
Březen 2007

Milovat Boha nadevše!

Vztahy.  Jak  důležité  místo  mají  v našem živote.  Hodnotíme  je  přes  vidění 

svých zájmů a líbivosti.

V době postní se nám promítá kajícnost. Někoho doba postní zneklidňuje, jiný 

mávne rukou (alespoň nějaká změna) a snad se najde někdo, kdo  přemýšlí 

jak se zhostit tohoto času, pro každé náboženství tak důležité.

Tak tedy kajícnost. Nezní to přitažlivě a ani líbivě. A přesto cítíme, že kajícnost 

je potřebná nejenom v oblasti náboženské (víra, vztah k Bohu), ale je i nutná 

v přirozeném živote ve vztazích k lidem.  Není nutno vymýšlet nové asketické 

cviky pro tělo i ducha. Naše vůle je tak oslabená, že nedovede přijmout změnu 

za trvalý stav (když nejde o život), nebo snad ano?

Společně se zamysleme… Dokazujeme jiným i sobě, co všechno zvládneme: 

v práci, mezi lidmi, ve společenstvích. Jak jsme vytíženi různými činnostmi. 

Děláme to především pro rodinu, pro zajištění životního standardu, pro věci 

budoucí.  To  všechno  se  dá  odměřit,  zvážit,  vidět.  Co  ale  nejde  porovnat 

s fyzickými veličinami je to, co nelze odvážit, změřit.

Mám  zato,  že  upřímná  kajícnost  nemůže  být  tam,  kde  je  na  piedestalu 

nejdříve člověk a pak Bůh. 

Mluvíme o lidskosti.  Vše hodnotíme přes potřeby člověka. Tady je to místo 

naších omylů.  Ani  lidský  zákon,  který  nespolupracuje  s Boží  vůlí,  nemůže 

zajistit  plnou  radost  a  vedení  k cíli.  Plnou  hodnotu  člověk  nabývá 

v přítomnosti Boha. On nám dává tuto důstojnost. Bez něho jsme ničím.

Různá náboženstvích  mají dobu kajícnosti jako čas očišťování. Chceme, aby 

se do našeho  vztahu k Bohu promítala účast na utrpení Páně. Proč? V této 

bolestné lásce (nevnímám to černě) je člověk blíž k přemýšlení o tom, co je 



podstatou žití. Jinými slovy řečeno, víc si připomínat nezvyklou lásku Boha 

Otce k člověku skrze vydání svého Syna Ježíše Krista v oběť kříže. Zde leží 

těžiště, moment prostoru, do kterého jsme v Popeleční středu vstoupili. Tím 

prostorem je  rozpoznat  v sobě,  jaká  je  moje  láska  k Otci.  Ne  k Bohu,  ale 

k Bohu Otci  skrze  Boha Syna Ježíše  Krista.  To,  co se  od nás požaduje (v 

dobrovolnosti)  ze zasvěcení ve křtu je láska a vše co obsahuje.  Ano, i  oběť 

v zanechání svých potřeb, které umenšují naši lásku k Bohu Otci. (Domnívám 

se, že i tady mizí kultura lásky). 

Bůh - Láska také potřebuje z naší strany oddané projevy. Ne oddané projevy 

k sobě, ne oddané projevy výmluv. Měřítkem hodnot nemůže být člověk.

Čtenáři těchto řádků. Vybízím nás všechny. Naučme se nejdříve často říkat, 

každý den, hodinu Bohu Otci skrze Boha Syna v Bohu Duchu Svatém:

„Bože, miluji tě!“       „Bože, miluji tě!“       „Bože, miluji tě!“

Říkejme to ze srdce a ono nám odpoví jestli  to,  nač myslíme, nebo co v té 

chvíli činíme, vychází z naši lásky k Bohu. 
P. Lukáš

Karneval v Sokolovně
Tradiční  karneval,  který  pořádala  Řk  farnost  Říčany  společně  se  Sokolem 

Říčany a Radešovice se jistě vydařil ke spokojenosti dětí, rodičů i pořadatelů. 

Krásné  princezny,  roztomilá  zvířátka,  čarodějníci,  víly,  zbrojnoši,  rusalky, 

kominíčci, trempové, hokejisté, číňanky, námořníci a mnoho dalších krásných 

masek  zde  bylo  k  vidění.  Taneční  veselí  malých  bylo  vystřídáno  různými 

soutěžemi. Překážková dráha, házení kroužků na cíl, nošení míčů na tyčích a 

další tanečky a hry se sladkými odměnami byly nadšeně malými tanečníky 

přijímány. Zpestřením bylo předtančení sokolek „ Babičko, prosím tě, nech ten 

svetr“ – v charlestonovém stylu. Na závěr patří poděkování všem obětavým 
organizátorům, kteří zajistili příjemný průběh karnevalu. Velký dík patří též 
sponzorům: Pekařství  Frydrych,  Galanterii  R.  Flachse,  Papírnictví  „U 

Milušky“, paní Vaškovské, Sokolu Říčany a Radešovice, Řk farnosti Říčany, pí 

Kleňhové,  pí  Lacinové,  pí  Zavadilové,  Mirce  Dvořákové,  pí  Charanzové,  pí 

Hasmanové, pí Chaloupkové, pí Kafkové a dalším farníkům.

Nashledanou příště.                                                                                   mp



Program pro dětiProgram pro děti

Středa 14:30 – 16:00

Program pro děti s výukou 
náboženství
- fara Říčany

Čtvrtek 16:30 – 18:00

Program pro děti s výukou 
náboženství
- fara v Kostelci u Křížků

Pátek 18:00

Dětské mše - kostel Říčany
(3. v měsíci)

Program pro mládežProgram pro mládež

Středa 16:15 – 17:15

Náboženství pro mládež
- fara v Říčanech

Čtvrtek 19:00 – 20:00

Náboženství pro mládež
- fara v Kostelci u Křížků

Neděle 16:00 – 18:00

Setkání mládeže
- fara v Říčanech, setkávání 
podle domluvy

Pravidelné bohoslužby aPravidelné bohoslužby a

pastorace vpastorace v  našichnašich  

farnostechfarnostech

Pondělí 
15:00 Říčany DPS – mše sv.

Úterý
  9:00 Říčany – mše sv.
14:30 Říčany DD – mše sv.

(2. a 4. týden v měsíci)

Středa
18:00 Říčany – mše sv.

Čtvrtek
 9:00 Říčany – mše sv.

Pátek
18:00 Říčany – mše sv.

Sobota
14:30 Popovičky* – mše sv.
16:00 Kamenice* – mše sv.
18:00 Říčany* – mše sv.

Neděle
  8:30 Velké Popovice – mše sv.
  9:00 Říčany, Mukařov – mše sv.
10:15 Kostelec u Křížků – mše sv.
11:00 Jažlovice – mše sv.

(vyjma 1. neděle v měsíci)

11:00 Otice – mše sv.
(1. neděle v měsíci)

13:00 Lipany – mše sv.
13:00 Tehov – mše sv.

(3. neděle v měsíci)
14:30 Všestary – mše sv.

(2. neděle v měsíci)
15:00 Kunice – mše sv.

(3. neděle v měsíci)



Podpora křesťanských sdělovacích prostředků

P.Martin  Holík v magazínu  „  Vlnění  “  píše  o  digitalizaci:  „...v  České 

republice pomalu přechází z teorií a plánů do skutečnosti. Vy první majitelé 

set-top-boxu, už užíváte některý z druhů digitálního šíření televize nebo radia.

Televize.  Specializované  televizní  pořady  už  jsou  běžnou  skutečností  na 

kabelu, přecházíme i na satelit, zvykáme si na méně barevné, méně “vlezlé“ 

programy,  které nás mohou opravdu zaujmout. Takové, zatím ve zkušebním 

provozu,  šíří  i  TV NOE. Pravděpodobně jste  o  ní  už něco zaslechli,  ale  ne 

mnoho. Je to jako s dítětem. Než se narodí, příliš toho nevíme, i když naděje 

rodičů, že bude zdravé, že to bude holka nebo kluk, že bude všestranné a 

šťastné, je určitě velká. Snadno můžete namítnout: nejlepší je nesledovat nic. 

Člověk tak má více času na svoje bližní, na svoje koníčky. Oproti tomu lze 

ovšem namítnout:  Oheň? Dobrý  sluha,  zlý  pán.  Počítač  a  internet?  Dobrý 

pomocník, zlý otrokář. A televize? Dobrá průvodkyně, ale zlá panovnice. Jde 

tedy o to, užívat ctnost mírnosti, tedy míry věcí. Nenechat se spoutat ničím ze 

jmenovaného,  naopak  užívat  oheň,  počítač  i  televizor  k dobru  svému  a 

k prospěchu druhým. Kolik takové rádio může přinést prožitků, zajímavostí, 

soutěží, pohlazení po duši, úsměvů…Něco podobného, a dokonce intenzivněji, 

dokáže televize. Je-li laskavá,slušná, neuhádaná, kterou dělají křesťané – proč 

ne? Věřím, že si satelitní nebo kombinovaný digitální přijímač pořídíte (DVB – 

S / DVB – T), a že budete moci říct: „To je naše televize, tu budeme sledovat a 

podporovat!“

Rozhlas. Cílem je pokrýt celou naši zemi kvalitním signálem a navíc relativně 

levně. Jednou se to podaří! Když budete mít potřebný přijímač, bude jen na 

vás, zda budete takový program užívat, potřebovat a podporovat.

Společenství  lidí  dobré  vůle  spojené  skrze  TV  NOE  a  Proglas  –  Vaše 

elektronická media v rukách křesťanů – se na Vás těší!“                P.Martin Holík

Poslouchám Proglas, dívám se na TV NOE. Bydlím v Brtnici.  Mám digitální 

přijímač DVB-S/DVB-T. Fůra radosti a duchovní pohody za 2 000,- Kč !
p. Hrdý z Brtnice



Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně 
Judova epištola (list)

Juda je uváděn v seznamu Dvanácti,tedy apoštol. Ve Skutcích apoštolských je 

uváděn prorok Juda zvaný Barsabáš (Sk.15. 22 a 27-33) byl v blízkosti „bratra 

Jakuba“. Je též jmenován jako jeden ze čtyř Ježíšových bratří (Mk 6,3 a Mt 

13,55).

Úvodní formule: - (1-2). Křesťané jsou „povoláni“ a milováni od Boha Otce.

Hlavní část: se věnuje tématu víry – lze ji rozdělit do pěti částí: 

Příležitost sepsání(3-4) Autor se považuje za oprávněného vykládat víru.

Příklady potrestání neposlušnosti (5-10) Tři příklady z dějin Izraele.

Další tři příklady a polemický popis bezbožných učitelů (11-13).

Proroctví Henocha a apoštolů o příchodu bezbožných lidí (14-19).

Výzva k víře (20-23) a o soudu, který má být vykonán.

Závěrečná doxologie: (24-25)je převzata z liturgie: „Skrze Ježíše Krista 

našeho Pána.“ 
Dr. F. Reichel

Slovo života na březen
„Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.“( Žalm 126,5)

Když Hospodin úděl Siónu změnil,  bylo nám jako ve snu. Tehdy naše ústa 

naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pohany: „ Hospodin 

s nimi učinil velké věci. „ Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se.

Víme, že Hospodin s námi činí velké věci a můžeme se radovat! Dáváme mu 

prostor v našem srdci a máme k Němu důvěru?

Prosím napište nám své zážitky, ze kterých jste se mohli radovat, a také kdy 

jste zažívali chvíle důvěry.
Hana Zavadilová



Netradiční „ nábožko “

Náboženství na Popeleční středu..........

Přípravu na Velikonoční tajemství jsme s dětmi letos začali v našem kostele sv. 

Petra a Pavla. Bohoslužbu slova vedl P. Pius, který požehnal připravený popel  

z loňských ratolestí  -  „Květnonedělních kočiček“. Utvořili  jsme zástup k přijetí  

popelce. „Čiň pokání a věř evangeliu“, nebo „ Prach jsi a v prach se obrátíš “,  

zaznívalo z jeho úst ke každému z nás a opravdu jsme všichni měli posypanou 

hlavu popelem. Pro všechny děti, malé i velké, to byla jistě slavnostní chvíle, jak  

bylo vidět z jejich soustředěných tvářiček.

Papežské misijní dílo dětí

Na faře jsme pokračovali nejprve Papežským misijním dílem dětí, které vede 

Hana  Zavadilová.  Stavíme  most  mezi  kontinenty  a  cítíme  sounáležitost  se 

všemi dětmi, které na tom nejsou tak báječně jako my. Zamýšlíme se nad tím, 

co všechno máme, a děkujeme Bohu za všechny milosti a dary, které nám 

dává.

Pokračovali jsme katechezemi ve skupinách. Na dětmi oblíbené čtení knihy 

Zuzany Holasové „ Strašidelné město“ , již nedošlo. Tak příště.
mp

Biblické příběhy v obrazech 

- probíhají na říčanské faře za radostné a zvídavé atmosféry. Kdo se chcete 

připojit – jste srdečně zváni.

Hodinky jsou připravovány pro děti školního i předškolního věku a jsou plny 

vyprávění, malování, videa, hraných scének.

Katolická fara Masarykovo nám. 70, Říčany. 

Březen –  úterý 6.3.  a  20.3. -16:30 – 17:30.
Hana Zavadilová



Kalendář na měsíc březen

Kniha na měsíc březen: Anselm Grün: 50 x Ježíš

Úryvek - Ježíš - svobodný člověk
Ježíš je vnitřně svobodný. Nepodřizuje se očekávání druhých, ale jedině Boží 

vůli.  Svou  vnitřní  svobodou  provokuje  ty,  kteří  jsou  vězni  sebe  samých. 

S těmito jedinci riskuje konflikt.

Ježíš  se  nedal  přinutit  k jednání  pod  vlivem  druhých,  ale  řídil  se  svým 

vlastním citem.

(Mk 12, 14).  Ježíš mne směřuje ke Stvořiteli,  patřím-li  Pánu, žádný člověk 

nade mnou nemá moc.

Na konci kapitol jsou otázky --- Cítím se vnitřně svobodný? Z kterého člověka 

mám pocit, že nesmím být sám sebou? 

Vybavme si setkání s osobou, v jejíž blízkosti se necítíme svobodni. Jak by se 

odvíjel  náš  rozhovor,  kdybychom  mohli  skutečně  říci,  co  se  v nás  děje, 

kdybychom nepodléhali tlaku očekávání ze strany druhých?

Tuto knihu jsem dostala od moudré paní učitelky Aixnerové, byla i mou třídní 

učitelkou a moc ráda na ni vzpomínám.

Nechcete napsat vzpomínku na vaše třídní či  oblíbené učitele,  abychom se 

mohli navzájem obohatit o historii našich milých lidí v Říčanech. Stačí napsat 

v ruce ráda přepíšu do počítače.
Hana Zavadilová

Schránka na příspěvky bude v kostele na stolku u vchodu.

Středa 14. 03. 19:00 Setkání církví – církev bratrská ( u Krtečka)
- přednášku bude mít Slavomil Hubálek

Pondělí 19. 03. Slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie
18:00 Říčany
17:15 Kostelec u Křížků
18:30 Velké Popovice

Pondělí 26. 03. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
18:00 Říčany
17:15 Kostelec u Křížků
18:30 Velké Popovice

Sobota 31. 03. Arcidiecézní setkání mládeže
- veškeré informace jsou na plakátu nebo na www.praha.signaly.cz 

http://www.praha.signaly.cz/


Pozvání na poutě

Na jaře se koná v našem okolí mnoho zajímavých poutí. Pro vaší informaci 

přinášíme stručný přehled, zájemcům zašlu podrobnosti.

Tradiční pouť do Poříčí nad Sázavou k     hrobu Dr. Františka Noska   se koná 

v sobotu  21.  dubna.  Mše  sv.  v kostel  sv.  Havla  je  v 15.45.  hod.  Vlakové 

spojení  je  velmi dobré:  Odjezd z Říčan ve 14.20 hod. přestup v Čerčanech. 

Zpět  v 17.21  hod.  opět  s přestupem  v Čerčanech.  Pořádá  Sekulární 

františkánský řád Praha Spořilov.

Pouť  do  Altőtingu  (největšího  bavorského  poutního  místa)  pořádá  také 

Sekulární františkánský řád Praha Spořilov v úterý 1.května. Součástí zájezdu 

je  i  návštěva  rodného  místa  Benedikta  XVI  –  Marktlu.  Odjezd  z Prahy  od 

stanice metra Budějovická.

Tradiční mariánská pouť Prahou ( 269. ročník) se koná v sobotu 5.května. 

Zahájení  při  mši sv.  v bazilice Nanebevzetí  P.  Marie na Strahově v 10 hod. 

Potom růžencová  pouť  přes  pět  pražských kostelů  k P.  Marii  před Týnem. 

Pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu.

Pouť  seniorů do  Hájku  se  koná ve  čtvrtek  24.  května.  Odjezd  z konečné 

stanice na Bílé hoře. Pěší pouť 2,5 km po staré poutnické stezce. Mše sv. ve 

12 hod. Pořádá Sekulární františkánský řád Praha Spořilov.

Obnovená cášská pouť ke svátostinám do Cách a Kollenmünstru k uctění 

relikvií  se  koná ve  dnech 30.  května -  4.  června -  odjezd z Prahy.  Pořádá 

Kulturní spolek Cáchy – Praha v Cáchách.

Pouť do Assisi na La Vernu a do Padovy se koná ve dnech 13. – 17. června. 

Nástup možný v Praze. Pořádá Sekulární františkánský řád Olomouc.

Pouť  do  Čenstochové  a  na  poutní  místa  Litvy,  Lotyšska  a  Estonska 
pořádá ve dnech 4. – 12. srpna Sekulární františkánský řád Praha Spořilov. 

Podrobné informace: 
Dr. F. Reichel mobil 602 614 332, nebo tel. 241 950 251.

E-mail: f.reichel@volny.cz.

mailto:f.reichel@volny.cz


Klub Senior při  Komunitním centru připravil  na měsíc 
březen pro  všechny seniory  i  ostatní  zájemce veselé  i 
poučné úterky.

6.3.   v 15 : 00 hod     Říčansko a okolí – historie s besedou

13.3. v 15 :00 hod      Hudební hodinka –  G. Puccini: Madam Butterfly

20.3. v 15 :00 hod      Malá kavárnička s melodiemi 60. let

                                                                                               s paní Šobrovou

27.3. v 15 :00 hod      Zábavné cvičení s overbally ( míče budou k dispozici)

                                                                                          s paní Pangrácovou

Všechny akce se konají v DPS Senior, Komenského náměstí - ve společenské 

místnosti .

Zveme všechny seniory z Říčan a samozřejmě i ostatní zájemce. 

Vstup je bezbariérový, v domě slouží výtahy.

Páteční setkávání Klubu v DPS Senior se tedy v březnu přesouvají na úterý.

Středeční setkávání Klubu Senior v Domově pod Kavčí skálou pokračují 

od 14: 00 hod.

Trénink postřehu pro všechny   :  SKRÝVAČKA   najděte ve větách názvy obcí :

                                                     Tyto sousedské přerovnaly soudy.

                                                      Do těchto kalhot Karla nenasoukáš.

                                                      Polohu si nechal dobře vysvětlit.          

                                                      Každý se podiví něčemu neznámému.

Odpovědi vkládejte do schránky označené příspěvky do Zvonu u vchodu do 

kostela. Určitě je podepište - čeká na vás překvapivá odměna.

Pro chytré hlavičky a nejen pro ně…

V roce 1847 koupil Don Bosko dům, který měl sloužit jako útulek pro děti 

z ulice. Neměl však ani korunu a během čtrnácti dnů měl zaplatit třicet tisíc 

liber. Jeho matka si dělala velké starosti. Don Bosko jí řekl: „Pověz mi, mami, 



kdybys ty peníze měla, dala bys mi je?“ „Samozřejmě!“ „Tak jak bychom si 

tedy mohli myslet, že Bůh, náš Otec, není stejně tak štědrý jako ty!“ A týden 

před uplynutím lhůty peníze přišly…

Z příběhu  vyplývá,  co  měl  Don  Bosko  k Bohu.  Co  to  bylo?  (zaškrtáním 

správných odpovědí dostanete tajenku)

Kdo byl Don Bosko? 
b) pošťák
c) prodavač
d) kněz

Co z následujících názvů není název večerníčku? 
ů) Čert a Káča
v) Káťa a Škubánek
w) Pat a Mat

V jaké zemi Don Bosko žil?
u) v Číně
v) v Itálii
w) v Americe

Jak se jmenuje nová česká pohádka, kterou dávali na Štědrý den večer?
ě) Anděl Páně
f) Pánův anděl
g) Anděl

O koho se Don Bosko staral?
p) o rostliny
q) o zvířata
r) o mladé lidi

Jaký je většinou Honza v českých pohádkách?
u) hloupý
v) zlý
w) bohatý

Tajenka:_________________ .
Iveta Pešatová
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