
Květen 2007

Ideální vzor: Matka Kristova a Matka naše – Maria

Ona otevřela Bohu svůj život docela. Ne v upachtěné supervýkonnosti,  ale v bezmezné 

důvěře. Musela naplnit úkoly a povinnosti chudé palestinské dívky a později matky. Ale v 

tom všem a nad to všechno byla Boží. Plná milosti, Dívka Páně, která nechtěla nic, než aby 

se jí stalo podle jeho slova. Služebnice, která nedělala jen to a ono pro Boha, ale která pro 

něho byla ve všem, co žila. Její panenství tuto celou věc ještě víc zvýrazňuje a podtrhuje: 

ta, která neměla nic, ani svého muže, která neudělala po lidské stránce nic aktivního pro to, 

aby  mohla  přivést  na  svět  Mesiáše,  se  právě  Matkou  Mesiáše  stala.  Bůh  podtrhl 

svrchovanost a suverenitu svého daru. Obdaroval chudou, bezvýznamnou dívku - Pannu 

tím, po čem toužily všechny izraelské ženy - mateřstvím Mesiáše. Mariin život tak přinesl 

ten nejcennější plod - Mesiáše, Spasitele.

Jistěže se v tom nikdo z nás Marii nevyrovná a nemůže vyrovnat. Mesiáš nám byl darován 

jedinkrát, a to provždy. Ale přece - každý z nás věřících může být plný Boha, plný Ducha 

Kristova. Každý z nás tedy může zcela reálně přinášet do světa, v němž žije, do života, 

který spoluvytváří, Boží plnost, Boží přítomnost a moc, Boží lásku. A tak se náš život může 

stát plodným podobně, jako byl život Mariin. Plodný ne už naší neuvěřitelnou výkonností, 

ale plodný Bohem, který v nás žije a působí. Tento svět není v podstatě chudý na výkonné 

pracovníky nebo na vynikající odborníky. Je ale značně chudý na Boží lidi. A to je tedy 

úkol, který je nám vlastní, který za nás křesťany nikdo nemůže na sebe vzít.

P.Aleš Opatrný,Stůl slova, B



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



DĚTSKÝ DEN  v areálu Olivovy dětské léčebny v Říčanech
pořádá Římskokatolická farnost sv.Petra a Pavla 

                        Pět prstů a jedna dlaň          
                                                   
                                   Program:
   
nad čím má patronát sv. Terezie z Lisieux
cesta tříčlenných družstev kolem světa

    v neuvěřitelném čase
oběd v jídelně léčebny
mše svatá v kapli Olivovy léčebny
táborák s opékáním buřtů

sobota 2. června 2007 od 9.00 hodin

Program je vhodný pro děti od 4 do 14 let. Předškolní děti mohou doprovázet rodiče.
Přihlášky spolu s poplatkem 50,- Kč

(příspěvek na oběd, pronájem kaple, pohoštění u táboráku…)

se přijímají na faře do neděle 27.5.2007

Zakončení kolem 17. hodiny
Těšte se ještě na bohatý doprovodný program……..

NEČEKANÁ  UDÁLOST

První den po sobotě šly za úsvitu tři ženy k Ježíšovu hrobu, aby pomazaly jeho tělo vonnými 
mastmi a oleji. U hrobu se však stalo něco nečekaného! Se strachem a velkou  radostí  běžely 
ženy oznámit apoštolům: „ Hrob je prázdný, Ježíš vstal z mrtvých.“ Tato radostná zpráva se 

na  Velikonoční  vigilii  rozezněla  i 
v kostele sv.Petra a Pavla v Říčanech. 
Do  tmavého  kostela,  který  dýchal 
tajemným  poselstvím,  přinesli  lidé 
společně s P. Piusem od velikonočního 
ohně  před  kostelem  „  Světlo 
Kristovo“. Při obřadech si jistě mnoho 
přítomných znovu a znovu uvědomilo, 
že život jistě nekončí smrtí a můžeme 
se radovat z úžasné NADĚJE na život 
věčný.



Hledáme prameny a pramínky

Konečně nastal den našeho výletu s učitelkami a Paterom Piusom. Všedci jsme se sešli  na 
autobusové zastávce. Vystoupili jsme v Ondřejově, byli jsme u kostela sv. Šimona a Judy.
Pak jsme již hledali první Ostříží oko – kdo uvidí první psíka.

Vystoupili jsme na vrch a tam jsme 
dostali  mapy.  Byli  jsme  se 
kouknout ve hvězdárně, a pak jsme 
našli  první pramínek. Cestou jsme 
hráli soutěže, – běhali jsme slalom 
já jsem měla osm stromů. Hledali 
jsme  rybník  a  tam  jsme  snědli 
buřty.  Šli  jsme  do  Hrusic  potkali 
jsme Nácíčka, byli jsme na dětském 
hřišti  a  v kostele  sv.  Václava,  kde 
jsme  se  pomodlili.  Na  vlakovém 
nádraží  v Mirošovicích  nás  čekala 
odměna  od  Haničky.  Nastoupili 
jsme na vlak a tam na nás čekala 
maminka.

Dominika Bugajová 3.tř. ZŠ

Luštěnky ze Zvonu :-)
Hledej  zvíře  vyluštili  na  návsi  v Hrusicích  tito  přeborníci  –  Mikuláš  Černohorský,  Tomáš 
Hybner, Tomáš Kalný, Filip Bugaj a Dominika Bugajová-se mohou  těšit na odměnu.

Neznámého svatého ze Zvonu:-) správně určily, též na návsi v Hrusicích,  dvě veselá děvčata 
Majda Moravcová a Anička Zavadilová – mohou se těšit na odměnu.

Z náboženství 
Děti darovaly za odřeknuté bonbonky 461 Kč a za perníčky  jste, naši milí farníci, darovali 

1700 Kč. Z celého srdce vám děkujeme- všechny peníze jsme odeslali na konto Papežského 

misijního díla dětí.

„ Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou „ – jste to jistě vy všichni, moc 

děkujeme. Děti na misijích se za nás všechny modlí. Dovedeme si to představit? 

Modleme se i my v měsíci máji zvláště za sirotky.



Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně 
Apokalypsa – Kniha Janova zjevení

Kniha byla sepsána v letech 92 – 96, na konci vlády císaře Domitiána. Podle obsahu má čtyři 

části:

 A)Prolog (1,1-3). Kniha má nadpis „Zjevení Ježíše Krista“.  Zjevení předává  
                  anděl vizionáři na malém ostrově (Patmos).

B) Listy sedmi církvím (2,1 -3,22) t. j do Efesu, Smyrny, Pergamonu, Thyatiry,  
                  Sard, Filadelfie a Laoidekie:
                  Problemy církví jsou trojího druhu: 
Falešné učení 
Pronásledování
Samolibost
Hlavním poselstvím všech listů je upevnit se ve víře a neustupovat zlému. .

C) První část zjevení (4,11 – 11,19) Vize nebeského dvora: Sedící na trůně a 
                      Beránek v němž je střed. Sedm pečetí a sedm polnic.

D) Druhá část zjevení  (12,1 -22,5) Vize draka,šelem a Beránka. Závěrem je 
                       Kristovo vítězství a konec dějin.

E) Epilog a závěrečné požehnání (22, 6 – 21). Končí jednou z nejstarších  
                       modliteb: „Amen. Přijď Pane Ježíši!“ 
Apokalypsa jako list začala, a také jako list končí závěrečným požehnáním „všem svatým“ tj. 
těm, které nezískal ani Satan ani šelmy. 

Dr. F. Reichel

Slovo života na květen

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete – li mít lásku k sobě navzájem.“
( Jan 13, 35)

Láska nezávidí, nepomlouvá, nevyvyšuje se nad druhé, vše odpouští, vše poznává, všemu věří 
a hlavně věří, že vše co Bůh stvořil je dobré. Dívejme se na každého tak, jako milosrdný Bůh 
a snažme se porozumět...... srdce je někdy zabaleno do mnoha slupek, hlavně to moje, naše. 

HZ



Kalendář na měsíc květen

Májové

V měsíci květnu se církev zvláštním způsobem obrací v Májových pobožnostech k Panně 

Marii, která je nejen Matkou Ježíše Krista, ale i Matkou nás všech.

V našich farnostech se k ní budeme modlit. 
V Říčanech budou Májové pobožnosti po každé mši svaté. 
V Kostelci u Křížků budou Májové pobožnosti každý čtvrtek od 17 hodin.
V ostatních kostelech (Popovičky, Velké Popovice, Kamenice, Jažlovice) budou 
Májové pobožnosti rovněž po mších svatých.

Bible v obrazech  tentokrát  v tyto úterky 22.5.  a  29.5. od 16:30. Přijďte, přijde Abraham a 
Mojžíš ( alespoň na videu).  

Hudební hodinka v Senioru na Komenského náměstí :
Srdečně zvu všechny na poslech Toscy a jiných krásných melodií v úterý 15. 5. od 16:00hod.

Pouť do Voděrádek  ke sv. Janu Nepomuckému se koná v neděli 13.5. 
v 15:00 hodin. Pojďte ke krásné kapličce - můžeme se domluvit a jít 

společně. 
hz

Sobota 12. 05. Svátek výročí posvěcení pražské katedrály
Pondělí 14. 05. Svátek sv. Matěje

15:00 DPS – Říčany
18:30 Velké Popovice

Středa 16. 05. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
18:00 Říčany 

Neděle 20. 05. Slavnost Nanebevstoupení Páně
Neděle 27. 05. Slavnost Seslání Ducha svatého
Čtvrtek 31. 05. Svátek Návštívení Panny Marie

09:00 Říčany
18:30 Velké Popovice



  

        Humanitární sbírka 

oděvů, prádla, záclon, přikrývek, ložního prádla, hraček, domácích a školních potřeb, 
apod. se uskuteční  ve středu 16.5.2007 od 11,00 do  16,30 hodin u fary (kostela) na 

Masarykově náměstí v Říčanech.  Za každou krabici nebo pytel uvítá Farní charita dobrovolný příspěvek 10,- 
Kč na dopravu a na svou další  činnost  (např.  na drobné dárky ke Dni  matek).  Tato sbírka je  určena pro 
Občanské sdružení Diakonie Úpice, které se zabývá tříděním a dalším zpracováním darovaných věci a jejich 
následným použitím pro humanitární účely.

    Děkujeme za Vaši pomoc.

Ještě bych ráda informovala o možnosti, která nám byla nabídnuta, a to zdarma předat starší ložnici (cca 70. 
léta). Podrobnosti sdělím e-mailem (marie.junkova@seznam.cz) nebo mobilem (732 126 355).  

Marie Junková
Farní charita Říčany

Svatý Siard
opat

Siard se narodil ve vážené rodině ve Frísku asi v polovině dvanáctého století. Jako malý chlapec 

šel studovat vyhIášenou školu premonstrátského opatství v Mariengaardenu. Siard dával najevo 

své zaslíbení už od začátku, a nakonec oznámil své přání vstoupit do  společenství.  Do řádu byl 

přijat  sv.  Bedřichem,  prvním  opatem  v  Mariengaardenu.  Když  opat  Jan,  třetí  nástupce 

Bedřicha, byl  blízko smrti, vydal 20. června roku 1194 nařízeni, že Siard bude jeho nástupcem. 

Tak se Siard stal pátým opatem v Mariengaardenu. Jeho životopisec poznamenává:

 Jako plášť Eliášův padl na Elisea, tak plášť sv. Bedřicha padl na Siarda. Jako opat odmítal některá 

ustanovení odlišností oděvů, a mezi svými bratry trval na ustanovení rovnosti. Siard byl znám 

strohým  způsobem života. Jeho pokoj byl holý, a on sám často spal na podlaze. Proslul jako přítel a 

zastánce chudoby.  Všiml  si,  že  v  jiných  opatstvích  byla  chudina  odstrčena  stranou,  zatímco 

bohatí  a  vybraní  hosté  byli  přijímáni  s  otevřenou  náručí.  To  Siard  v  Mariengaardenu 

netoleroval. Rád sám rozdával chleba chudým, a dokonce si bral na cesty s sebou zásoby, které pak 

cestou mezi chudé rozdával. Siard se často připojoval k ručním pracem bratrů, zvláště v době žni a 

při  stavbě  hrází  proti  trvalé  hrozbě  Severního  moře.  Jednou,  když  Siard  cestoval  se  svými 

spolubratry,  stalo se, že minuli  hlučnou slavnost s hudbou a tancem. Zastavil  a obrátil  se ke 

svým bratrům s komentářem :`“ Jen si představte, jaké radostné písně musí zpívat andělský chór, 

když oslavují obrácení jediného hříšníka'.“ Při jiné cestě se setkal se svým starým přítelem, který 

oslepl. Když ho postižený přítel poznal, byl Siard tak pohnut soucitem, že se modlil za uzdravení 

tak, že oči toho člověka na místě prohlédly.  Siardův přísný režim ale nebyl u u bratrů oblíben. 

Roku 1230 se jeden kanovník pokusil opata Siarda zavraždit nožem, když opat usínal. Opatovy 

mailto:marie.junkova@seznam.cz


výkřiky zapůsobily  na  bratry tak mocně, že byl pouze lehce zraněn, a jeho život byl  ušetřen. 

Později v tom samém roce 17. listopadu opat Siard zemřel.

Svátek slaví 14. listopadu a je zobrazován v oděvu opata s chlebem pro chudé, s 

lopatou, symbolem své manuální práce a s pšenicí, kterou v potu tváře sklízel.

Římskokatolická farnost v Říčanech pořádá již 6. rokem letní farní tábor , 
který je určen dětem od 6 – 15 let.

Téma letošního tábora zní: „PRŮLET TISÍCILETÍMI“
Termín:  od neděle 1.7.2007  (odpoledne) do pátku 13.7.2007 (odpoledne)

Místo:  Horní Kruty – chatkový tábor

Obec Horní  Kruty  leží  v Posázaví  –  7  km od 
města Sázavy. Chatkový tábor se rozkládá 300m 
od  obce  na  samotě.  Areál  je  oplocený  a 
napojený  na  obecní  vodovod  s vlastním 
septikem.   V areálu  máme  k dispozici  10 
4lůžkových  chatiček,  2  stany,  poradní  teepee, 
chatku pro vedoucí, pokoj pro kuchařky,sociální 
zařízení.  Kuchyň  je  ve  zděné  budově  se 
skladem,  lednicí,  mrazákem.  K  dispozici  též 
krytá  letní  kuchyně  a  jídelna,  samostatná 
klubovna,  5m  bazén,  fotbalové  hřiště  100  m. 
Zahrada  dobře  poslouží  i  jako  hřiště.  Vše 
k vidění na www.diskzakladna.ic.cz  V blízkosti 
tábora  koupaliště  a  les.  Členitou  krajinou  se 

dostaneme do Sázavy,  kde můžeme uctivě zaklepat  na bránu kláštera  z r.  1009,  možná se setkáme se sv. 
Prokopem. Jindy se můžeme  vydat  do Samechova -  „ Ve Studeném „ jsou chráněné staré smíšené lesní 
porosty, nebo na zříceninu hradu Talmberk ze 14. století. Nabízejí se nám také Hryzely , kde „ Na Šancích“ 
nalezneme staré rozsáhlé slovanské hradiště Zličanů, rozloha 26 ha. V Ratajích n/Sázavou se můžeme pokusit 
dobýt  hrad  Pirkštejn  z  r.1336.  Svezeme  se  také  Posázavským Pacifikem.  V naší  táborové  hře  proletíme 
tisíciletími záhadnou raketou. Víc prozrazovat nebudeme. Těšíme se na vaše děti. s kterými prožijeme spoustu 
různých a jistě krásných a zajímavých 13 dní.

Dopravu do Horních Krut zajistíme smluvním autobusem. Cena: 1650 Kč

Můžete požádat zaměstnavatele o příspěvek.

Prosíme zájemce o náš tábor, aby odevzdali přihlášku co nejdříve, nejpozději však do konce května.

ZVON - farní zpravodaj
Vydává Římskokatolická farnost, Masarykovo nám. 70, 251 01 Říčany,+420 736 522 800 

e-mail: pius.vagner@seznam.cz, www.ricany.cz/farnost
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.

Redakce: P. Pius Zdeněk Vágner, O. Praem, Miloslava Pangrácová, Hana Zavadilová
Cena: dobrovolný příspěvek. 

Redakční uzávěrka pro příspěvky do květnového čísla je 20.05.2007

http://www.ricany.cz/farnost
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