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POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Slavíme svátek kříže, který zahnal naše temnoty a vrátil nám světlo. Slavíme svátek kříže a 
spolu s Ukřižovaným se nám dostává povýšení, takže pod námi zůstává země s našimi hříchy a 
získáváme nebe. Tolik toho má v moci kříž, a kdo má kříž, má poklad. A právem jsem nazval 
pokladem to, co je ze všech dobrých věcí vskutku a vpravdě nejkrásnější, neboť v kříži a skrze 
něj byla obnovena naše spása, na něm veškerá spása spočívá.

Bez kříže by totiž nebyl ukřižovaný Kristus, bez kříže by nebyl Život přibitý na dřevo. A kdyby 
život nebyl přibitý na kříž, nevytryskly by z Kristova boku prameny nesmrtelnosti, krev a voda, 
smíření světa, a dlužní úpis hříchu by nebyl zničen, nebyli bychom propuštěni na svobodu, 
neokoušeli  bychom z  ovoce  stromu života,  neotevřel  by  se  nám ráj.  Bez  kříže  by  nebyla 
přemožena smrt, peklo by nebylo připraveno o moc nad námi.

Nuže, veliký a vzácný je kříž. Je veliký, protože veliké je množství dobra, které způsobili, tím 
více, čím více dobra přísluší Kristovým divům a jeho utrpení; a je vzácný, protože je znamením 
umučení Božího Syna i znamením jeho vítězství: je znamením smrti, kterou na sebe na kříži za 
nás dobrovolně vzal,  a  znamením vítězství,  neboť jím byl sražen ďábel  a přemožena smrt, 
brány pekelné byly vyvráceny a celému světu byla přinesena spása.

Tento kříž sluje také Kristovou slávou a Kristovým povýšením. On je ten vytoužený kalich a 
dovršení všech utrpení, která pro nás Kristus vytrpěl. Že kříž skutečně je slávou Kristovou, to 
slyšíme z jeho vlastních úst: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm; ano hned ho  
oslaví. A také: Oslav mě , Otče slávou, kterou jsem měl u tebe dřív, něž byl svět. A jinde: Otče,  
oslav své jméno. A ozval se z nebe hlas: Oslavil jsem a ještě oslavím.  Naznačoval tím slávu, 
která vzešla pak z kříže.
A že je kříž také Kristovým vyvýšením, to opět potvrzují jeho vlastní slova: Až budu vyvýšen,  
potáhnu všechny k sobě. Vidíš tedy, že slávou a vyvýšením Kristovým je kříž.

Z promluv sv. Ondřeje Krétského



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 ZÁŘÍ 

Průlet tisíciletími v Horních Krutách

Římskokatolická farnost Říčany již po šesté připravila pro děti letní tábor. Z Horních Krut jsem 

odletěli raketou – indiánským týpí – nejdříve ke Keltům, kteří se učili všechno zpaměti, nepsali 

žádné knihy. Dostali jsme se do kolébky vzdělanosti – starověkého Řecka, kde jsme se, kromě 

jiného, zúčastnili olympiády. V Delfské věštírně nás zaujal nápis “ Poznej sám sebe “, možná se 

nad ním ještě někdy zamyslíme… Na starodávných lodích jsme odpluli na Krétu po stopách sv. 

Pavla a sv. Tita. Zaujaly nás Gortýnské zákony z r. 500 př. Kr., které jsou vytesány na kamenné 

tabulky střídavě zleva doprava a zprava doleva. Příští  destinace byla Kutná Hora, kde jsme 

pátrali po megalitických památkách. Jednu jsme našli! Ale jen na obraze ve Vlašském dvoře. Je 

to smírčí kříž, který je v Kutné Hoře opravdu možno nalézt, tak snad příště. Zaujal nás pan 

pregéř, který pro nás razil mince. Obdivovali jsme vznešenost chrámu sv. Barbory. Letíme za 

Pátek 14. 09. Svátek Povýšení svatého kříže
18:00 Říčany
18:30 Velké Popovice

Neděle 16. 09. Biřmování v Říčanech – biskup Mons. K Herbst
09:00 Říčany – biřmování

Středa 19. 09. 14:30 Začátek výuky náboženství v Říčanech na faře
Neděle 20. 09. 25. neděle v liturg. mezidobí – svatováclavská sbírka
Pátek 21. 09. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

18:00 Říčany
Pátek 28. 09. Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona 

českého národa
18:00 Říčany 

Sobota 29. 09 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Mše sv. podle sobotního pořádku bohoslužeb



Slovany.. Na Šancích, blízko Hryzel, jsou dobře patrné valy českého zličanského hradiště z 9. 

století n.l. o rozloze 26 ha. Setkali jsme se i se šerifem z dob Divokého Západu, zkontrolovali 

přesný čas na jeho slunečních hodinách, dověděli se něco o časech z nedávné minulosti, přešli 

přes jeho soukromý pozemek do lesa za potokem Vavřincem. A již nás čekalo rušné přístavní 

město  Pompeje  s 2  divadly  pro  5 000  diváků.  Oblečeni  do  svých  kostýmů  jsme  na  tržišti 

obchodovali  s nepředstavitelnými  výrobky.  Ve  šperkařské  dílně  jsme  si  vyrobili  náramky, 

v bylinářském stánku uplatnili  svoje vědomosti, na kotlíku uvařili  speciální čaj.  Takový jste 

ještě  neochutnali!  Pro  pobavení  ostatních  jsme  ve  svých  kostýmech  zahráli  různé  scénky. 

Nikdo v Pompejích netušil, že úrodná úbočí Vesuvu zaplaví 24. srpna roku 79 n.l. popel a láva. 

Poté  jsme odletěli  do  Čech  a  vydali  se  na  pouť  za  sv.  Prokopem do  Sázavy,  odtud  jsme 

doputovali malebnou posázavskou krajinou do Horních Krut. A již nás čekaly rytířské turnaje, 

řecké lázně – bazén, stezka zručnosti, stopovaná, další hry a samozřejmě táborák. Další den 

nám skanzen v Kouřimi přiblížil nedávnou minulost. Večerní mše svaté, čtení O moudré sově 

či příběhy z Boží kanceláře nás provázely za svitu měsíce do našich chatek. 

A přiblížil se konec letu, raketa se vrátila do Horních Krut. Hry dohrány, turnaje vyhodnoceny, 

všechno  výborné  jídlo,  které  nám kuchařky  připravily  snědeno  a  celotáborová  hra  “Průlet 

tisíciletími“ ukončena. Radovali  jsme se ze stylových diplomů a pěkných cen. Vyhráli  jsme 

všichni a doufáme, že se za rok sejdeme……..

Cituji z kroniky: „Všichni se objímali, přáli  si  hezké prázdniny a pomalu, ale jistě si začali 

uvědomovat,  že  těchhle  14  dní  bylo  opravdu  krásných  a  vyjímečných.  Poslední  pozdrav, 

poslední objetí  a poslední pohled na chatky, kuchyň, bazén a už se jelo domů. Ty nejhezčí 

chvíle musí vždy utéct rychle a tenhle tábor utekl neuvěřitelně rychle. Takže za rok Ahóóój: - )

Děkujeme Městu Říčany za poskytnutý grant a Farnímu úřadu Říčany za sponzorský dar.

Děkujeme všem vedoucím a našim milým kuchařkám za obětavou práci pro děti bez nároku na 

odměnu. Bez nich by se tábor nekonal, a to by byla škoda.

mp



Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně 
Život a a apoštolská činnost sv. Pavla

Tento měsíc budeme slavit svátek sv. Pavla – autora největšího počtu knih Bible resp. Nového 

zákona. Celkem 14. O jeho životě víme mnoho a to ze dvou biblických pramenů. Jedním jsou 

Skutky apoštolské, druhým jeho listy.

Pavlovo mládí. Pavel se narodil pravděpodobně v letech 5-10 po Kr. předpokládá se, že to bylo 

v maloasijské provincii Kilikii a to přímo jejím středisku v Tarsu. Zde se vyučil i řemeslu – 

stanařství.  Byl  vychován  u  nohou  Gamalielových  (Sk  18,3),  byl  „Hebrej,  syn  hebrejských 

rodičů, co se Zákona týká farizeus“ (Flp 3,6). Znal aramejsky i řecky – měl široký rozhled 

helenistický i židovský. Byl od narození římským občanem.

Pavlovo obrácení. Pavel násilně pronásledoval církev a snažil se ji zničit.(Gal 1,13; 1Kor 15,9; 

Flp 3,6). Po určité době pronásledování křesťanů (Gal1, 13 - 17 a Sk 9,1-9) byl ve vidění u bran 

Damašku osloven Ježíšem a došlo k zázračnému obrácení. Po krátkém pobytu v Jeruzalémě 

odchází do Tarsu. Základnou jeho misijní činnosti se však stává nejdříve Antiochie.

První misijní cesta (r. 46 -49).   Z Antiochie se Pavel s Barnabášem (a na začátku i Janem 

Markem) vydává na Kypr a odtud do Malé Asie – Perge, Antiochie Pisidské, Ikonie, Lystry a 

Derbe, odkud se vrací zpět do Antiochie.

Jeruzalémský  sněm  (r.  49)  Pavel  vytvářel  pohanokřesťanské  komunity  s nepatrnou  nebo 

žádnou  vazbou  na  židovství.  Proti  Pavlovi  se  postavila  skupina,  která  požadovala  obřízku 

pohanů. Proto se konal sněm v Jeruzalémě (Sk 15,1- 29; Gal 2,1- 10), kde se za Pavla postavil 

Petr i Jakub. Uznali milost a apoštolské pověření udělené Pavlovi, a podali mu pravou ruku na 

znamení společenství (Gal 2,9).

Druhá  misijní  cesta  (r.  50-52).  Pavel  se  Silou  se  vrací  do  míst  Malé  Asie,  kde  hlásal 

evangelium  během  první  cesty.  Vydává  se  na  sever  do  Frýgie,  Galaxie  a  Troády. 

V makedonských  Filipech  vstupuje  do  Evropy  a  prochází  přes  Soluň,  Beroju  a  Atheny  do 



Korintu. (Třem z těchto pěti měst zašle dopisy). Odtud se plavil do Efesu a Cesareie, odkud 

přešel do Jerusaléma.

Třetí  misijní  cesta  (r.  54-58).  Po určité  době  strávené  v Antiochii  Syrské  znovu prochází 

Galaxií a Frýgií  až do Dresu, který je nejvýznačnějším městem římské provincie Asie. Zde 

pobyl  tři  roky  –  odtud  poslal  své  dopisy  Filipanům,  Filemonovi,  Galaťanům  a  1.list 

Korinťanům. Po střetnutí  se stříbrotepci,  kteří  sloužili  efezské Artemidě (Dianě) odchází do 

Troády,  odkud  píše  2.  list  Korinťanům.  Další  tři  měsíce  tráví  v Korintu,  odkud  píše  i  list 

Římanům. Zpět se vrací přes Filipy a Troádu, Milét a Tyr do Cesareie.

Pavlovo zatčení a věznění(r. 58-60).  V Jeruzalémě se opět setkal s Jakubem a staršími obce. 

Židé ho vytáhli z chrámu a chtěli ho zabít. Tribun římské kohorty ho zachránil a nachal na něho 

uvalit  ochrannou  vazbu  a  ze  strachu  před  Židy  jej  nechal  dopravit  do  Cesareie.  Zde  se 

obhajoval před prokurátorem Felixem a později Festem. I když nebyl shledán vinným, odvolal 

k císaři, a proto byl jako vězeň poslán do Říma.

Cesta do Říma a konec Pavlova života.(60- asi 64).  Pavlovu dobrodružnou cestu popisují 

velice dramaticky Sk 27,1 -28,14. Pro nepřízeň počasí byl nucen přistát na Maltě a dále později 

pokračovat v cestě do Říma, kde byl po uvěznění propuštěn do domácího vězení odkud napsal 

pastorální listy (Tit; 1,2 Tim). Tradice dále uvádí, že po dvouletém věznění byl propuštěn a 

odešel do Španělska. Když se vrátil do Říma byl za císaře Nerona znovu zatčen, popraven a 

pohřben při ostijské silnici.

Dr. F. Reichel

POUTNÍ MÍSTO - HORA MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH

Nejznámější  a  největší  poutní  místo  v  Královehradecké  diecézi  -  Hora  Matky  Boží 
v Králíkách   vás zve k očistě těla i ducha.  Toto poutní místo se nachází jeden kilometr od 
středu města Králíky na kopci.  V příjemném prostředí nádherné přírody a krásných panoramat 
najdete překrásný klášter z roku 1700, který je v dnešní době domovem redemptoristů.



Toto poutní místo je středem duchovní obnovy. Spousta lidí tady přijíždí v různé roční období, 
aby shlédla  ambity - chodby plné historických obrazů svatých a sousoší. Lidé zde načerpají 
inspiraci a sílu na každodenní boj, který život přináší.  

Uprostřed kláštera na Nádvoří Poutníků je Kaple Svatých Schodů, replika schodiště z hradu 
Antonia  v  Jeruzalémě,  po  kterých  stoupal  zbičovaný  a  trním  korunovaný  Ježíš  Kristus 
k Ponskému Pilátovi.  Pouze na kolenou je možné vyjít po těchto schodech, ve kterých jsou 
vidět relikviáře svatých.

Mnoho  lidí  využívá  možností  přijmout  svátost  smíření v klášterním  kostele  Nanebevzetí 
Panny  Marie,  kde  mají  také  příležitost  shlédnout  milostný  obraz  Panny  Marie  Sněžné. 
Během své návštěvy můžete pohovořit s redemptoristy o jejich životě a duchovních věcech. 
Mše svatá se tady slouží několikrát denně.

Mezi městem Králíky a Horou matky Boží byla vysázena alej stromů, podél které je postavena 
křížová cesta.  Tato příjemná procházka skvěle obnoví duši i tělo každého, kdo si udělá čas 
pomodlit  se  křížovou  cestu  a  zároveň  se  projít  touto  historickou  alejí s  jednotlivými 
zastávkami křížové cesty.

Poutní místo Hory Matky Boží v Králíkách je přístupné veřejnosti  365 dní v roce.  Součástí 
areálu kláštera je také  Poutní dům,  kde je možno občerstvit  své tělo chutným jídlem nebo 
nápojem.  Jestliže se někdo rozhodne strávit více času na tomto překrásném poutním místě a v 
okolí,  tak  určitě  uvítá  možnost  ubytování přímo  v Poutním domě.  To  je  možné  jak  pro 
skupiny, tak pro jednotlivce buď na duchovní cvičení, nebo dovolenou. 

I Vy si udělejte čas a přijďte občerstvit svou duši na tomto překrásném poutním místě.

Akce na Hoře Matky Boží v Králíkách

1. První soboty v     měsíci:  
Program 9,00 - Modlitba radostného růžence

9,30 - Mariánská promluva
10,00 - Adorace Nejsvětější Svátosti
Příležitost ke svátosti smíření
11,00 - Mše svatá
12,00 - Přestávka na oběd
13,00 - Beseda s knězem
13,30 - Mariánská pobožnost s uctíváním



milostného obrazu, zakončení
Termíny:
1.9.2007 biskup Josef Koukl
6.10.2007 P. Augustin Kováčik,OPraem.
3.11.2007 Mons. Josef Socha

2. Duchovní cvičení (exercicie):
3.9. – 7.9.2007 (pondělí - pátek) Téma: Základy křesťanské spirituality (P. J. Michalčík, C.Ss.R.)
23.9. – 29.9.2007 (neděle-sobota) Téma: Exercicie pro kněze (P.ThLic. Róbert Bezák C.Ss.R)
4.10. – 7.10.2007 (čtvrtek - neděle) Téma: Cesta ke křesťanské svobodě (P. Piotr Nowicki, 
C.Ss.R.)
Duchovní cvičení začínají první uvedený den v 18:00hod večeří.
Přihlásit se můžete na adresu:  Poutní Dům, Dolní Hedeč 2, Králíky 561 69

Mobil: 605 912 840, e-mail: info@poutnidum.cz
3. Hlavní pouť – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie:

Termín 19.8.2007, mši svatou v 10:00 celebruje otec Biskup Dominik Duka
4. Založení nové tradice - Pouť ke svatému Gerardovi:
Termín 14.9.2007, mši svatou celebruje rektor kláštera redemptoristů P. Josef Michalčík, C.Ss.R.
Svatý Gerard – redemptorista, patron těhotných matek a nenarozených dětí
Více informací můžete získat na: www.poutnidum.cz www.kraliky-klaster.cz   

Humanitární sbírka -

oděvů, prádla, záclon, přikrývek, ložního prádla, hraček, domácích a školních potřeb apod. se 
uskuteční  ve čtvrtek  4.10.2007 od 12,00 do 17,00 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 na Vánoční besídku). 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.

Marie Junková

Farní charita Říčany

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 říjnového čísla je 23.09.2007

http://www.poutnidum.cz/
http://www.ricany.cz/farnost
http://www.kraliky-klaster.cz/
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