
Duben 2007

Velikonoční zvěstování KRISTA

Pochopte nejmilejší: velikonoční tajemství je nové i staré; věčné i časné; pomíjivé i nepomíjivé; 
smrtelné i nesmrtelné. 
Staré je podle Zákona, nové podle Slova; časné je svou předobrazností, věčné je svou milostí; 
pomíjivé  je  v  obětování  ovce,  nepomíjivé  v  životě  Páně;  smrtelné  je  v  jeho  pohřbení, 
nesmrtelné v jeho zmrtvýchvstání.
Zákon je sice starý, ale Slovo je nové  předobraz je časný, ale milost je věčná; ovce je pomíjivá, 
nepomíjivý je však Pán, který jako beránek byl obětován, ale jako Bůh vstal z mrtvých.
Zajisté jako ovce byl veden na porážku, a přece nebyl ovce; a jako němý beránek a přece nebyl 
beránek. Předobraz totiž pominul a objevila se pravda: místo beránka Bůh a místo ovce člověk. 
A v člověku Kristus, který  všechno spojuje.
Obětování beránka, slavení Velikonoc i všechno, co je psáno v Zákoně, mělo tedy za cíl Ježíše 
Krista. Kvůli němu se dálo všechno v Zákoně starém a ještě více v řádu novém.
Vždyť Zákon se stal Slovem a Starý se stal Novým, přitom oba vzešly ze Siónu a z Jeruzaléma. 
Přikázání přešlo v milost a předobraz se změnil ve skutečnost: beránek v Syna, ovce v člověka 
člověk v Boha.
Ačkoli byl Bůh, vzal na sebe Pán podobu člověka a trpěl místo trpícího, dal se spoutat místo 
zajatce a odsoudit místo viníka. Byl pohřben místo pohřbeného, ale vstal z mrtvých a mocným 
hlasem zvolal: Kdo mě odsoudí? Ať přistoupí ke mně. Já jsem odsouzeného osvobodil, já jsem 
vrátil život mrtvému, já jsem vzkřísil pohřbeného. Kdo mi může odporovat? Já jsem Kristus, 
říká, jsem ten, který zničil smrt, slavil vítězství nad nepřítelem a rozdrtil peklo. Siláka jsem 
spoutal a člověka vytrhl do nebeských výšin. Já, říká, já jsem Kristus.
Pojďte tedy, lidé všech národů, svázaní hříchy a přijměte odpuštění hříchů. Vždyť já jsem vaše 
odpuštění, já jsem spasitelná velikonoční oběť, já jsem beránek za vás obětovaný. Já jsem vaše 
očištění  a  váš  život;  já  jsem vaše  světlo  vaše  spása.  Já  jsem  váš  král.  Pozvednu  vás  do 
nebeských výšin, vzkřísím vás k životu a ukáži vám Otce, jenž je na nebesích; svou pravicí vás 
znovu pozvednu.

Z velikonoční homílie biskupa Melitona ze Sard



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)

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



Přehled velikonočních bohoslužeb 2007

Květná neděle 01.04.2007
  8:30 Velké Popovice 
  9:00 Říčany 
 10:15 Kostelec u Křížků
 11:00 Jažlovice

Zelený čtvrtek 05.04.2007
16:30 Jažlovice
18:00 Říčany 
18:00 Kostelec u Křížků
19:30 Velké Popovice

Bílá sobota 07.04.2007 (velikonoční vigilie)
18:30 Jažlovice
18:30 Kostelec u Křížků
21:00 Říčany 
21:00 Velké Popovice

Zmrtvýchvstání Páně 08.04.2007
8:30 Velké Popovice 
9:00 Říčany 
9:00 Mukařov 
10:15 Kostelec u Křížků 
11:00 Jažlovice 
13:00 Tehov
15.00 Kunice 

Pondělí Velikonoční 09.04.2007
8:30 Velké Popovice 
9:00 Říčany "kostel" 
10:15 Kostelec u Křížků 
11:00 Otice 

Velký pátek 06.04.2007
16:30 Jažlovice
18:00 Říčany 
18:00 Kostelec u Křížků
19:30 Velké Popovice



Kalendář na měsíc duben

Slovo života na duben

„ Já však jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. „ ( Lk 22, 27)

„Křesťanství je vážná věc, to není trochu patiny, trochu soucitu, trochu lásky, trochu almužny. 

Kdepak! Je snadné dát almužnu, abychom uklidnili své svědomí, a pak poroučet, utiskovat.“ 

Ale jak máme sloužit? Chiara dále říká“ žít druhého“, anebo „snažit se vžít do druhého, do jeho 

pocitů, snažit se nést jeho břemena“. 

Když budeme dělat  vše s  láskou, zjistíme,  jak říká jedno staré křesťanské rčení,  že“sloužit 

znamená vládnout“.

Neděle 01. 04. Květná neděle – žehnání ratolestí a průvod
Úterý 03. 04. 16:30 Biblické příběhy v obrazech pro děti 

17:30 – fara Říčany

Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je dle stanoveného pořádku, viz níže.

Úterý 17. 04. 16:30 Biblické příběhy v obrazech pro děti 
17:30 – fara Říčany

Čtvrtek 19. 04. Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.
17:30 Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava

Pondělí 23. 04. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
15:00 Říčany
17:15 Kostelec u Křížků
19:00 Setkání katechetek – fara Říčany

Středa 25. 04. Svátek sv. Marka, evangelisty
18:00 Říčany
18:30 Velké Popovice
19:00 Setkání církví – husitská fara

Sobota 28. 04. Celodenní farní výlet do neznáma



Velikonoce ve Starém zákoně

Tento měsíc  slavíme VELIKONOCE -  svátky,  kdy si  připomínáme utrpení,smrt  a  vítězství 

našeho Pána. Máte-li však trochu odvahy přečtěte si, jak to vše vlastně začalo a pokračovalo. A 

co předcházelo rozhovoru učedníků s Ježíšem, jak nám uvádí evangelisté: sv.Matouš (26,17-

19), Marek (14,12-16) a Lukáš (22,7-15).

2. Mojžíšova kniha Exodus 

Hořící keř  „JAHVE – já jsem, který jsem. Jdi shromáždi izraelské starší a pověz jim: JSEM 

- Hospodin, Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, posílá mne k vám a vyvede vás z egyptského 

otroctví do země Kenaanců - země vašich otců“ (3,13-22).

Faraón a 9 egyptských ran (7,1- 10,29).

Velikonoční beránek (nekvašené chleby a hořké byliny), jíst v chvatu, krev na nadpraží. 10. 

rána v noci a také odchod (12,1-51).

3.Mojžíšova kniha Levitikus 

Toto  jsou  slavnosti  Hospodinovy,  bohoslužebná  shromáždění,  jež  budete  svolávat  v jejich 

určený čas: Čtrnáctého dne prvního měsíce navečer bude Hospodinův hod beránka (23,1-5).

4. Mojžíšova kniha  Numeri 

Stanoví řád pro slavnost beránka (9,1-5).

5. Mojžíšova kniha Deuteronomium

Velikonoční svátky jsou první mezi výročními slavnostmi (16,1-8).

Kniha Jozue

Obnovuje smlouvu s Hospodinem (24,5-7 a 16-17).

První královská kniha

Třikrát za rok obětoval Šalamoun oběti zápalné…(9,25).

Druhá kniha Letopisů (Paralipomenon)

Tehdy začal Šalamoun obětovat Hospodinu …. (8,12).



Slavení hodu beránka za krále Chizkijáše ….. (30,1-27).

Slavení hodu beránka za krále Jošiáše …..(35,1-19).

Kniha proroka Ezdráše

Slavení hodu beránka po návratu z babylonského zajetí …(6,19-22).

Kniha proroka Nehemijáše

Obnova smlouvy s Hospodinem po návratu z babylonského zajetí …(10,30a33).

Kniha proroka Ezechiela

Čtrnáctého dne prvního měsíce budete mít hod beránka…(45,21).

Dr. F. Reichel

Pozvání do Kostelce u Křížků
Lambujka je křižovatka polních a také turistických cest odkud je pěkný výhled na farní kostel 

sv. Martina. Proto také zde zbožní předkové postavili  krásný dřevěný kříž 6 metrů vysoký. 

Odolával nepohodě počasí i socialismu, ale podlehl bouři zvané Kiril. Úplně a do základů. A 

tak nám farníkům nezbylo než udělat nový a ještě pevněji jej zakotvit i konzervovat. Už je 

hotový a stojí na svém původním místě. 

V sobotu  28.  dubna  bude  posvěcen. Chtěli  bychom tak  jako  naši  předkové  vyjít  k němu 

procesím za hlaholu zvonů, ale to je potřeba, aby nás bylo hodně. Pomůžete nám všichni vy ve 

spřátelených farnostech? Srdečně vás všechny zveme na tuto slavnost,  která začne v našem 

farním kostele  v 17.30 hod.  (Dojdete to dobře – je to pouhý jeden kilometr).  A potom vás 

zveme na 3P – posezení, popovídání a pohoštění v naší obnovené farní budově.

Těšíme se na setkání s vámi

Farníci svatomartinské farnosti v Kostelci u Křížků

KNIHA 
Antoine de Saint – Exupery – nakladatelství Nové město, Praha 2000 
Sto myšlenek
„Když člověk ponižuje, pak proto, že je sám nízký.“
„Celá tvá minulost není nic jiného než zrození dneška. Je prostě taková. Vezmi ji, jaká je, 
a nechtěj přeskupovat hory. Jsou, jaké jsou.“ ( Citadela )



„Z krabičky“

Letos v květnu budeme mít výročí 54 let, co jsme ukončili základní školu v Jankově.

Setkáváme se nyní,co jsme starší, každý rok. Vzpomínám dříve, když jsme byli ještě mladší, že 

spolužačka vždy říkala „o nemocech mluvit nebudeme, jsme přeci mladí“. Zato teďka, to teď se 

bavíme o různých věcech , o dětech, vnoučatech, ale končíme u nemocí. Co bereš za léky, na co 

to bereš a  dáváme si rady,  jak nemoci překonat. Zvláště se smějeme, když kluci si mezi sebou 

povídají o nemocech. Jakou kdo měl operaci – o“ bajpásu „ o prostatě atd. 

Také vzpomeneme minutou ticha na ty, co mezi námi nejsou. Já jim též přečtu nějaké krásné 

věci i duchovní. Oni se kluci smějí, a příští rok se ptají jestli zase nemám něco k přečtení. Když 

pro mne manžel večer přijede, tak Kotek říká:“ Člověče ona nám tu chtěla sloužit mši svatou.“ 

Já mu na to: „ Kotku, kdy naposledy jsi byl v kostele? Víš co, poradím ti: nekuř, ať tě nebolí 

nohy a  smiř se  s Bohem. Však už je  na čase.  Za rok mi  to povíš.“  Bylo to  vždy ve třídě 

číslo.Také my, děvčata, si mezi sebou povídáme, že jsme byly i chytré, neměly jsme nikdy ani 

trojku, ale nikam jsme to nedotáhly. Já jsem šla na zdravotní školu a učila jsem se, když jsem 

pásla krávy, latinu. Ale život mne pak vedl jinam.

My  jsme  tenkrát  ve  škole  též  zlobili,  ale  nějak  jinak  než  dnes.  Byli  jsme  biti  přes  prsty 

ukazovátkem, klečeli jsme a pohlavek  tu a tam, také padl. Vzpomínám , jak mne Anděl strážný 

vždy chránil. Šli jsme ze školy a já ukazuji na strom, kde je jablko a myslím, že Pepík hodil 

kámen a já ho měla na hlavě. Jindy jsme běhali po vesnici a vzpomínám, že mi přistál kámen 

pod okem. Zase mě Anděl strážný chránil, ke kterému se až dosud stále modlím.

Ráda jsem měla měsíc květen, když byla Májová pobožnost. Každý den ji vedla pí Suková, ale 

někdy, když nemohla, tak i já jsem ji zastoupila. Ale zpívala děvčata a kluci. Ten dar jsem 

nedostala. Po Májové pobožnosti jsme večer běhali po vesnici. Vzpomínám, jak jsme se též 

dívali do oken, když pí Klapačová koupala malou holčičku.



 Dostala jsem od Pána Boha hodně darů, za které mu děkuji. Bohu jsem zůstala věrná po celý 

život.  

Zvláště Pateru Josefu Kazdovi,  Pateru Miroslavu Knězovi patří velký dík, že po dobu jejich 

působení u nás v Říčanech a v Kostelci u Křížků, ještě za totality, vedli děti k Bohu a scházeli 

se v rodinách. Na ten den jsme se vždy moc těšila. Ve čtvrtek vždy jezdila mládež do Kostelce 

u Křížků, kde jim páter Miroslav Kněz sloužil mši svatou. Jezdili také na jednodenní výlety na 

Sázavu i jinam, odkud se děti vracely vždy nadšené. Jsem šťastná, že je tu hodně rodin věřících, 

a také své děti vedou cestou k Bohu. Je to, to nejkrásnější, co mě v životě mohlo potkat. 

Toto vzpomínání napsala naše milá farnice, která naše děti  na náboženství zásobuje příděly 

výborných oříškových rohlíčků. Usmívá se na nás. A přiznejme si, kolik je nás takových, kteří 

na srazu spolužáků mluví o Bohu a tak důvěřují Bohu a Andělu strážnému.

Pište své vzpomínání o době minulé i současné těšíme se na ně.“ Krabička“ je u vchodu do 

kostela, do ostatních kostelů snad budou v blízké době dodány, děti je již připravily.

Z náboženství :

Papežské misijní  dílo  dětí –  chystáme  na  Boží  hod  velikonoční  vlastoručně  upečené 

perníčky. Doufáme, že si pochutnáte a přispějete na akci „Misijní koláč“ - výtěžek pošleme 

opět na pomoc dětem opuštěným a strádajícím v Ugandě. Děti si celý advent a postní dobu 

odříkaly bonbonek či jinou laskominu a peníze vhazovaly do pokladničky, jejich snažení bylo 

velice spontánní. Měli jsme z nich radost. Děkujeme rodičům, že tak pěkně vedou své děti. Od 

září 2006 se chystáme na 3.celostátní misijní kongres dětí, který se bude konat v Brně 

6. října – je to příležitost pro vzájemné poznání, získání nápadů a prožití radosti ze společně 

strávených chvil při hře a modlitbě.

Prosíme celou farnost za modlitby, abychom se mohli tohoto kongresu, stejně tak jako dvou 

předešlých, zúčastnit.                                                                                      Vaši faráři a katechetky



Výzva všem ochotným lidem……

Kdo chce pomoci s úklidem kostela a fary?

Napište, prosíme, své jméno a jaké jsou vaše časové možnosti. 

Arch je na stolku u východu z kostela. Věříme, že naši prosbu vyslyšíte. Děkujeme. 

Pozvánka

V úterý 8. května 2007 vykonáme poutní zájezd do kláštera v Milevsku a do kostela Jména 
Panny Marie v Sepekově, za doprovodu P. Lukáše.
Vyjedeme v 6,30 hod. z Herinku a pojedeme přes

    6,33            Dobřejovice
    6,36            Doubravici
    6,38            Modletice
    6,40            Popovičky
    6,42            Chomutovice
    6,44             Nebřenice
    6,46             Petříkov
    6,50             Velké Popovice
    6,55              Předboř
    6,58             Jažlovice
    7,05             Říčany   
    7,15             Čestlice
    7,20             Průhonice
    7,30             Praha – Opatov

Cena zájezdu bude 300,-Kč pro dospělé a 100,- Kč pro děti od 6 do 15 roků.

Přihlášky přijímá Helena Kleňhová, Herink 14, pošta Říčany, tel. 323 637 171. Napište své 
jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo / ohledně pojištění / .
Čekejte opět na autobusových zastávkách. V Dobřejovicích na návsi, v Modleticích u Olmrů, 
v Popovičkách u hřbitova, v Popovicích u pivovaru, v Průhonicích u hotelu “Tulipán “ a na 
Opatově u metra, ve směru do Prahy.

Helena Kleňhová

Poděkování..
Jménem vojenského kaplana P. Jindřicha Zdíka Miroslava Jordánka, bychom chtěli poděkovat 
za  všechny  poskytnuté  finanční  prostředky  na  misi  do  Afgánistánu.  Celkem  se  v  našich 
farnostech vybralo 60 dolarů, 50 euro a 23 420 Kč. 
Upřímné zaplať Bůh všem dárcům za poskytnuté dary.                                                    Vaši kněží



Pro chytré hlavičky a nejen pro ně…

Najdi zvíře

Krakonoš nekoupil ve městě obilí.
Sněhurka nechtěla kousnout do jablka.
Křemílek a Vochomůrka procházeli zimní zahradou.
Emanuel uviděl Makovou panenku na louce.

Kdo je autorem této modlitby?

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku tam ,kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu ,kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde je tma

Pomůcka

-světec (1228 svatořečen papežem Řehořem IX.)
-narodil se v roce 1181 v Assisi ve střední Itálii
-zvaný Serafinský
-je patron Itálie a ekologů
-syn bohatého obchodníka s látkami
-založil řád, jehož základem byla pokora, chudoba a čistota

Iveta Pešatová
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