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Šance na přežití

Život za smrtí – život na věky slibuje Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Jak tomu rozumět?

Po druhé světové válce šel v Londýně po ulici katolický kněz. Najednou se k němu rozběhl 

neznámý muž a začal chvatně mluvit: „Pane faráři, musím vám povědět, co jsem zažil, když 

jsem osvobodil Řím. Váš papež  si nás pozval na audienci. Když k nám mluvil o hrdinské smrti, 

neudržel jsem se a vykřikl jsem:  Před čtyřmi týdny mi syn, letec, shořel v sestřeleném letadle. 

Uvidím ho ještě? Papež se ke mně obrátil a řekl: Synu vaše otázka je krátká, ale potřebuje delší 

odpověď. Zvu vás k sobě po audienci. A potom se mnou hodinu seděl a vysvětloval mi, co 

rozumí Bible pod slovem věčný život.“ 

Pomyslil jsem si, jak mnoho lidí by takovou audienci u papeže potřebovalo?“

Dnešní doba se k zemřelým mnohdy chová nelidsky, nedá jim žádnou šanci na přežití smrti. 

Nad umírajícím potřásáme rameny a říkáme: ten už nemá žádnou naději. Nad mrtvým říkáme: 

ten už má všechno za sebou.

Bůh se však k zemřelým nechová nelidsky. Když člověk ztrácí svoje lidství, nabízí mu Bůh svůj 

život, svoje bytí, jako formu další existence – věčný život.

Ale pozor.  Tento slib života v Bohu se netýká až budoucnosti,  bytí  za smrtí,  nějakého 

záhrobí! Naše věčnost už je tu! Naše věčnost začíná teď, tady, kde žijeme.  Je-li Bůh čirá 

výheň  lásky,  pak  vrůstáme  do  této  Boží  věčnosti  každým  činem  lásky,  každým  dobrým 

skutkem, vším dobrým, co z lásky a v lásce děláme.

Kdo si zaživa zvykne libovat v ubližování druhým, v týrání jiných, v pomstychtivosti, ve zlu v 



jakékoliv podobě, ten si volí sám formu a  podobu své věčnosti: věčné odsouzení.

Kdo se za života vytrvale snaží o dobro, i když se mu to vždy nedaří – kdo cení dobro víc než 

zlo, - kdo se raději zasměje, než zanadává, - kdo mávne rukou a odpustí, místo aby se mstil, - 

kdo se snaží žít  v lásce, ten už si staví své nebe.

Proto v čas dušiček se scházejí lidé na hřbitově nejen proto, aby vyzdobili hroby svých předků, 

nebo na ně zavzpomínali, ale zvláště proto, aby se za ně modlili a vyprošovali jim patřit na 

Boží tvář.

Převzato z knihyCestou do Emauz, L. Simajchl

Kalendář na měsíc Listopad 

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
Pátek 09. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky

18:00 Říčany – mše sv.
18:30 Velké popovice – mše sv.

Neděle 11. 11. 15:00 Slavnost sv. Martina – Kostelec u Křížků – poutní mše sv.
Neděle 25. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

- mše sv. podle stanoveného přádku
17:00 Královské farní kaf-fé v Městském kulturním středisku

- více informací níže
Sobota 01. 12. Adventní duchovní obnova na faře v Kostelci u Křížků

- přednášky bude dávat P. Josef Kazda, O. Praem
- zájemci se přihlásí pí. Miroslavě Dvořákové



Program pro dětiProgram pro děti

Středa 14:30 – 16:00

Program pro děti s výukou 
náboženství
- fara Říčany

Čtvrtek

Program pro děti s výukou 
náboženství
- fara v Kostelci u Křížků

17:15 – 18:15 mladší děti
18:30 – 19:30 starší děti

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)



 Páteční semináře na faře v Říčanech 

Zveme všechny zájemce o rozšíření vědomostí či položení a snad i zodpovězení otázek na daná 

témata na nepravidelná setkání 1x v měsíci. Témata jsme pro začátek zvolili trochu lehčí a 

příslušná k danému období, témata dalších jarních setkání se teprve připravují a možná budou 

hlouběji teologická. Záležet bude i na projeveném zájmu účastníků setkání. Všechna setkání se 

budou konat v 19.00 hodin na faře v Říčanech

● Světlo na betlémském nebi    -   23. 11. 2007

         (Co viděli mudrci – hvězdu nebo kometu?)

Jak již název napovídá, první téma bude navýsost předadventní, a tak trochu astronomické. 

Další setkání již budou tematicky blíže k zemi a již dnes je můžeme oznámit:

● Dá se věřit Evangeliu?   -   11. 01. 2008

● Turínské plátno a co z něho můžeme vyčíst   -    15. 02. 2008

Jak vidíte, kvalita těchto setkání - seminářů bude záležet i na Vaší účasti, případně na Vašich 
dotazech a podnětech. Na setkání se za sekci pro vzdělávání PFR (pastorační farní rada) těší 
David Černohorský. 

Cesta domů

Místní skupina Č eské křesťanské akademie po ář dá v pátek 30. listopadu 2007 ve 20.00 hod. 

přednáškový a diskusní večer na téma  ‘Konec  života, umírání, euthanasie’ v  prostorách 

Základní školy  Bezručova 94. Přednášet budou MUDr.  Štěpán  Špinka PhD. spolu se svou 

manželkou akad. malířkou Martinou Špinkovou, kte íř v roce 2001 založi l i Hospicové občanské 

hnutí s domácím hospicem ‘Cesta domů’ ( Jste srdečně zváni!

PhDr. Jakub Sirovátka



Farní rada farnosti při kostele sv. Martina v     Kostelci u Křížků  

srdečně zve všechny příznivce, přátele a farníky
na oslavu svátku patrona naší farnosti 

svatého Martina 
v neděli 11. listopadu 2007

Program:    V 15.00 hod. slavná poutní mše svatá

•  Mši svaté předsedá vikář MUDr. M. Malý- farář z Čestlic

•  Při ní zazní gregoriánský zpěv, při kterém bude účinkovat sbor Pueri cantate 
        ( chlapecký sbor při katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.)

• Na varhany bude hrát varhaník Miloslav Šimek

Po mši svaté zveme všechny k posezení na faru, kde bude další program 

a posvícenské pohoštění   

Královské farní kaf-fé

Naše farnosti pořádají dne 25. 11. setkání v říčanském městském kulturním středisku Labuť. 

Již samotný název „Královské farní kaf-fé“ ukazuje na vznešenost a důležitost této akce, jejíž 

začátek je naplánován na 17:30 hod..

Hlavním bodem celého odpoledne bude velkolepé představení LOTRANDO A ZUBEJDA v 

podání našeho ochotnického divadelního spolku Třikrát a dost.

Následovat bude volný program, živá i reprodukovaná hudba nebo tanec...

Prědpokládaný konec bude kolem 20:00 hod..

P. S. Občerstvení z vlasních zásob (kávu a čaj je možné uvařit na místě)

Srdečně zvou kněží a všichni zainteresovaní



Aktivity v naší farnosti

V Říčanech se nám do jisté míry daří seznámit veřejnost s našimi farními aktivitami. Během 

roku  pořádáme  již  tradiční  Dětský  den,  letos  byl  zaměřen  na  PMMD,  karneval  pro  děti, 

sportovní odpoledne se zaměřením na lehkou atletiku, Mikulášskou nadílku, letní farní tábor, 

výlety do přírody i za historií, každým rokem přivážíme do Říčan Betlémské světlo, které u 

Mariánského sloupu na náměstí, které si mohou vzít všichni zájemci. Letos jsme jeli již po třetí 

na  Misijní  kongres  dětí  –  do  Brna.  Pro  všechny  občany  Říčan  pořádáme  v Domě  Senior 

jedenkrát měsíčně hudební hodinku, cvičení pro seniory, besedy nad knihami. Na veřejnosti se 

také prezentujeme zajištěním programu na jednu z adventních nedělí, kdy je na náměstí večerní 

adventní pozastavení. Jsme otevřeni veřejnosti i katechetickou činností. Organizujeme výuku 

Bible  s obrázky,  nabízíme  výuku  náboženství  v základní  škole.  Scénku  o  životě  svatého 

Václava  i  s vyprávěním  o  době  prvních  křesťanů  v  Čechách  jsme  předvedli  několikrát 

v mateřské školce. Děti i paní učitelky byly nadšené.

Letos připravujeme setkání dětí, mládeže i dospělých před začátkem doby adventní, na kterém 

bychom měli s dětmi i mládeží předvést divadelní představení Lotrando a Zubejda.

Farní  Charita  pořádá jednou měsíčně přednášky v Domě Senior,  Tříkrálovou sbírku,  a  také 

sbírky  na  humanitární  pomoc.  Na  některé  naše  aktivity  zveme  veřejnost  prostřednictvím 

městského  věstníku  –  Kurýr,  farním  měsíčníkem –  Zvon,  plakátky  umisťujeme  v různých 

prodejnách,  také ve vývěsní skřínce Městského kulturního střediska,  v Infocentru Říčan,  ve 

vestibulu MěÚ Říčany. Na letošní farní tábor jsme dostali od města grant ve výši 20 tis.Kč.  

Máme radost, že některá naše pozvání mají ohlas na veřejnosti, a tím se setkáváme i s ostatními 

obyvateli Říčan. Městu Říčany ještě jednou děkujeme za poskytnutý grant.                            mp

Biblické hodiny pro děti budou v listopadu

06. 11. od 15:00 hod. -  20. 11. od 15:00 hod. -  27. 11. od 15:00 hod.  fara Říčany, mob. 604213255
Hana Zavadilová



Milí táborníci,
prožili jsme s Vámi již několikrát krásné prázdninové týdny na farním táboře. Možná si říkáte, proč o 
tom píšeme právě nyní – prázdniny skončily a ty další se zdají být nekonečně daleko. Ale není to tak. 
Těch deset měsíců školy uteče jako voda a my bychom se s Vámi rádi o příštích prázdninách opět na 
táboře setkali. A tak přemýšlíme nad tím, kam se vypravit. Poznali jsme společně různá místa. Každé 
mělo něco navíc, co zase chybělo jinde. Jen si vzpomeňte na Horní Kruty – bazén a ping-pong přímo 
v táboře, fotbalové zápasy na blízkém hřišti… A Čechtice? Tam jsme zase měli krok do lesa, a také 
velké možnosti  výletů…  A nebo znáte úplně jiné místo, kde by to mohlo být prima? Protože jde 
hlavně o to, aby se na táboře líbilo Vám, chceme Vás poprosit o pomoc s rozhodováním, kde příští 
tábor uspořádat. Napište nám, kam byste se chtěli vydat (případně proč právě tam) a také, zda Vám 
vyhovuje termín na začátku prázdnin. Těšíme se na Vaše odpovědi.

Vaši táboroví vedoucí
Příští farní tábor bych rád prožil/a

• Čechtice
• Horní Kruty
• Jinde – kde?  ………………………………………………………………………….

Proč právě tam? ………………………………………………………………………………

SMÍCH JE ZDRAVÝ…

☻ Ve frontě na pasovou kontrolu na letišti si jeden pán vzdychl: „Teď bych si u sebe přál mít 
svůj klavír.“ „Proč, prosím Tě?“ zarazila se jeho žena. „No, protože jsem si na něm zapomněl 
pas.“

☻ Hlídač v zoo si všimne návštěvníka, který hází desetidolarové bankovky do sloního výběhu. 
„Pane, proč to děláte?“ „Tady cedulka říká, že je to v pořádku,“ namítne návštěvník. „To tady 
není,“ stojí na svém hlídač. „ Ale je,“ nedá se návštěvník. „Je tam napsáno: Nekrmit pod 
pokutou deseti dolarů. No a já holt nekrmím, tak musím platit…“

☻ „Pepíčku, řekni nám nějaká dvě zájmena,“ ptá se paní učitelka. „Kdo, já?“ „Výborně, 
Pepíčku!“

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY A NEJEN PRO NĚ…

1.) Místo, z něhož se při slavení liturgie hlásá Boží slovo
m) ambon
n) empora
o) apsia



2.) Co je to paténa?
a) miska na Tělo Kristovo
b) autorské právo
c) kněžský oblek

3.) Jak se nazývá chvalozpěv Panny Marie?
q) Benedictus
r) Magnificat
s) Veni, Creator Spiritus

4.) Jak se nazývá první mše novokněze?
s) primát
t) primice
u) privilegium

5.) Jakým symbolem se v křesťanském umění znázorňuje Duch Svatý?
h) ryba
ch) orel
i) holubice

6.) Kdo je patronem ministrantů?
m) sv. Šebestián
n) sv. Tarsicius
o) sv. Vavřinec

- ze zakroužkovaných písmen sestavte tajenku
- nápověda: 

• maďarský světec
• jeho svátek (11. 11.) se u nás slaví jako počátek zimy
• rozdělil se s žebrákem o svůj plášť

Iveta Pešatová

ZVON - farní zpravodaj
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