
 

 

 

Leden 2008 

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

Popovičky a Jažlovice 

 

Neznámý rok? 

S přijímáním novoročních přání se snad kaţdému vloudí otázky: co přinese 

nový rok? Bude svět stabilnější a dokáţu i já sám sebe „kočírovat“ a být 

lepším neţ v roce minulém? 

Jsou dva druhy lidí. Ti jedni chtějí změnit svět jakoby zvenku. Ulehčit lidem 

práci různými aparáty. Nastavět supermarkety, kde pod jednou střechou 

nakoupíte vše a levně. Dávají se do veřejných sluţeb, ale mnohdy bez touhy 

dát někomu radost, spíše vyšplhat se po společenském ţebříčku na výsluní. 

To, zda náhodou nejdou na tenkém ledě či na kluzkých parketách salonů – to 

je nezajímá. Ti druzí, ať uţ mají ekonomické úspěchy nebo ţijí „z ruky do 

huby“, tuší, ţe svět se musí změnit z vnitřku, aby k něčemu byl. Nejlépe se 

daří poučovat jiné. Chyby na nich vidíme lépe neţ na sobě, a pak – vţdyť jejich 

odstranění je zcela lehké. Nevzít do ruky cigaretu, třetí sklenku, být věrný 

partnerovi i přátelům, mít rád pravdu a spravedlnost, a také ji prosazovat. Ale 

zkusit to sami, to bolí! 

Jednou na Nový rok ráno mě probudil telefon: „Jeď opatrně, je náledí!“ Byl 

jsem vděčný za varování a změnil jsem trasu i způsob mé jízdy. Mohl jsem se 

přece spoléhat na silničáře. Teď jsme u toho. Nadává se, že úřady, lékaři, 

učitelé atd. se nestarají, ale kde je naše zodpovědnost? Kdekdo natahuje 

ruku, vyţaduje, a co dává? Morálka byla dlouho zprofanovaná. To z naší 

krásné vlasti jen tak nezmizí. Tma není jen v pohledu do nového roku, tma je 

v nás. Více přísnosti k sobě a toleranci k chybám druhých. Jen tak začne 

svítat a svět se nepropadne do tmy. 

Převzato z knihy: Musíš Výš 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Novoroční povídání s Věruškou Chalupeckou 
 

Toto povídání vzniklo před Vánočními svátky v teplounké útulné kuchyni u 
Věrušky. Smály jsme se a povídaly, a zakončovaly tak vlastně dobu očekávání 
narození Jeţíše. 
 

Co pro nás dvě znamená náš krásný kostel svatého Petra a Pavla? 
 

Věruška: V našem kostele jsem přijala svátost křtu,  svátost oltářní, svátost  
biřmování i svátost manţelství. Se svým muţem jsme měli svatbu v roce 1961. 
V tu dobu probíhala oprava na kostele, a tak obřad byl na faře, kde byla 
upravena místnost jako kaple. Náš kostel je pro mne místo, kde začínám stále 
znovu. 
 

Hana: Nedávno jsem přišla ( vyjímečně) na mši svatou dříve, a tak jsem si 
mohla proţít tichou chvíli v setmělém kostele a pozorovat oltář. Světlo ze 
spodu osvětlovalo oltář a holubice nad oltářem se promítala na strop. Přišlo 
mi, jako by Duch svatý nás všechny chtěl obejmout. 
Co myslíš? 
 

Věrka: No to je moţné. Mně připadá oltář jako sepjaté ruce směřující ke  
Kristu -  ten má poloţenou ruku na Zeměkouli a sedí po pravici Boha Otce, 
který má v ruce ţezlo a nad nimi Duch svatý a tento trojjedinný Bůh je 
vyjádřen Boţím okem s paprsky, které směřují do všech stran. Je to vlastně 
celá věrouka.  
 

Hana: Ano a tvoje jméno je také „věra“- víra!     
 

Věra: Určitě sis všimla, ţe máme v okolí oltáře ještě dvě holubice. 
 

Hana: Já si toho všimla, aţ teprve, kdyţ jsi mi je ty, před takovými patnácti 
lety ukázala.      
 

Věra: Jedna je tady nad kazatelnou – to znamená, ţe Duch svatý působí také 
skrze Slovo. Druhá je nad křtitelnicí. Co asi znamená tady? 
 

Hana: Duch svatý působí skrze tělo? 
 

Věra: Ano je to tak. Nad křtitelnicí je také „obraz“ Adama a Evy, a to proto, ţe 
je naznačeno, ţe křtem je vlastně smyt dědičný hřích. 
 

Hana: To mne nikdy nenapadlo. Kdyţ se dívám totiţ na tento obraz, tak mám 
pocit jako bych zde seděla se svojí babičkou a byla malá holčička. A moc mne 
mrzí, ţe spodní část byla asi tak zničená a musela být odstraněna, a také ta 
mašle, co je nad dřevořezbou je poškozená. Bylo by príma, kdyby se našel 
někdo šikovný a opravil ji. 
 

Věra: Duch Svatý – holubice nad hlavním oltářem nám připomíná, ţe Duch 
svatý vane, kam chce. Vane do celého světa do srdcí Všech Lidí.   
 



Hana: Můţeme rozjímat a přemýšlet, ale nejlepší je, jen tiše sedět a snaţit se 
Naslouchat…( 1 Sam 3,9). Ano,  opravdu je na našem oltáři všechno, co 
potřebujeme znát, a stále si to připomínat….( Gal 2,20), ( Pís 3,4). 
 

Ještě jsme povídaly dost a dost, ale o tom aţ příště. 
 Do nového roku vám i sobě přejeme, aby naše myšlenky, slova i skutky byly 
jedno. To je velký důvod k zatavení se a k zamyšlení, nad tím, kam směřují 
naše kroky a jaké budou naše cesty. 

Zapsala Hana Zavadilová 
 

Cyrilometodějská pouť opět v našich 

farnostech 

Kdyţ v roce 1982 jsme se při svatovojtěšském výročí vydali po prvé z Levého 

Hradce na Velehrad, byli jsme mezi zakladateli tři našich farností: Vlastimil 

Čelikovský, autor tohoto článku a jeho manţelka. Na pouť, kterou jsme 

připravovali a konali pod patronací otce kardinála Tomáška jsme se poprvé 

vydali v pátek 19. února – přesně v den, kdy před 1000 lety byl sv. Vojtěch 

zvolen biskupem. Na Levém Hradci celebroval slavnou mši svatou pan 

kardinál a po ní jsme se vydali na první (11etapovou) pěší pouť na Velehrad – 

celkem kaţdý rok to je 340 km. Naše kroky vedly v první etapě  z Levého 

Hradce na  okraj Prahy 4 a další den do Velkých Popovic. V neděli po mši 

svaté jsme pak vyšli od kostela Panny Marie v Popovicích na Sázavu. A proč 

vám to vše píši? Abyste věděli, ţe letos, kdy se připravuje jiţ XXVII. ročník se 

bude vše opakovat, a budete mít moţnost se připojit. 

Tak tedy: Začátek je jako tradičně na Levém Hradci. Mši svatou v pátek 8. 

února v 16,00 hodin bude zde slouţit pro poutníky náš bývalý farník P. Jiří 

Bartoň. (Spojeni Na Levý Hradec je vlakem z Masarykova nádraţí v15.07 hod. 

-  vystupuje se ve stanici Roztoky – Ţalov v 15.26 hod.). Po mši svaté vyrazíme 

na 1. etapu Prahu do komunitního centra Matky Terezy (Praha 4 - Háje). 

V sobotu 9.2. pak vyrazíme v 8.30 z komunitního centra na 2. etapu do 

Velkých Popovic. A v neděli se sejdeme v kostele Panny Marie ve Velkých 

Popovicích na mši svaté v 8.30 hod. a budeme pokračovat do Posázaví. Kdo 

má odvahu se k nám přidat?? A také v dalších etapách aţ na Velehrad, kam 

máme naplánováno dojít v sobotu 23. srpna. V minulých létech nás nakonec 



došlo okolo 800 poutníků. (Podrobnosti a další informace na tel. 

241 950 251). 
Dr. F. Reichel 

Kniha na leden pro děti i dospělé: 
 
Daisy Mrázková: CHLAPEČEK A DÁLKA 
 
 „ - Budu jen tady za lesem, řekla Dálka“. 
A zamávali si na dobrou noc a šli oba spokojeně spát. Chlapeček se ještě 
podíval oknem, jestli opravdu Dálka nešla daleko, a opravdu ji viděl uléhat za 
lesem jako bílou mlhu. Byl rád, ţe má tak vznešenou přítelkyni, a těšil se uţ 
zase na druhý den. 
 A od té doby byl ve své chaloupce mnohem šťastnější, protoţe Dálky a malé 
chaloupky, to patří k sobě. Dálky bez malých chaloupek by byly smutné, a 
malé chaloupky bez Dálek by byly také smutné.“ 
 

OTÁZKA PRO DOSPĚLÉ: 
Víte co znamenají ovečky malované u Betléma a  ta hromádka kamenů ? 

 

Řehole Benediktova s Prokopem Siostrzonkem 

Řehole Benediktova -2,37 

Ať ví, že ten, kdo na sebe bere vedení duší, se musí připravit na skládání 

účtů. 

Kapitola o opatovi končí výzvou, aby představený vzal váţně péči o svěřené 
duše.Není větší poklad neţ duše vlastní i duše jiných. Není vetší poklad neţ 
čas, který nám byl v tomto ţivotě dán. V klášterech bývalo zvykem, ţe se na 
knihy či jiné potřebné předměty psávalo „ ad usum fratri N „- k uţívání bratra 
N. Kaţdá vteřina našeho ţivota je nám dána do uţívání, ne do vlastnictví. 
Všechny chvíle našeho ţití patří Pánu, který jednou přijde vše vyúčtovat. Jak 
tento poklad zabezpečit? 
V češtině máme dva výrazy, které jsou podobné, ale mají různý odstín: péče a 
starost. Pečujeme o to, co nás těší, starost je péče s obavami, s napětím. Bůh 
chce, abychom pečovali o to, co nám přinese radost věčnou. Denně si 
uvědomuji, jak si člověk připouští starosti a zanedbává péči. A proto jsem si 
poznamenal modlitbu jednoho konvertity ze 17. století :“ Boţe bez Tvé vůle 
nesejde z hlavy vlas, nespadne list ze stromu ani ptáček z nebe, nepřijde 
myšlenka na mysl, ani hlas na jazyk, ani se nepohne ruka. Ty jsi mne dosud 
vodil po neznámých cestách, veď mě nadále po stezce Tvé milosti, ať to vidím 
nebe nevidím.“ 
To je praktické naplnění ţalmistovy rady: Svou starost hoď na Hospodina, a 
on tě zachová ( Ţl 55,23 ). To je ta pravá péče o duši svou i jiných. Péče, která 
přináší radostnou jistotu. 

připravila mp  



Páteční semináře na faře 

Děkujeme všem účastníkům lehce astronomického semináře pod názvem 
Hvězda Betlémská za jejich účast a ţivou diskusi. Je to pro nás závazek a 
výzva pro přípravu dalšího programu. Termín 11. 1. 2008 jsme bohuţel museli 
zrušit. Příští semináře se tedy budou konat takto: 

  

15.2.2008       Turínské plátno a co z něho můžeme vyčíst 

28.3.2008       Dá se věřit Evangeliu ? 

11.4.2008       Komunitní centra a farní sály v Praze a okolí – zkušenosti se 

stavbou a provozem 

Začátky snad vţdy o 19. hodině. Případné tipy ke zmíněným tematům nebo 
návrhy témat, jeţ byste si přáli zařadit, uvítáme. 

Všichni jste zváni.  

Za sekci pro vzděláváni PFR 
David Černohorský 

 

Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 

Druhý list sv. Pavla Soluňanům. 

Tento list byl napsán asi v létech 51/52 pravděpodobně při Pavlově pobytu 

v Korintě.  S prvním listem se shoduje ve formálním uspořádání, ve volbě 

témat i ve slovníku. Naopak rozdíl je v přístupu k adresátům:  zatímco 

v prvním listě se Pavel projevuje srdečně a osobně, ve druhém píše naopak 

s odstupem, bez osobních vztahů. Je veden pouze starostí, aby adresáti 

nesešli s pravé cesty a chce uklidnit křesťanské obce, které byly znepokojeny, 

ţe den Páně nenastal tak brzo, jak se očekávalo. Zároveň chce napomenout ty 

křesťany, kteří se domnívali, ţe den Páně jiţ nastává a přestali se starat o 

kaţdodenní záleţitosti. List chrání křesťany před únikem z reality a vede je 

k tomu, aby spojovali naději s kaţdodenní bdělostí. 

Úvodní formule  (1,1-2)  je shodná s prvním listem („Pavel, Sylván a Timotej“) 

obdobně se zde objevuje i díkuvzdání, při kterém se chválí víra a láska 

Soluňanů a jejich pevnost v protivenstvích (1,3-10). 

Hlavní částí je poučení: Soluňané se nemají znepokojovat omyly exaltovaných 

a fanatických křesťanů a mají zůstat věrni zásadám, kterým byly vyučeni. Na 



závěr této části Pavel prosí, aby byli posíleni (2,1-17). 

Na toto navazuje povzbuzení: Pavel ujišťuje Soluňany, ţe Pán je bude 

posilovat, prosí o vysvobození od zlých lidí. A také je varuje před zahálčivostí a 

dává jim konkrétní příkaz aby pokojně pracovali, coţ vyjadřuje zásadou: „kdo 

nechce pracovat, ať nejí“ (3,1-15). 

Závěrečný pozdrav  zahrnuje přání pokoje „vţdycky a ve všem“, a také 

potvrzení, ţe „pozdrav  je psán mou Pavlovou rukou“ (3, 16-17). 

Dr. F. Reichel 

                     
I v letošním roce se bude konat v celé České republice tzv. Tříkrálová 

sbírka. Tuto akci pořádá Česká katolická charita na podporu svých projektů 

pro sociálně potřebné lidi. Sbírka bude probíhat od 2. do 8. ledna. 

V Říčanech budeme pořádat tuto sbírku jiţ posedmé. Koledníci – Tři 

králové – musí mít zapečetěnou pokladničku opatřenou  razítkem Městského 

úřadu v Říčanech, vedoucí skupinky musí být starší 18  let, musí mít viditelně 

umístěnou průkazku Charity se svým číslem OP a samozřejmě OP. Tentokrát 

bude část vybraných peněz pouţita v Arcidiecézní charitě Praha na 

pokračování výstavby Azylového domu pro matky s dětmi a Týdenního 

stacionáře pro seniory. Další část peněz se vrátí na projekty Farní charity, kde 

se peníze vybírají. 

Aţ se koledníci zastaví u Vás doma, nebo je potkáte někde na ulici a 

popřejí Vám „štěstí, zdraví, dlouhá léta“ a přinesou symbolický dar – malé 

balení cukru (bílé zlato), prosím přispějte do jejich pokladničky. Přispějete na 

dobré a potřebné dílo.  

Na závěr bych ráda poděkovala za spolupráci firmě Ekofór a Pekařství 

Frydrych, I. ZŠ, ZUŠ, Husově knihovně i Městskému úřadu Říčany. Všem pak 

přeji poţehnaný nový rok 2008. 

Marie Junková 
Farní charita Říčany 

Tříkrálová sbírka 2008 



 

Kalendář na měsíc Leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský karneval 

Srdečně Vás zveme na tradiční karnevalové veselí pro děti, které pořádá 

Římskokatolická farnost Říčany společně se Sokolem Říčany a Radešovice dne 

3. února v Sokolovně. Začínat budeme ve 14,30 hod a plánované ukončení  

kolem 16,30 hod. Těšte se na různé soutěţe, hry, promenádu masek, Motýlí 

předtančení a jiné. K dispozici budou návleky na obuv, můţete mít i vlastní 

přezutí. Sponzorské dárky do tomboly uvítáme na faře. 

Těšíme se na Vás. 
mp  

Poděkování 
 

Děkujeme našemu p. faráři Lukášovi a p. kaplanovi Piusovi za krásné mše svaté, 

které se konají každé pondělí v 15 hodin v domě s pečovatelskou službou Senior na 

Komenského náměstí v kapli. 

Poděkování patří také p. Chalupecké, která pravidelně mezi nás chodí a tyto mše 

obohacuje svým zpěvem. S velikou láskou připravují stůl a květinovou výzdobu na 

mši svatou p. Staňková a p. Petrásková. Moc se všechny na tato setkávání s Pánem 

Bohem těšíme a děkujeme. 

Vděčné farnice 

 

Neděle 06. 01.   Slavnost Zjevení Páně - mše dle daného pořádku 
      Česká mše vánoční „Hej, mistře“ J. J. Ryba 

    17:00 Říčany – kostel 
Neděle 13. 01.   Svátek Křtu Páně - mše dle daného pořádku 

    17:00 Říčany – kostel 
Pátek 18. 01.   Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 

 

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. 

 

Pátek 25. 01.   Svátek Obrácení sv. Pavla 

    18:00 Říčany 
    18:30 Kostelec u Kříţků 
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