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„Skrze Marii k Ježíši“

„Skrze Marii k Ježíši“, lístek  s tímto textem ležíval dlouhá léta v našem kostele, když si ho někdo 

odnesl, byl opět doplněn dalším. A my jsme si ho četli a možná se zamýšleli nad významem slov. 

V jedné farnosti v horním Rakousku, byla v době reformace zcela zvlášť ohrožena víra v důstojnost, 

čistotu a svatost bez poskvrny počaté, pannenské Matky a víra ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista 

v Eucharistii.  Duchovní  vůdce zde začal  užívat  obvyklou modlitbu: „Pochválena  a požehnána buď 

Nejsvětější svátost oltářní” a také ji maličko měnil, doplňoval a přivedl věřící k následování, dodnes 

obvyklým  způsobem  recitují:  “Pochválena  a  požehnána  buď  Nejsvětější  svátost  oltářní  a 

neposkvrněné početí svaté Panny a Bohorodičky Marie!” A bylo nápadné, jak se do jeho farního 

společenství navracela láska a úcta k bez poskvrny počaté, pannenské Bohorodičce a obzvlášť velká 

úcta k Eucharistii. A ta je zde dosud. 

Opravdu bez Marie se k Ježíši nedostaneme. Maria a její důvěra – ať se mi stane podle slova tvého, její 

statečnost  ač je v požehnaném stavu cestuje  za Alžbětou,  její  tichost  – rozvažuje ve svém srdci  o 

slovech  Simeona,  o  slovech  dvanáctiletého  Ježíše.  Projdeme-li  si  všechna  tajemství  růžence 

radostného, světla, bolestného i slavného, podivuhodně si uvědomíme, jak hluboce zasahují do našeho 

života v této chvíli, jak nám mohou pomáhat, a jak Maria ukazuje cestu, kterou máme jít. Jít k Ježíši 

beze strachu, s důvěrou, s nadějí, se statečností.

„Maria, s tebou Maria , království lásky se otvírá.“
Máš v duši píseň andělských zvonů,

máš v duši bolest těch nejkrásnějších tónů, 
máš v sobě sílu, po které se touží, 

máš v sobě naději pro ty, co se souží.“
hz



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 Říjen 

Biblické hodiny pro děti v říjnu - každé úterý od 16:30 do 17:30 na faře. Mob. 604213255

Kniha na říjen – „Na minutu s Ladislavem Kubíčkem – Zapaluji? „ 
Ráda zapůjčím - Hana Zavadilová mob.604213255

Zprávičky z náboženství
Vznikající Misijní klubko dětí chystá “ misijní jarmark“ . Pravděpodobně některou neděli 
v říjnu bude nabízet výrobky z Dětského misijního dne , který se konal v červnu. Výtěžek 
odešleme prostřednictvím Papežského misijního díla na pomoc sirotkům. 

V krásně upravených místnostech na faře v Kostelci u Křížků proběhly již dvě zkoušky 
divadelního představení Lotrando a Zubejda. Do tohoto představení se zapojí i náš farní 
hudební sbor mladých. Kdo by chtěl pomoci s kulisami - výroba stromů apod., ozvěte se. 
Pokud se nám podaří divadlo nacvičit a zajistit prostor v Městském kulturním středisku- mohli 
by se všichni farníci ze všech našich farností sejít již v listopadu.    

Úterý 02. 10. 19:00 Říčany - pastorační Rada
Čtvrtek 04. 10. 18:00 Kostelec u Křížků – růženec a mše sv.
Sobota 06. 10. 16:00 Sv. František z Assisi – pouť v Kamenici
Neděle 07. 10. 10:15 Kostelec u Křížků – po mši sv. káva na faře
Čtvrtek 11. 10. 18:00 Kostelec u Křížků - růženec
Čtvrtek 18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty

09:00 Říčany – mše sv.
09:00 Mnichovice – vikariátní konference
18:00 Kostelec u Křížků – růženec a mše sv.

Čtvrtek 25. 10. 18:00 Kostelec u Křížků – růženec a mše sv.
Pondělí 29. 10. Vizitace farnosti J. E. Miloslavem kardinálem Vlkem

18:00 Říčany – mše sv. a po ní setkání s farní radou
Čtvrtek 01. 11. Slavnost Všech Svatých

09:00 Říčany – mše sv.
18:30 Velké Popovice – mše sv.

Pátek 02. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
09:00 Říčany – mše sv.
13:30 Pobožnost na říčanském hřbitově
18:00 Říčany – mše sv.
17:30 Kostelec u Křížků – mše sv.
18:30 Velké Popovice – mše sv. a pobožnost za zemřelé

Neděle 04.11. 10:15 Kostelec u Křížků – po mši sv. pobožnost za zemřelé



SMÍCH JE ZDRAVÝ…

• Všichni o mně říkají, že jsem flegmatik. Ale mně to nevadí…
• Při hodině češtiny se ptá paní učitelka: „Jendo, když řeknu větu VDÁM SE, jaký to bude čas?“ „Prosím, 

nejvyšší!“
• Otec k synovi: „Honzíku, co děláš?“ „Učím se, tati!“ „Tak mi vysvětli, jak se můžeš učit dějepis, když 

stojíš u okna a učebnici máš na stole?“ „Já studuju dálkově!“
• Paní učitelka se ptá Matěje: „Matýsku, kolik vlastně vážíš?“ „Prosím, 40 kilo i s brýlemi.“ „A bez 

brýlí?“ „To nevím, bez nich nevidím na váhu.“

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY A NEJEN PRO NĚ…

-4.10. má svátek jeden známý světec, kterému je zasvěcen kamenický kostel. Víte o kterého světce se  
jedná?(tajenka)

1.      
2.        
3.         

4.    
5.        
6.      

7.     
8.     
9.         

1. kreslená pohádková postava: mravenec s červeným puntíčkovaným šátkem
2. biblická postava: Izákův otec
3. večerníčková postava: Štaflík a _________
4. biblická postava: postavil archu při potopě světa
5. pohádková postava: snědl mámu, snědl tátu…
6. původní jméno apoštola Petra 
7. kreslená pohádková postava: zelený zlobr
8. první papež
9. večerníčková postava: Káťa a _______ 

Iveta Pešatová
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