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ABYCHOM JEJ POZNALI PODLE LÁMÁNÍ CHLEBA 

Po kněžské rekolekci si posteskl jeden spolubratr: Kdyby vstal z mrtvých svatý Cyprián nebo 

jiný z otců prvotní církve a přišel v neděli do našeho kostela, zděsil by se při přijímání: dostal 

jsem se mezi zločince! Většina lidí jsou zřejmě vrazi, lupiči. Vždyť oni přišli na mši, ale nejdou 

ke stolu Páně, - a tak se přece zachová jen veřejný hříšník! 

Jak velice se musela změnit mentalita nás křesťanů, ve vztahu ke svátostem, vzhledem k praxi 

prvních  křesťanů.  Ve  vztahu  ke  svaté  zpovědi  jsme  doslova  lehkomyslní  -  je  to  pro  nás 

záležitost chvilky u zpovědnice, zatímco dříve to byl proces trvající celých 40 dnů. Ale zato ve 

vztahu  k  Tělu  Páně  jsme  zase  oproti  prvním křesťanům úzkostliví  a  nesmělí.  Ti  šli  zcela 

samozřejmě ke stolu Páně pokaždé, když se ke slavení mešní liturgie dostali, zatímco leckdo z 

nás s tím má doslova potíže, zábrany a nejistoty..

Před koncilem průzkum v jedné školní třídě ukázal, že víc jak polovina dětí nešla v neděli ke 

svatému přijímání proto, že byli přesvědčeni, že mají těžký hřích. Už devítiletí trpěli nejasností 

a komplexy, které měli  podobně i dospělí křesťané: permanentní, stále špatné svědomí před 

Bohem. Tedy: Nezdravá úzkostlivost u oltáře a nezdravá povrchnost ve zpovědnici, - to byla 

dvojí tvář nerovnováhy křesťanova svědomí v době před koncilem. Čeká nás úkol, abychom  

podle směrnic koncilních dokumentů obnovili svůj svátostný život.

Teď  k  našemu vztahu  k  tajemství  eucharistie.  Svátek  Božího  Těla  nám znovu  připomíná, 

abychom se této svátosti nebáli. Dal ji Pán Ježíš nám lidem. Ne andělům, ale lidem. A on dobře 



znal, co v tom je, být člověkem. Ani těch dvanáct, kteří byli kolem něj ve večeřadle, ani ti 

nebyli žádní andělé: Petr byl pruďas a zbrklík, zaujatý proti všemu nežidovskému; druhý Jakub 

s Janem odhalili jako ctižádostiví karieristé, byl mezi nimi i Jidáš. Nebyli to andělé a přece 

všichni, - kromě zrádce Jidáše, - byli samým Kristem připuštěni k hostině Poslední večeře a 

vlastní rukou jim Pán Ježíš dával první svaté přijímání.

Která hříšnost a kdy je překážkou účasti na svatém přijímání a kdy překážkou přestává být, to 

nám říká  liturgie  zřetelně  na začátku  každé  bohoslužby:  bratři,  sestry,  uznejme své  hříchy, 

abychom mohli přistoupit k tajemství Eucharistie. Tedy: jestli svou hříšnost v pokoře uznávám, 

jestli mi mé nedostatky nejsou lhostejné, jestli mě mrzí, pak mi upřímná lítost, kající vyznání, 

otvírá cestu k svátostné hostině. Všichni při  tom víme, že těžký hřích,  opravdový zlý čin - 

zločin, bychom si museli dát do pořádku ve zpovědnici, ve svátosti pokání. Ale víme také, že 

těžký hřích je vědomé a dobrovolné odvrácení od Boha, pohrdnutí  Boží láskou ve věci zásadní 

a důležité, a to se normálnímu člověku nestává tak často, jak se domnívali ti devítiletí hříšníci v 

anketě.

“Porozuměli jste, co jsem vám učinil?” Tak se ptal Ježíš apoštolů po Poslední večeři. - Ptá se 

tak i nás. Abychom pochopili, oč se tu jedná, máme si i my navzájem nohy umývat - máme se 

mít  po každé  liturgii  víc  navzájem rádi  láskou sloužící  a  obětavou.  Máme jej,  Ježíše,  blíž 

poznat podle lámání chleba. Má se v nás rozhořet srdce, když nám při mši vykládá Písmo. Má 

se stát jistotou naše víra, když se ve svatém přijímání dotkneme jeho Těla, když s ním po jeho 

zmrtvýchvstání sedíme,  jíme a pijeme. Proto s ním musíme jíst, aby v nás a skrze nás dále žil v 

našem světě, v našem prostředí.

Kéž nám všem dá Bůh nové a hluboké poznání jeho otcovství a dobroty, abychom ke stolu 

Páně přicházeli beze strachu, bez zábran. Abychom měli bezpečnou jistotu, že Chléb života je 

síla pro tento, a záruka pro další život. Že nám svátosti dávají, co nám Evangelia ohlašují. 

Převzato z knihy Cesta do Emauz



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 – 17:00

Náboženství pro mládež
- fara v Říčanech

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)



Kalendář na měsíce ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN

Dětský den u Olivovny

Velice moc děkuji všem, kteří připravili Dětský den - panu faráři Lukášovi ,všem co se velice 

obětavě  podíleli  na  organizaci,  všem dárcům,  rodičům, dětem,  panu kaplanovi  a  .Olivově 

léčebně.

Den se vydařil, děti poznaly, jak těžký je život misionářů na všech kontinentech. Shlédly film o 

aktivitách Papežského misijního díla dětí v České republice, které také provozují-  malování 

pohledů, pečení perníků- misijní koláč, odříkání si bonbónků, modlitba za děti , které se nemají 

Pátek 15. 06. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18:00 Říčany

Středa 20. 06. Setkání církví
19:00 Říčany – u Krtečka na zahradě (naproti kostela)

Neděle 24. 06. Slavnost Narození Jana Křtitele
13:00 Tehov – poutní mše sv.

Pátek 29. 06. Slavnost sv. Petra a Pavla – patronů farnosti
19:00 Táborák na farní zahradě

Neděle 01. 07. 13. 07. Farní tábor v Horních Krutách
Úterý 03. 07. Svátek sv. Tomáše
Čtvrtek 05.07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy
Středa 11. 07. Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
Pondělí 23. 07. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronka Evropy
Středa 25. 07. Svátek sv. Jakuba, apoštola
Pondělí 06. 08. Svátek Proměnění Páně
Čtvrtek 09. 08. Svátek sv. Benedikty od Kříže, panny a mučednice,

patronky Evropy
Pátek 10. 08. Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Středa 15. 08. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 24. 08. Svátek sv Bartoloměje
Sobota 25. 08 14:30 Popovičky – poutní mše sv.
Úterý 29. 08. Slavnost sv. Augustina, otce našeho řádu



tak dobře jako ony. Chystáme se nově  zapojit do akce misijní jarmark- těšte se.

 Prosím všechny rodiče, kteří by se svými dětmi chtěli jet na 3. Misijní kongres dětí do Brna 

6.10.2007, aby se mi ozvali, je totiž potřeba poslat přihlášku. Zatím jsme se obou předchozích 

zúčastnili.  Kongresy  jsou  velice  krásné,  plné  nádherné  atmosféry,  lásky  a  radosti.  Skupina 

nadšené starší mládeže pro své mladší kamarády   připravuje program plný překvapení 

a  aktivit, při kterých  se děti dozvědí  mnoho nového. Protáhnou si tělo, zazpívají si.

 Prostě ráda se opět nechám překvapit.

Samozřejmě, že kdyby někteří rodiče chtěli poslat děti a sami by nemohli jet, tak snad se nám 

společně podaří tuto situaci vyřešit. 

Hana Zavadilové
+420 604 213 255

zavadilova.ha@seznam.cz

Papežské misijní dílo dětí

Sedmý ročník dětského dne ŘK farnosti byl zaměřen na PMDD. Vzpomínám, jak před lety 

jsme s malou skupinkou dětí začali s malováním a prodejem pohlednic na podporu PMDD. 

Podařilo se nám tehdy, díky dětem, získat částku kolem 1 000,- Kč. Byla to pro nás velká věc. 

Během let jsme vždy nějaké peníze posílali a zúčastnili se 1. i 2. misijního kongresu dětí.

V letošním roce pí katechetka Zavadilová vzala tuto potřebnou podporu do svých rukou. Na 

začátku roku si děti vybraly, v kterém kontinentu budou působit a celý rok byl ve znamení 

pomoci dětem v Ugandě i jinde. Vrcholem roku se stal Dětský den, který se s Boží pomocí 

opravdu vydařil. Děti v lese u Olivovny  cestovaly z jednoho kontinentu do druhého, kde na ně 

čekaly zajímavé soutěže. V doprovodném programu na louce se opět vrátily do Evropy, Asie, 

Ameriky, Austrálie a Oceánie a Afriky – všude si mohly něco vyrobit a namalovat pohledy 

k prodeji na misie. Ty se vydařily.

Odpoledne jsme pokračovali mší svatou, kterou sloužil P. Lukáš pod širým nebem. Děti při mši 

sv. uplatnily zkušenosti s misionáři, se kterými se setkaly v kontinentech. Po mši sv. jsme 

mailto:zavadilova.ha@seznam.cz


rozdali dětem 40 medailí, 40 misijních odznaků a 40 misijních nálepek, a  také nějaké sladkosti.

Blížila se bouřka a ještě na nás čekalo opékání buřtíků, ale kde ? začalo pršet bez bouřky a my 

jsme s údivem uviděli  krásný srub s přístřeškem, se stoly a sezením a oheň i  v dešti  vesele 

hořel,  opékali  jsme  a  déšť  nám  vůbec  nevadil,  jak  bylo  vidět  z radostných  tváří  všech 

přítomných.  Nakonec můžeme poděkovat  našemu Pánu v nebesích za krásné počasí  během 

závodu,  a  ten  deštík  nakonec,  byl  občerstvením pro  všechny.  Poděkování  patří  také  všem 

pomocníkům, organizátorům a pí Zavadilové za téma dětského dne. Bez obětavých spolutvůrců 

a bez dětí, které přišly v hojném počtu, by se nic nekonalo. 

mp

Bible v obrazech
Celý školní rok probíhaly na faře  hodiny- Bible v obrazech. Přicházely pravidelně dvě děvčata, 

kterým jsem se snažila přiblížit některé příběhy ze Starého zákona. Velice mne mile 

překvapovaly svými názory , svou pozorností a chutí poznávat starozákonní postavy. 

Magdalenka  pojede i na farní dětský tábor. Jejich maminky mne zásobovaly pastelkami , bloky 

a dobrou náladou.

V příštím školním roce budeme pokračovat. Na předposlední hodinu přišly další maminky i se 

svými několika ratolestmi, takže možná se naše skupinka rozroste.                                          hz

Očkovací látky pro Afganistan
Na výzvu otce Jordánka – kaplana 4.brigády rychlého nasazení, který odlétal před měsícem se 

svou jednotkou do Afganistanu se ujala  iniciativy i  Olivova nadace.  Na základě posouzení 

situace  na  místě  a  po  konzultaci  s lékařem  jednotky  byl  připraven  během  krátké  doby 

nejvhodnější projekt – zajištění vakcinace dětí proti žloutence typu A v sirotčinci ve Fajzabádu 

( je zde asi 60 dětí). Vakcina Hawrix v těchto dnech již je na místě a zajistí dětem v sirotčinci 

tříletou imunitu. Olivova nadace věnovala na tuto akci částku 53 000.-Kč; zajistila její nákup a 

také transport  ve spolupráci s Ministerstvem obrany.                                           František Rajchl



SEZANAM KANDIDÁTŮ DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pastorační rada

David Černohorsky

Narozen  1962,  povolaním  servisní  technik  laboratorních  přístrojů.  V 

Říčanech zaměstnán od r. 1996, bydlištěm od r. 2002. Zajem o sbližovani 

křesťanských církví,  o  soulad mezi  vírou a obejktivním poznaním.  Take 

mne jako konvertitu z široce neveřícího rodu velmi zajíma vztah křestanství 

a sekularní společnosti.

Ludmila Hasmanová

Moje představa o práci v liturgické sekci:

Liturgie je oslava Boha. Chtěla bych, aby se této oslavy zúčastňovalo 

více lidí. Např. Čtení při bohoslužbě slova, přímluvy, zpěv žalmů. K 

tomu je potřeba, aby byl každý dopředu připraven, aby ti kdo kdo tuto 

službu chtějí vykonávat se přihlásili a věděli co budou dělat. Proto je 

třeba udělat měsíční rozvrh (jedná se o nedělní bohoslužby a svátky).

Také si myslím, že by bylo vhodné naučit se další písně z kancionálu, 

zpíváme jich tak třetinu.  Samozřějmě to vše,ve spolupráci  s  místím 

farářem P. Lukášem a kaplanem P. Piem a pod jejich vedením.

Iva Hybnerová

37 let, vdaná, 2 děti (3 a 7 let), profesí ekonom. Ve farní radě bych ráda pracovala v sekci pro 

rodinu.



František Charanza

Eva Lacinová

Nyní  Jsem už  dlouho v  penzi.  Mým oborem je  angličtina.  Vyučovala  jsem v  kurzech  pro 

dospělé na Jazykové škole v Praze (1965-1986), v penzi pak v různých 

kurzech;  ve  skolních  letech  2000-2005 na  římskokatolických  farách v 

Říčanech a ve Štěchovicích. Publikovala jsem řadu anglických učebnic. 

Absolvovala  jsem  dvouletý  katechetický  kurz  Arcidiecéze  pražské  v 

letech 2001-2003. Od poduimu 2003 až do přítomnosti studuji prezenční 

formu Teologické fakulty  UK magisterský obor  teologie,  nyní  končím 

čtvrtý ročník. Ráda bych se věnovala vyučování dospělých, např.: sice kdysi pokřtěných , ale 

dosud nepraktikujících, mystagogií čerstvě pokřtěných, cestě vedoucí k „druhému obrácení“, 

systému  otázek  a  odpovědí,  seznámení  s  hodnotnými  knihami  na  trhu  a  ukázkou  z  nich, 

eventuelně i dalším problémům, které se časem vyskytnou.

 Markéta Libigerová 

Věk 37 let,  vdaná, 2 děti  (11 a 7 let),  povolání  stavební technik, v 

současné době pracuji  v oblasti  oceňování nemovitostí.  V Říčanech 

bydlíme od roku 2002. 

Život ve farnosti si představuji jako živé společenství, kde je místo pro 

každého. Jak mladé lidi, rodiny či seniory, kde se každý může aktivně 

zapojit.  Možnost  setkávání  nejen  při  bohoslužbách,  ale  i  jiných 



příležitostech (přednášky, neformální setkávání, výlety...).

Rovněž také úzká spolupráce mezi duchovními a laiky ve farnosti. 

Josef Linhart

Anežka Moravcová

Je mi dvacet let. Patřím do říčanské farnosti 10 let a asi tak deset 

let se v ní aktivně zapojuji zvláště v různých aktivitách pro mládež, 

kdy pořádáme víkendová setkání, prázdninové pobyty, apod.

Rovněž  práce  s  dětmi  je  mi  blízká.  Každoročně  vypomáhám s 

pořádáním Dětského dne a karnevalu pro děti, několik let v různém 

složení zajišťujeme hudbu při dětské mši svaté. Také jsem byla na 

dětském  farním  táboře  jako  vedoucí.  V  sekci  "Děti  a  mládež" 

pastorační  rady  bych  chtěla  v  zavedených  akcích  dále  vypomáhat  a  podílet  se  na  jejich 

realizaci.

Hana Zavadilová

Od svého narození  žiji  v Říčanech.  Vystudovala  jsem VŠ chemicko – 

technologickou. V roce 1982 jsem začala učit na Středním zemědělském 

učilišti  v Říčanech.  S manželem Jiřím máme dvě děti.  Deset  let  jsem 



velice  aktivně   působila  ve  skautském středisku  Lípa  Říčany.  V současné  době  studuji  na 

Katolické  teologické  fakultě  dvouletý  katechetický  kurz.  V roce  2005-  2006  jsem  na 

katechetickém středisku absolvovala kurz pro vedení mladších dětí a v roce 2006-2007 kurz pro 

vedení skupinek seniorů.  Na naší milé faře působím jako katechetka pro předškolní a mladší 

děti.  V letošním školním roce jsem vedla jedenkrát za čtrnáct dní Biblické hodiny pro děti. 

Biblické hodiny jsme společně s panem farářem Lukášem nabízeli pro dospělé a mládež, ale 

pro nezájem jsme je museli zrušit. Ráda bych se pokusila o vytvoření společenství, které by 

několikrát za rok dokázalo zorganizovat setkání všech věkových skupin a o vytvoření skupinky, 

ve které bychom praktikovali „Lectio divina „. 

Ekonomická rada

Pavel Baroň

39  let,  ženatý,  4  kluci  (2-13  let),  z  Říčan,  nezávislý  ekonomický  a  
organizační poradce
Rád bych našemu farnímu společenství v Říčanech pomohl hlavně:
1. Rozhýbat vzájemnou komunikaci a zlepšit informovanost: 

• a  to  jak  mezi  námi  navzájem (s  cílem lépe  se  vzájemně 
poznat), 

• tak i od nás farníků směrem do „rady“ (aby dobré náměty a 
nápady jednotlivců nezapadly), 

• a  hlavně  pak  zajistit  zpětné  informace  o  výsledcích 
jednání „rady“ do celé farnosti a zlepšit tak informovanost nás všech o aktivitách a 
dění ve farnosti.

2. Podporovat tvořivou spolupráci ve farnosti:
• nejen v rámci několika zvolených do „rady“,
• ale zapojením co nejširšího okruhu lidí do společných akcí a projektů farnosti - 

rozšířením stávajících  možností  společného  sdílení  volného času  podle  chuti  a 
zájmů s ostatními (společné sportovní akce, výlety, muzicírování:-), oslavy a pod.).

3. Podporovat efektivní finanční hospodaření:
• využíváním znalostí,  schopností  a  možností  všech  našich  farníků  (tedy  ne  jen 

členů „rady“),
• sdílením plánů i výsledků hospodaření farnosti s celým společenstvím.



Petr Kalný

Věk 44 let,  ženatý,  3  děti.  Zaměstnání  jako stavbyvedoucí.  Bydliště  v 

Říčanech.

Martina Kupka 

(nar.  1962)  absolvoval  matematickou  ekonomii  na  VUE.  Většinu 

svého profesionálního života strávil studiem hospodářské politiky a 

finančních trhů. V Říčanech žije od r. 2002, je ženatý, otec dvou dětí. 

Smysl  své  kandidatury  do  ekonomické  rady  vidí  nejen  v  pomoci 

běžnému  hospodaření  s  farními  peněžními  prostředky,  ale  také  v 

aktivní  součinnosti  při  získávání  dodatečných  financí  z  externích 

zdrojů  a  jejich  optimálním využití  pro  dlouhodobější  a  náročnější 

projekty schválené pastorační radou.

Miloslava Pangrácová

Původním  povoláním  jsem  středoškolská  učitelka,  nyní  v důchodu.  Po  vystudování 

katechetického  kursu  učím  v naší  farnosti  7.  rokem  náboženství. 

Pomáhám při  plánování  a  organizaci  farních  aktivit.  Podílím  se  na 

realizaci dětského farního tábora.

Kromě  jiného  bych  ráda  pracovala  také  v ekonomické  radě.  Mohu 

nabídnout  své  zkušenosti  z dlouholeté  práce  v zastupitelstvu  města 

Říčany. Věřím, že naše práce s pomocí Ducha svatého a nás všech bude 

prospěšná pro celou farnost.  



Jaromír Žilka

Kniha na prázdniny :   BIBLE

Zkuste Lectio divina  - četba Božího slova 
1. Lectio – nechám na sebe působit Boží slovo. Toto slovo je mým Pánem.
2. Meditace – ticho
3. Modlitba- to čím na mne působí Boží slovo
4.Kontemplace- jsem před Bohem samým- ten je přede mnou  nebo v mém srdci
5.Slovo se má stát tělem,- tedy co teď já udělám- jak slovo uvedu v život 

  Doporučená kniha Modlit se Boží slovo- Enzo Bianchi

Pro chytré hlavičky a nejen pro ně…
Najdi město
      1. Obr Novák má nové boty.

2. Alenka má ráda školu.
3. Fotbalové kluby již neberou nové členy.
4. Pan Sokol ovládá řízení traktoru.

Poznej světceNa

Narodil se roku 316 či 317 v Maďarsku – jako syn tribuna římské armády a 
zemřel 11. listopadu 397 ve Francii. Byl biskupem a stal se jedním z 
nejznámějších svatých. Je znám díky příhodě, kdy se rozdělil s žebrákem o svůj 
plášť. V Česku se slaví jeho svátek (11. listopad) jako počátek zimy.

Iveta Pešatová
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