
 

 

 

Prosinec 2007 

Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, 

Popovičky a Jažlovice 

 

Kdo uvěří narozenému? 

Radost, kterou vám při dnešní liturgii vyprošuji, je radost nová a hluboká: ne vzpomínky na 

zbožné zvyky dětství, na maminku, na domov; vyprošuji vám radost pro dnešní den, radost 

současného života. 

Velikou událostí této noci je nejen narození Jezulátka, nýbrž i nové narození tvé: této noci se 

každému z nás má znovu zrodit nová láska, nová víra a naděje. 

Nevěříš tomu? Není to nic nového: tenkrát tomu také nevěřili. Jeruzalémští věděli, kde se 

narodil, pověděli to mudrcům, ale sami zůstali doma, nešli tam, protože nevěřili. 

My jsme také takoví: nám už nikdo nic nenamluví. Víme vše příliš dobře, nevěříme nikomu. 

Jako jeruzalémští spíme i my pod pancířem lhostejnosti – tlačí sice – ale spíme dál. 

Ale 15 letá dívka tenkrát uvěřila. Jedna. Jediná. – A změnil se svět. Najde se mezi námi, kdo 

uvěří? 

Co by nám pomohlo, že se narodil před 2000 lety, kdyby se nenarodil dnes. Nic by nám 

neprospělo, že Ježíš pronášel pěkná slova, kdyby dnes neoslovil nás. Moji milí, dobře 

poslouchejte: zázrak dnešní noci spočívá v tom, že Bůh má být znovu živý mezi námi. 

Potřebuje k tomu zase lidské tělo – možná dnes právě tvé. Potřebuje ruce, aby mohl léčit, 

potřebuje pevné paže, aby mohl podpírat, potřebuje ústa, aby mohl kázat, mluvit. Potřebuje 

tvář, aby se mohl usmívat, potřebuje lidské srdce, aby mohl milovat. 

V kom z nás se této noci znovu narodí Boží Syn? Kdo se mu nabídne jako Marie? Kdo řekne 

s Marií: Staň se mi? 

Pravda, to narození v nás bude chudičké. Žádná velká sláva. Naše ruce jsou slabé, naše srdce 

okoralé a chladné jak jeskyně. Bude to narození chudičké: jako tenkrát. 

Ale první krok – první ano – první uvěření, to se musí zrodit dnes v tobě. 

Z knihy Cestou do Emauz, cyklus A, L. Simajchl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrrooggrraamm  pprroo  dděěttii  

 
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 
 
Dětská mše - kostel Říčany 

(3. pátek v měsíci) 

  

PPrrooggrraamm  pprroo  mmllááddeežž  

 
Středa 16:15 – 17:00 
 
Náboženství pro mládež 
- fara v Říčanech 
 
 

Neděle 16:00 – 18:00 
 
Setkání mládeže 
- fara v Říčanech, setkávání 
podle domluvy 

PPrraavviiddeellnnéé  bboohhoosslluužžbbyy  aa  

ppaassttoorraaccee  vv  nnaaššiicchh  

ffaarrnnoosstteecchh  

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) 

 
 

* mše svaté s nedělní platností 



Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně 

První list sv. Pavla Soluňanům. 

 

Je to nejstarší dochovaný křesťanský dokument a tedy i první Pavlův písemný 

projev. List byl napsán během Pavlovy druhé misijní cesty v Korintu v roce 50 

nebo 51 (tj. asi 20 let po Ježíšově smrti). Je určen křesťanům v Soluni- 

židovského i pohanského původu. Soluň v té době byla hlavním městem 

římské provincie Makedonie. V listu sv. Pavel reaguje na dobré zprávy a další 

informace, které mu přinesl Tikotem. 

 

 Úvodní formule   Je velmi krátká – tlumočí adresátům milost pokoj. Ale za to 

několikrát  se zde objevuje díkuvzdání (1, 2-5; 2, 13; 3, 13). 

 

Hlavní část tvoří dva okruhy:  

 Pavlův vztah k Soluňanům (2,1 – 3, 13). 

 Pavlovo poučování a povzbuzování Soluňanů (4,1 – 5, 22) 

Pavel soluňské křesťany miluje – v láskyplném dopisu je 14x oslovuje „bratři“ 

a často se odvolává na to, co Soluňané již znají a na své vzpomínky (najdeme 

zde 9x obrat“víte“). 

1) Proč Pavel Soluňanům připomíná to, co již znají? 

 Křesťané jsou krátce po konverzi, žiji v nábožensky ohroženém 

prostředí a  potřebují tedy posílení, aby se nevrátili k původnímu způsobu 

života. 

 Povzbuzení potřebují i proto, že jsou vystaveni fyzickému i 

společenskému útlaku. 

 Pavel se vrací ke svému působení v Soluni, aby obhájil čistotu 

své apoštolské práce proti pomluvám. 

2) Proč říká, že potřebují další poučení? 

Pavel chápe Boží dílo, které se uskutečnilo v Ježíši apokalypticky 

(eschatologicky). Cílem je však povzbudit: „At´ živí nebo mrtví, budeme žít ve 

spojení s ním“ (5,10). 



Závěrečné napomenutí, poţehnání a pozdrav (5,12 - 28 ) lze shrnout takto: 

 Važte si představených, milujte je pro jejich dílo. 

 Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých. 

 Neoplácejte zlým za zlé a usilujte o dobré mezi sebou. 

 Za všech okolností děkujte. 

 Modlete se i vy za nás. 

A jako v první tak i v poslední větě opět přeje: „Milost našeho Pána Ježíše 

Krista buď s vámi.“ 

Dr. F. Reichel 

 

Vánoční symboly a pojmy - Advent 

 

Adventní věnec 

Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví 

o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem 

tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a 

osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje 

přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo 

světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude 

předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Neboj se. Buď věrný a dám ti 

vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10)  

 

Význam adventu  

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především 

svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k 

setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho 

slavný druhý příchod 

 

Adventní písně  

Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", 

sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název 



pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: 

"Rorate coeli de super..." -  Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). 

Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. 

Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují 

s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i 

slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, 

které je rozprostřeno přes celá století.  

 

Advent v nás  

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. 

Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on 

u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus 

je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... Prožít plodně 

adventní dobu znamená nově se setkávat s Pánem, který nabízí naplněný život 

a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet 

se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem 

nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po 

jeho cestách... 

 

Přináší dětem dárky Jeţíšek? Ne i ano. 

 

Asi každý, kdo má jako já malé děti, musí jednou v blížící se vánoční době 

řešit otázku, jak jim vhodně interpretovat rodinný štědrovečerní „obřad“ 

předávání vánočních dárků u stromečku. Problematickou bývá otázka: 

„Přináší dětem vánoční dárky Ježíšek?“ Jak tedy vhodně odpovědět, aby 

neutrpěla naše pravdomluvnost, ale i romantika Vánoc? Jedním z pokusů o 

odpověď je i tato úvaha. 

Je to vlastně běžná a dobře míněná – ale trochu nepoctivá, možná i tvrdá 

hra: předstírat svým dětem, že jim dárky pod vánoční stromeček nosí 

vlastnoručně Ježíšek. Nabádat je k psaní půvabných dopisů „Ježíškovi“ s 

prosbami o dárky. Hrát dětem rituální divadlo, po kterém se dárky „kouzelně“ 



objeví pod stromečkem. Co asi dítě cítí, když se za pár let dozví, že to všechno 

není pravda? Ne vždy jen zklamání a bolestnou ztrátu. Navíc se pravdu děti 

často dozvědí ve škole od spolužáků někdy i necitlivým zesměšňujícím 

způsobem. Takovéto „prozření“ i po letech podvědomě znehodnocuje Vánoce 

určitou pachutí zklamání a degraduje je na jakýsi dětinský pohádkový folklór. 

Přispívá to jistě také k pocitu že „celé to náboženství je asi podobný (původně 

dobře míněný) podvod“.  

Jak tedy dětem nelhat a přitom je nepřipravit o specifické kouzlo 

vánočních tradic? S překvapením jsem objevil, že tradice vánočních dárků pod 

stromkem zřejmě může mít svůj skrytý logický význam, spočívající ve správně 

pochopené symbolice. A že krásný vánoční obřad přijímání dárků od Ježíška-

Ježíše může mít svůj hlubší duchovní smysl. Jak to tedy s vánočními dárky od 

Ježíška může být?  

Jistě se dá oprávněně argumentovat tak, že všechno dobro ( dárky i sama 

láska k dětem a blízkým ) pochází svou příčinou od Boha – Ježíše - Ježíška. A 

v tomto smyslu jsou všechny dárky skutečně od Ježíška. Nicméně toto 

vánoční tradici dárků pod stromečkem příliš (zvláště z dětského pohledu) 

nevystihuje. Snad je tady jiné možné vysvětlení. 

Vánoce jsou přece především oslavou Ježíšova narození. A přirozené je 

připojit se k betlémským pastýřům a mudrcům, a Ježíška také obdarovat 

svými dary. To lze udělat symbolicky i prakticky – položením našich dárků 

pod vánoční stromeček. Dárky jsou takto darované Ježíškovi – spolu s 

prosbou o následné předání konečným příjemcům. Pod vánočním stromkem 

pak při zpěvu vánočních koled proběhne „obřad proměny“. Z darů Ježíškovi se 

stanou dary od Ježíška-Ježíše. Při takto chápaném štědrovečerním obřadu 

tedy opravdu dostáváme dárky od Ježíška.  

Tento vánoční obřad: přinášení darů Bohu – jejich proměna – a jejich 

rozdávání a přijímání přítomnými, má snad svůj liturgický vzor. Je jím slavení 

eucharistie při katolické bohoslužbě. Myslím, že štědrovečerní obřad může a 

má být její odraz. 

Věřím, že takto chápaný štědrovečerní obřad je pochopitelný i pro děti: 

Dárky dáváme Ježíškovi s prosbou, aby je sám daroval našim blízkým 



(konečným příjemcům jejichž, jména jsou na dárcích napsána). A po 

rodinném obřadu takto od Ježíška dárky dostáváme. Takto můžeme své děti 

navíc vést k tomu, aby samy dárky pro své blízké vyráběly – a nebyly jen jejich 

pasivními příjemci. 

Myslím, že většina lidí (i nekřesťanů) jakési tajemství vánoční proměny 

dárků podvědomě tuší. Cítí že vánoční obřad u stromku je čímsi víc než 

běžnou výměnou dárků.  

Zamysleme se tedy nad tím, co svým dětem před Vánocemi řekneme. 

Věřím, že sázka na (vhodně interpretovanou) pravdu se vždy vyplatí.  

S přáním krásných Vánoc 

Jiří Kolář 

Přehled vánočních bohosluţeb 2007 

 

Štědrý večer pondělí 24.12.2007 

Říčany (mše zaměřená pro děti) 16:00 

Kamenice 16:00 

Popovičky 21:00 

Velké Popovice 22:00 

Kostelec u Křížků 22:30 

Říčany 24:00 

 

Boţí hod vánoční úterý 25.12.2007 

Velké Popovice 08:30 

Říčany 09:00 

Mukařov 10:00 

Kostelec u Křížků 10:15 

Jažlovice 11:00 

Lipany 13:00 

Kunice 15:00 

 



Svátek sv. Štěpán 

prvomučedník 
středa 26.12.2007 

Říčany 18:00 

Velké Popovice 18:30 

 

Svátek sv. Jan 

apoštol a evangelista 
čtvrtek 27.12.2007 

Říčany 09:00 

Kostelec u Křížků 18:30 

 

Svátek sv.Mláďátek, 

mučedníků 
pátek 28.12.2005 

Říčany 18:00 

Velké Popovice 18:30 

 

Svátek sv.Rodiny Jeţíše, Marie 

a Josefa 
neděle 30.12.2007 

Velké Popovice 08:30 

Říčany 09:00 

Kostelec u Křížků 10:15 

Jažlovice 11:00 

Lipany 13:00 

 

sv.Silvestr I. pondělí 31.12.2007 

Říčany 

(mše sv. na poděkování za uplynulý rok) 
18:00 

 

Slavnost Matky Boţí P. Marie 01. 01. 2008 Nový rok 

Velké Popovice 08:30 



Říčany 09:00 

Mukařov 09:00 

Kostelec u Křížků 10:15 

Jažlovice 11:00 

Lipany 13:00 

Popovičky 14:30 

 

Štědrovečerní večeře 

 

Úvod   (Připravíme vánoční prostředí . hořící svíci, vhodné osvětlení) 

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

 

Otec nebo maminka 

Dnes slavíme Vánoce - svátky narození našeho Pána Ježíše. On se narodil, 

aby přinesl dobro, lásku a pokoj do naší rodiny. V této chvíli přišel i k nám.  

Marie, ty jsi matkou Božího Syna. Celá naše rodina tě zdraví a oslavuje:  

Zdrávas Maria...  

 

EVANGELIUM 

 

Zaposlouchejme se do slov Evangelia podle Lukáše: Lk 2, 1-14 

 

 V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo 

sčítání lidu. 

To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirínius. Šli 

tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral 

z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se 



jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu 

s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. 

Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého 

prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože 

v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. 

 V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého 

stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a 

padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se. Zvěstuji vám velikou 

radost, radost pro všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – 

to je Kristus Pán. 

To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v 

jeslích." A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů, a takto 

chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem; v kterých má 

Bůh zalíbení." 

 

PÍSEŇ 

(Tichá noc) 

PŘÍMLUVY  A  PODĚKOVÁNÍ     (Můţe se zapojit kaţdý člen rodiny) 

 

Pane, v dnešní noc, noc tvého narození tě prosíme: 

Za všechny lidi dobré vůle, abychom vytvořili lidskou rodinu spojenou s 

Tebou. 

Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás. 

 

Za nás za všechny...(moţno vyjmenovat), abys nám v novém roce 2008 

ţehnal a chránil nás. 

 Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás. 

 

Za opuštěné, hladové, nemocné, trpící, aby v těchto dnech našli útěchu 

v tobě. 

Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás. 



 ( Následují vlastní přímluvy.) 

 

Přijmi Pane i náš dík: 

Za uplynulé dny, měsíce, roky, za to, žes nás provázel, a že můžeme být u této 

Štedré večeře spolu. 

Všichni: Děkujeme ti, Pane. 

 

Za všechny dary, kterými se v dnešní večer obdaříme i za to, že největším 

darem pro nás jsi ty. 

Všichni: Děkujeme ti, Pane. 

 

Za Svatého Otce, za biskupy, kněze, kteří jsou znakem tvé lásky a spolu s 

námi kráčejí po cestě života k tobě. 

Všichni: Děkujeme ti, Pane. 

(Následují vlastní díky.) 

 

POŢEHNÁNÍ JÍDLA A VINŠOVÁNÍ 

 

Požehnej, Otče, toto jídlo, ať je nám k užitku a tobě ke chvále. 

 Prosíme tě, Pane, buď naším častým hostem v našem domě a dej, abychom si 

zasloužili dary, které nám dáváš. 

 

Vinšujem vám radostné svátky narození našeho Pána Jeţíše, aby se Jeţíš 

narodil v nás všech a obdařil nás svou láskou, dobrem a pokojem. 

(Všichni si podají ruce a popřejí si požehnané Vánoční svátky.) 

 

 

Slovo ţivota na prosinec: 

„Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení.“ (Mt 3, 8) 

Otevřeme Bibli a čtěme. 



Mám pro Vás radostnou zvěst…. 

Naše církev je „mladá“… 

 

Tak to přesně mě napadlo v sobotu 6. října 2007 v katedrále sv. Petra a Pavla 

v Brně. Katedrála byla do posledního místečka zaplněna dětmi, které se sešly 

na 3. celostátním misijním kongresu dětí. Spolu s ostatními se ho zúčastnili i 

Maruška, Štěpán, Jakub, Tomáš, Kristýna, Majda a Anička z naší farnosti. A 

jak to všechno probíhalo? Před devátou hodinou ráno děti u katedrály nejdříve 

obdržely „misijní pas“. V katedrále nás čekalo přivítání a úvodní program. 

Potom jsme se za zpěvu hymny Papežského misijního díla dětí rozprchli po 

celém světě. Nevěříte? Ten den se centrum Brna skutečně proměnilo 

v jednotlivé světadíly, po kterých jsme putovali. Nejblíže katedrály se v kostele 

sv. Michala nacházela Austrálie a Oceánie, kostel sv. Tomáše a blízké 

Moravské náměstí hostoval Ameriku, Evropu jsme našli v kostele sv. Jakuba, 

Asii představoval kostel Nanebevzetí P. Marie a poslední světadíl – Afrika – na 

nás dýchla v kostele sv. Jana. V každou celou hodinu opakovaně začínal 

v každém z uvedených kostelů program zaměřený na misie, na naši víru a na 

daný světadíl, který oslovil nejenom děti, ale i nás - dospělý doprovod. Kromě 

toho probíhal stále ve všech kostelích a jejich okolí program pro děti – plný 

zajímavostí a úkolů, za jejichž splnění dostávaly do misijního pasu razítka a 

nálepky. A tak házely lasem, vyráběly indiánské čelenky, chodily na 

sněžnicích i na chůdách, zdolávaly různé provazové labyrinty a překážky, 

skládaly puzzle, v paměti „lovily“ jména významných misionářů a v bazénku 

ryby, přenášely v poušti tolik vzácnou vodu, přemisťovaly burisony za pomoci 

jídelních hůlek, hrály na hudební nástroje a dělaly ještě spoustu a spoustu 

dalších činností. Současně se na různých místech konal misijní jarmark, kde 

jsme za příspěvek věnovaný na misie mohli koupit dárek pro své blízké nebo 

se třeba občerstvit (výborné koláče). Program byl (ne)skutečně pestrý. Každý si 

našel něco svého, co ho oslovilo. Ale to už bylo tři čtvrtě na tři a museli jsme 

spěchat zpět do katedrály, neboť se blížil začátek závěrečné mše svaté. 

Společně jsme prosili za děti v různých koutech světa…, za děti, které mají 



hlad, chybí jim pitná voda, jsou najímány jako vojáci, jsou prodávány do 

otroctví, nemají základní zdravotní péči, nikdy se nenaučí číst a psát… Snad 

jsme svými modlitbami a finančními příspěvky v misijním jarmarku alespoň 

trochu pomohli těm, které to tolik potřebují. 

Co říci na závěr? Zaplať Pán Bůh všem, kteří se podílejí na organizaci aktivit 

papežského misijního díla dětí. Nejen při organizaci „velkých akcí“, jakou byl 

misijní kongres, ale hlavně při neustálé práci ve farnostech. Je obrovským 

darem, když si naše děti už jako malé uvědomují, že je na světě mnoho 

potřebných, kterým mohou i svým nepatrným příspěvkem pomoci.  

iHy 

 

Na Misijním kongresu dětí v Brně bylo natáčeno DVD o celém dění v tento 

den. Jakmile bude k dispozici, bude nám velkou radostí promítnout ho na 

faře. Můžeme také  využít předsálí Labutě, bude-li nás víc. Myslíme, že 

povzbuzení naší víry, pohledem na děti i mladé, z kterých opravdu vyzařuje 

radost, láska, naděje, není nikdy dost. 

Za všechny zainteresované Hana a Iva 

 

BIBLICKÉ HODINY PRO DĚTI V PROSINCI 

04.12. a 18.12. od 15:00 hodin. 

 

 

Kniha na prosinec:  

 

O naději s Marií Svatošovou – k zapůjčení ve farní knihovně. 

 

Poděkování 

Velice moc Vám děkujeme za otevřená srdce, která jste projevili při sbírce na 

Papežské misijní dílo dětí. Za misijní koláč se vybralo 1 345,- Kč a na podporu 

misijních sirotků 2 920,- Kč. Peníze jsme odeslali na účet Papežského 

misijního díla. 

Děti, katechetky a kněží 



Hej mistře, vstaň bystře, 

vzhlédni na jasnost, 

nebes na švarnost 

krásu uhlídáš v tento noční čas. 

 

Zveme Vás na provedení proslulé České mše vánoční J.J.Ryby pod taktovkou Josefa Zicha. 

Pojďme spolu do Betléma – Praha - Betlémská kaple – 20. 12. v 19:15 hod. 

Vánoční muzika v Ondřejově a okolí:  

Koncert v Kulturním domě v Ondřejově – 22. 12. v 19:00 hod. 

Půlnoční mše sv.  - Ondřejov - kostel – 24. 12. 2007 

Koncert v Kostelci nad Č.Lesy – kostel 25.12. v 17:00hod. 

Koncert v kostele církve Československé v Mnichovicích – 26. 12. v 16:00 hod. 

Koncert Pojďme se rozloučit s dobou vánoční v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech v neděli 6. ledna 2008 

v 17:00 hodin. 

  

Těšíme se na setkání s vámi při některém vánočním koncertu. 

mp 
 

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech 

 

Je pro nás dobrou zprávou, že i v našem blízkém okolí se buduje křesťanský hospic jako 

nestátní zdravotnické zařízeni (první stacionární ve Středočeském kraji). Za jeho výstavbou 

i provozováním je občanské sdružení TŘI. Statutárním zástupcem je paní MUDr Tereza 

Dvořáková. Předpokládá se,  že moderní velmi pěkná stavba bude dokončena a provoz 

zahájen na podzim v roce 2008. Součástí hospice bude i kaple.  

Pokud chcete podrobnější informace o možnosti přijetí, provozu, placení této péče a další 

otázky tak zde je kontakt na Hospic Dobrého Pastýře: 

 

 Sokolská ul. 257 22 Čerčany, 

 Tel./Fax: 317 722 046; Mobil: 605 276 114, 
 www.centrum-cercany.cz; E-mail: hospic@centrum-cercany.cz 
 Informace o hospicovém hnutí najdete i na : 

www.paliativnimedicina.cz, 
www.asociacehospicu.cz, 

www.hospice.cz, 
www.umirani.cz. 
 

A jak můžete pomoci vy? 

Především modlitbou za zdar díla. Ale také finančním darem na konto účtu u České 

spořitelny: 530530356/ 0800. Zejména jsou potřební a vítání sponzoři, kteří by chtěli a 

mohli uhradit část vybavení. Je na příklad potřeba 52 umyvadel v ceně po 1 754.- Kč, ale 

také WC závěsné a invalidní (47 kusů) nebo různé druhy dveří. Samozřejmě, že toto lze 

odečíst i ze základu daně. 

Dr. F. Reichel 

http://www.centrum-cercany.cz/
mailto:hospic@centrum-cercany.cz
http://www.paliativnimedicina.cz/
http://www.asociacehospicu.cz/
http://www.hospice.cz/
http://www.umirani.cz/


Tříkrálová sbírka 
 

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, sestry a bratři, 

oslovuji vás opět v souvislosti s přípravami na nadcházející charitní Tříkrálovou sbírku. Arcidiecézní charita 

Praha, která sbírku koordinuje, se v tyto dny obrací na farnosti naší arcidiecéze a začíná vše připravovat. Z 

minulých let víme, že sbírka je poměrně úspěšná a každý rok se zatím podařilo vybrat vždy o něco více. Je to 

povzbudivé především proto, že sbírka probíhá na veřejných prostranstvích a koledníci se tedy obracejí na lidi, 

kteří většinou do kostelů nechodí. Církev tak má příležitost oslovit i jiné dárce než ty, kteří pravidelně přispívají 

do nedělních kostelních sbírek. Přitom finanční přínos sbírky není zanedbatelný. Charita skrze výtěžek sbírky 

financuje mnoho projektů sociální pomoci. Tříkrálová sbírka je také zároveň jakousi reklamou celé církve – 

viditelným způsobem skrze ni informujeme veřejnost o tom, že v církvi se děje mnoho dobrého v sociální 

oblasti. Pomoc těm, kteří ji potřebují a mnohdy jsou na ni odkázáni, je skrze charitní sociální projekty 

představována širokému okolí.  

Abychom mohli nadcházející Tříkrálovou sbírku dobře připravit a uskutečnit, je třeba, aby se jí zúčastnilo co 

nejvíce farností. Byl bych rád, kdybychom si po jejím průběhu mohli říci, že proběhla ve všech farnostech. 

Jsem si vědom, že v různých místech existují velmi odlišné podmínky, které mohou již předem sbírku 

ovlivňovat. Ale vždy se jedná především o dobrou vůli a osobní nasazení alespoň několika jednotlivců, kteří 

sbírku provádí. Důležité je osobní přesvědčení, že se jedná o dobrou věc, která pomůže mnoha potřebným.  

Finanční prostředky, které sbírka přinese, jsou rozdělovány podle předem daného systému. Především 65 % z 

vybrané částky může zůstat ve farnostech, kde se peníze vyberou. Je to velká příležitost určit si ve farnosti 

konkrétní sociální úmysl, který peníze ze sbírky podpoří. Myslím, že neexistuje farnost, která by neměla 

potřebu financovat sociální pomoc. Dále máme tzv. diecézní záměr. Projekt, který je financován Arcidiecézní 

charitou ze zbylých peněz Tříkrálové sbírky, je vždy veřejnou vizitkou charitní sociální práce. To, že Charita 

každým rokem vybírá některý ze svých projektů k finanční podpoře z „tříkrálových peněz“, je zároveň 

přiblížení charitní práce veřejnosti. Lidé vědí, na co konkrétně přispívají. Diecézním záměrem Tříkrálové 

sbírky 2008 je podpora dvou projektů: dostavba Azylového domu pro matky s dětmi a týdenního stacionáře 

pro seniory v Praze 5 – Hlubočepích (otevřena bude v prvním pololetí příštího roku) a podpora rozvoje Domácí 

péče ve Farní charitě Příbram (ošetřovatelská a pečovatelská služba v domácnostech.)  

Milí přátelé, podpořte, prosím, úsilí Arcidiecézní charity Praha k uspořádání Tříkrálové sbírky v lednu příštího 

roku. Oznamte ve své farnosti, že se termín sbírky blíží a je třeba začít vybírat koledníky, kteří ji budou 

provádět. Ve farnosti je třeba ustanovit jednu odpovědnou osobu, která bude sbírku koordinovat a která bude v 

kontaktu s Arcidiecézní charitou. Vím, že ve většině farností je tato věc již domluvena. Obracím se proto 

hlavně na ty farnosti, kde dosud sbírku neorganizovali. Udělejte ze své strany vše, co je možné, a uvidíte, že 

výsledek bude větší, než jste předpokládali.  

Všechny, kteří budou Tříkrálovou sbírku organizovat – tedy především malé i větší koledníčky, ale také jejich 

rodiče, farní koordinátory sbírky a všechny ty, kteří k jejímu průběhu jakkoliv přispějí, srdečně zvu jménem 

pana kardinála na společnou mši svatou, při které bude požehnáno koledníkům. Mše sv. bude ve středu 2. 



ledna 2008 v 16 hodin v sále kardinála Berana na pražském arcibiskupství. Po mši sv. bude pro všechny 

přítomné připraveno malé občerstvení.  

Těším se tedy na setkání s koledníky, ale ještě větší radost mám z toho, že spolu můžeme připravovat něco, co 

pomůže potřebným lidem v naší blízkosti. 

+ Karel Herbst 

Tříkrálová sbírka v Říčanech 

V našich farnostech se opět bude konat Tříkrálová sbírka. Prosíme koledníky a dospělé, 

aby se přihlásili na faře v Říčanech. Doufáme, že nás v naší činnosti jistě povzbudí i milý 

dopis pana biskupa K. Herbsta. Jsme také jednou z těch farností, kde každý rok sbírka 

probíhá a to  nás těší. Sbírku organizuje pí Junková.  

mp 

 

Kalendář na měsíc Prosinec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle 09. 12.   2. neděle adventní 

    11:00 Poutní mše k sv. Mikuláši - Otice 

    16:30 Mikulášská nadílka – kostel Říčany 

    18:00 Adventní setkání – Říčany náměstí 

Pátek 09. 12.   Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

    18:00 Říčany – mše sv. 

    18:30 Velké Popovice – mše sv. 
Čtvrtek 20. 12   Vikariátní schůze kněţí jílovského vikariátu 

    09:00 Říčany - mše svatá 
Středa 26. 12. 14:00 Vánoční koncert – Kunice 

Neděle 30. 12.   Svátek Sv. Rodiny - obnova manželských slibů 

Neděle 06. 01.   Česká mše vánoční „Hej, mistře“ J. J. Ryba 

    17:00 Říčany – kostel 
 

Všechny vánoční bohosluţby jsou, podle stanoveného pořádku viz výše. 
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