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„ V prach se nakonec obrátí jenom to, co jsme chtěli schovat 

před Boží tváří – a tím i před Božím milosrdenstvím.“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2008 

Kristus se pro vás stal chudým 

(srov. 2 Kor 8,9) 

Milí bratři a sestry! 
 
1. Každý rok nám postní doba poskytuje vítanou příležitost k prohloubení 
smyslu a hodnoty naší křesťanské identity a vybízí nás, abychom znovu 
objevovali Boží milosrdenství, a tak se stávali vůči svým bratřím a sestrám 
milosrdnějšími. V postní době církev doporučuje některé zvláštní skutky, které 
věřícím konkrétním způsobem pomáhají v tomto procesu vnitřní obnovy, totiž 
modlitbu, půst a almužnu. V tomto roce bych se v obvyklém poselství k postní 
době chtěl zabývat praktikováním almužny, která představuje konkrétní 
způsob, jak pomoci těm, kdo trpí nouzí a zároveň je asketickým cvičením k 
osvobození od závislosti na pozemských dobrech. Jak silný je vliv hmotného 
vlastnictví a jak jednoznačné má být naše rozhodnutí mu neotročit, potvrzuje 
Ježíš důrazně: "Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." (Lk 16,13) Almužna nám 
pomáhá toto neustálé pokušení překonávat, protože nás vede k tomu, 
abychom brali v úvahu potřeby svých bližních a dělili se s druhými o to, co z 
Boží dobroty máme. Takový je cíl zvláštních sbírek pro chudé, které se v 
průběhu postní doby konají na mnoha místech světa. Tímto způsobem se 
spojuje vnitřní očištění s určitým gestem v rámci církevního společenství, jak 
je znala už prvotní církev. O ní zřejmě mluví sv. Pavel ve svých listech v 
souvislosti se sbírkou pro jeruzalémskou obec (srov. 2 Kor 8-9; Řím 15,25-27). 
 
2. Evangelium učí, že nejsme vlastníky, nýbrž správci dober, která máme. 
Proto je nesmíme považovat za své výlučné vlastnictví, ale za prostředek, skrze 
nějž Pán každého z nás volá, abychom bližním zprostředkovávali jeho péči. 

Jak zdůrazňuje Katechismus katolické církve, materiální dobra mají sociální 
hodnotu přiměřenou svému obecnému určení. 
Evangelium předkládá důraznou Ježíšovu výtku těm, kdo chtějí vlastnit a 



užívat své bohatství jen pro sebe. Tváří v tvář masám, které mají nedostatek 
ve všem a trpí hladem, jsou slova prvního listu Janova tvrdým pokáráním: 
"Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním 
svoje srdce – jak v něm může zůstávat Boží láska?" (1 Jan 3,17) Mnohem 
silněji zaznívá tato výzva v zemích s většinovým počtem křesťanů, protože 
jejich odpovědnost vůči mnoha trpícím a opuštěným je podstatně větší. 
Pomáhat jim je spíše spravedlivá povinnost než skutek lásky. 
 
3. Evangelium vynáší na světlo typický znak křesťanské almužny. Má být 
udělována ve skrytosti. Ježíš požaduje: "Ať neví tvoje levice, co dělá tvoje 
pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá." (Mt 6,3-4) Krátce předtím řekl, že 
se nemáme vychloubat svými dobrými skutky, abychom neriskovali, že 
přijdeme o odměnu v nebi (srov. Mt 6,1-2). Starostí učedníků je, aby se 
všechno dělo k větší slávě Boží. Ježíš 
připomíná: "Tak ať vaše světlo svítí 
lidem, aby viděli vaše dobré skutky a 
velebili vašeho Otce v nebesích." (Mt 
5,16) Všechno proto směřuje ne k naší 
slávě, ale k slávě Boží. Ať toto vědomí, 
milí bratři a sestry, provází každý 
skutek ve prospěch bližních; potom se 
nestane prostředkem, který 
sám sebe staví na odiv. Když naše 
konání dobrých skutků není 
zaměřeno ke slávě Boží a opravdovému 
dobru bližních, nýbrž k osobnímu 
prospěchu nebo jen k získání pochvaly, 
nejednáme v duchu evangelia. V 
moderní společnosti, která staví na 
obrazech, je třeba si zachovat bdělost 
vůči tomuto pokušení. Evangelní 
dobročinnost není pouhá filantropie. Je 
to mnohem více konkrétní úkon 
lásky, teologální ctnost, která vychází 
z vnitřního obrácení k Boží a bratrské 
lásce a napodobuje Ježíše, který zcela vydal sám sebe až k smrti na kříži. Jak 
bychom mohli nepoděkovat Bohu za ty četné osoby, které mimo dosah 
reflektorů medializované společnosti konají v tichu a v křesťanském duchu 
velkorysé skutky na podporu bližních v nouzi? Velmi málo prospívá dát 
vlastní dobra druhým, když se tím naše srdce naplní marnivostí. Proto ten, 
kdo ví, že Bůh "vidí i to, co je skryté," i to, že ve skrytosti bude odměněn, 
nehledá lidské uznání za vykonané skutky milosrdenství. 
 
4. Písmo svaté nás vyzývá, abychom pohlíželi na almužnu hlubším pohledem, 
který přesahuje čistě materiální dimenzi a učí nás, že je radostnější dávat než 
brát (srov. Sk 20,35). Když jednáme s láskou, vyjadřujeme tím pravdu o svém 
bytí. Nejsme totiž stvořeni sami pro sebe, nýbrž pro Boha a pro bližní (srov. 2 



Kor 5,15). Pokaždé, když se z lásky k Bohu dělíme o svá dobra s potřebnými 
bližními, zakoušíme, že plnost života pochází z lásky. Všechno se k nám vrací 
jako požehnání pokoje, vnitřní spokojenosti a radosti. Ještě více, svatý Petr 
zmiňuje mezi duchovními plody almužny odpuštění hříchů. "Láska" – píše – 
"přikrývá všechny hříchy." (1 Petr 4,8) Jak často opakuje liturgie postní doby, 
Bůh nám hříšníkům nabízí možnost odpuštění. K jeho přijetí nás připravuje, 
když se dělíme o svůj majetek s chudými. V tomto okamžiku myslím na ty 
všechny, kdo pociťují tíhu zla, které na ně doléhá a právě proto se cítí být 
daleko od Boha, v obavách a téměř neschopni se na něj obrátit. Tím, že nás 
almužna přivádí blíže k bližním, přivádí nás blíže k Bohu. To se může stát 
nástrojem skutečného obrácení a smíření s ním i s bratry a sestrami. 
5. Almužna napomáhá k láskyplné velkorysosti. Sv. Josef Benedikt Cottolengo 
neustále doporučoval: "Nepočítejte peníze, které vydáte, protože vám opakuji: 
Když při almužně nesmí levá ruka vědět, co dělá pravá, tak ani pravá nesmí 
vědět, co sama dělá." V této souvislosti má velký význam evangelní epizoda o 
vdově, která ve své chudobě vhodila "celé své živobytí" (Mk 12,44) do 
chrámové pokladnice. Její drobná a bezvýznamná mince se stává výmluvným 
symbolem. Tato vdova nedala Bohu něco ze svého přebytku. Nedala ani tak 
něco, co měla, jako spíše to, co je. Dala sama sebe. Toto dojemné vyprávění je 
zasazeno do biblického líčení dní bezprostředně předcházejících Ježíšovo 
utrpení a smrt. Ježíš se stal chudým, aby nás skrze svou chudobu učinil 
bohatými, jak píše apoštol národů (srov. 2 Kor 8,9). Sám sebe za nás zcela 
vydal. Postní doba na nás naléhá, abychom následovali jeho příklad i skrze 
almužnu. V Ježíšově škole se můžeme učit, jak činit ze svého života dar. Tím, 
že ho napodobujeme, roste naše připravenost dávat nejen ze svého majetku, 
nýbrž spíše sebe samé. Není snad celé evangelium shrnuto v jediném 
přikázání lásky? Praktikování almužny v postní době se tedy stává 
prostředkem k prohloubení našeho křesťanského povolání. Když se křesťan 
dává nezištně, svědčí o tom, že nikoli materiální bohatství, nýbrž láska diktuje 
zákony existence. Takže hodnotu almužně dává láska, která inspiruje k 
různým formám dávání se podle možností a podmínek jednotlivců. 
 
6. Milí bratři a sestry, příprava na Velikonoce nás i skrze almužnu vybízí k 
duchovnímu "cvičení", abychom rostli v lásce a poznávali Krista v chudých. Ve 
Skutcích apoštolů stojí, že apoštol Petr řekl chromému u chrámové brány, 
který prosil o almužnu: "Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, to ti dám: Ve 
jménu Ježíše Krista Nazaretského – vstaň a choď!" (Sk 3,6) Almužnou dáváme 
něco materiálního. Může však být znamením většího daru, který dáváme 
druhým slovem a svědectvím o Kristu, v jehož jménu je pravý život. Tato doba 
nás proto pobízí, abychom skrze osobní i společné úsilí přilnuli ke Kristu a 
svědčili o jeho lásce. Maria, Matka a věrná služebnice Pána, ať pomáhá 
věřícím v jejich "duchovním zápasu" postní doby správně užívat zbraně 
modlitby, postu a almužny. Obnoveni v Duchu pak jděme vstříc velikonočním 
svátkům. S tímto přáním vám všem rád uděluji apoštolské požehnání. 
 
Vatikán 30. října 2007 

Benedikt XVI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 



Kalendář na měsíc Únor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský karneval 2008 
 
v pořadí osmý již, to, to letí......u 
založení karnevalu byl pan farář 
Pavel Budský vystupoval  a 
organizoval ho jako žlutý 
„Lála“.Kdo si na to pamatujete 
napište nám o tom, prosím, do 
příštího Zvonu. 
Letošní karnevalové veselí se neslo 
v duchu motýlků, víl, hastrmanů, 
pirátů, princezen, zajíčků prostě 
nejrozmanitějších krásných 
postaviček. Všechny děti se 
veselily, sportovaly, malovaly, 
jedly, pily, hodovaly. 
Hanička Čáhová : „ Jsem tu po 
třetí a líbí se mi moc sportovní soutěže.“ Janička Chudomelová: „ Jsem tady 
po třetí a je to tady dobrý.“ Rudínek (krásný malý vodníček) a Tomášek 
Flachsovi (2 roky) odpovídali úsměvy, které vyjádřily vše. (A do mikrofonu je 
představili Marek a Martin Novotných, kteří již po několikáté zdárně pomáhají 
při občerstvení.) 
Bára Pospíšilová: „ Jsem tady poprvé a jsem víla.“   Jak jsem zaznamenala ve 
své anketě, nejen děti byly ve svém krásném světě, ale celé osazenstvo – 
rodiče, prarodiče a praprarodiče i pořadatelé si prožívali zázračný svět dětství. 
A víte kde? V radošovické  sokolovně, která byla postavena v polovině 
minulého století.... a stále slouží. Taneční rej motýlů „ Jaro v Amsterodamu“ 
v podání Sokolek byl sledován otřížima očima všech. Po velkém potlesku se sál 
proměnil v rozkvetlou pestrobarevnou louku. Nad ní se vznášeli žluťásci, paví 
očka, otakárci, modrásci, bělásci... a ještě nad nimi zářilo.... světlo lásky, 

 

Pondělí 11. 02. 20:30 Setkání mladších manželů – Říčany (u Baroňů) 

Úterý 12. 02. 17:30 Setkání katechetek – fara Říčany 
Pátek 15. 02.   Dětská mše sv. – Říčany 

    17:30 Křížová cesta 
    18:00 Mše sv. – Říčany 
    19:00 Turínské plátno a co z něho můžeme vyčíst… 

Neděle 17. 02.   Sbírka Svatopetrský halíř – na všech mších sv. 

Čtvrtek 21. 02. 09:00 Vikariátní konference – Čestlice 
Pátek 22. 02.   Svátek Stolce sv. Petra 
    18:00 Říčany 
    18:30 Velké Popovice 



radosti, dojetí a porozumění... Nevěříte? Tak 
čtěte dále: „Bylo to krásný, úžasný, všichni 
dospělí byli děti nádherný a všechny děti byly 
krásný pohádkový bytosti a  ten váš karneval 
přines‘ i těm nejstarším lidem, co tady jsou, 
hodně radosti, že z toho byli tak dojatí, že jsem 
se bála o jejich zdraví.“ – maminka Mirka 
„ Nejlepší ukázka tanečního umění v Říčanech! 
(..ta babka si nedá pokoj dokud.... neumře.... a 
to je dobře!) .“  -  dědeček Mirek 
„Byla jsem moc překvapená, jak je to tady 
krásný a jak Danielka (rok a půl) se nebojí, jak 
mezi těma lidma se nebojí procházet.“ – 
prababička Miládka 
„To se mi líbí, protože všechny ty děti jsou 
krásný a hodný a ty rodiče také mají radost. 
Všechna ta organizace také dobrá, protože měli 
jsme i koláče.(dar od pana Frydrycha)“ – tatínek 
Gerhard (Rakušan). 

Ano karneval se vydařil, a tak všem zainteresovaným dík velký patří! 
 
Patří se poděkovat organizátorům ŘK farnosti Říčany a Sokolu Říčany a 
Radošovice. Děkujeme také našim dlouholetým sponzorům : Pekařství 
Frydrych, Českému svazu včelařů, Papírnictví „U Milušky“ a farníkům z Říčan 
a okolí.  

Hana Zavadilová 
 

Páteční semináře na faře v Říčanech 

 

Tématem únorového setkání bude Turínské plátno. Stručně shrneme 

současný stav našeho poznání o jeho pravosti a přejdeme k otázce výpovědi, 

co ze zjištěného pro nás plyne. Základní částí semináře nás provede Dr. Eva 

Lacinová a v druhé části opět počítáme s diskusí. Stejně jako všechna ostatní 

seminární setkání se bude konat v 19.00 hodin na faře v Říčanech. 

 

15. 02. 2008       Turínské plátno. (…a co z toho pro nás vyplývá?) 

 

Jak již název napovídá, téma bude navýsost předvelikonoční. Další setkání, 

které již dnes můžeme oznámit: 

 



Březen 2008 Dá se věřit Evangeliu?…(P. A.Scarano) ještě bude upřesněno 

který březnový pátek. 

 

Rádi bychom se dozvěděli Vaše přání a podněty k tématům a času a místu 

konání. Chystáme proto malý dotazník. Na setkání se za sekci pro vzdělávání 

PFR (pastorační farní rada) se těší 

David Černohorský  

Postní duchovní obnova 
 

Bude probíhat tak, jako adventní na faře v Kostelci u Křížku v sobotu, 

1.března od 10. do 15. hodin včetně možnosti svátosti smíření. Opět ji povede 

P. J. Kazda, jak píše, dá-li Pán Bůh. Srdečně všechny v novém roce 

pozdravuje. A těší se na shledanou.   

Dr. F. Reichel 

Cyrilometodějská pouť v našich farnostech 

 Jenom připomínám, že v neděli po mši svaté v 8.30 hod v kostele Panny 

Marie ve Velkých Popovicích budeme pokračovat třetí etapou přes Mirošovice, 

Senohraby, Ondřejov do Sázavy. Celkem 21 km, ale můžete se připojit 

kdekoliv. Máme však přislíbeno i doprovodné vozidlo. Ze Sázavy budeme 

pokračovat 8. března. (Podrobnosti a další informace na tel. 241 950 251). 

Dr. F. Reichel 
 

DESATERO KLIDU 
 

Právě dnes se pokusím žít den výhradně bez pokušení vyřešit svůj celoživotní 

problém. 

Právě dnes se budu starat víc o to, jak vypadá mé vlastní chování: Nikoho 

nebudu kritizovat a nebudu od nikoho vyžadovat přímost či ukázněnost 

kromě sebe samotného. 

Právě dnes budu šťasten z jistoty, že jsem byl stvořen pro blaho, a to ne pouze 

na onom světě, ale stejně tak i na tomto. 

Právě dnes se přizpůsobím okolnostem bez toho, že bych si nárokoval, aby se 

okolnosti podřídily mým přáním. 



Právě dnes zasvětím 10 minut dobrému čtení myslíc na to, že jako je pokrm 

potřebný pro život těla, tak je četba pokrmem potřebným pro život duše. 

Právě dnes udělám dobrý skutek a nebudu o něm nikomu říkat. 

Právě dnes udělám alespoň jednu věc, kterou se mi nechce dělat a jestliže mě 

někdo urazil, pokusím se, aby se o tom nikdo nedozvěděl. 

Právě dnes sestavím podrobný program svého dne, možná jej celý nesplním, 

ale sepíšu si jej, a uchráním se tak od dvou kalamit – uspěchanosti a 

nerozhodnosti. 

Právě dnes budu pevně věřit, i když okolnosti budou svědčit o opaku, že 

Dobrá Prozřetelnost Boží se o mne stará, jakoby nic jiného kromě mě na světě 

neexistovalo. 

Právě dnes se nebudu bát a hlavně nebudu mít strach ocenit to, co je krásné 

a věřit v dobrotu. 

To, že mám konat dobro dvanáct hodin, mi nemůže sebrat odvahu vzhledem 

k pomyšlení, že bych je musel konat celý svůj život. 

Jan XXIII. 

 
O smrti – Anička Štěpánková 12 let 
 
Když vám umře někdo blízký, máte bolest v sobě.  
Nedělejte si nic z toho, musíte si ji prožít.  Ale vám se to může stát také. 
Jestliže byste pořád jen truchlili, čas by utekl a vy jste ho mohli využít 
k hezkým chvilkám v životě.  
 
Duchovní stavba Říčan a okolí… 
 
Věříme, že každá lidská činnost má i svou duchovní stránku. Proto s dětmi a 
doufáme, že i s vámi dospělými věnujeme postní dobu stavbě Říčan 
z modlitby. Modlitbou  rozumíme- adoraci, růženec, četbu z Písma svatého, 
pomoc v domácnosti, návštěvu nemocných, půst, mytí nádobí – to bude náš 
„stavební materiál“. Do modlitby samozřejmě může každý vložit své úmysly, 
radosti, potřeby. Děti se pravděpodobně budou modlit za nejbližší místo, kde 
žijí.  U obětního stolu v kostele je umístěno symbolické znázornění 
trojjediného Boha- Božím okem a okolo jsou krabičky nebo zelené lístky 
jednotlivých dětí. 
Chcete-li se k naší stavbě připojit, je na stolečku v kostele mapa Říčan a 
připravené špendlíky s praporečky, na které napište své jméno a zapíchněte 
vlaječku do místa svého bydliště.  

Hana Zavadilová 



Vybráno z knihy… 
 

Na minutu s Janem Pavlem II. Hledání naděje 
 
Ideál 
Mládí si hledá vzory a ideály. Tady vám přichází na pomoc sám Ježíš 
Kristus, který vynaložil celý svůj život pro dobro druhých. Na něho upřete 
pohled. Ať je přítomen ve vašich myšlenkách, ať je s vámi, když se bavíte a 
když spolu hovoříte. S ním byste měli po celý čas žít v mimořádném přátelství. 
On chce být vaší oporou a chce vás posilovat ve vašem mladistvém zápasu, při 
získávání ctností, jakými jsou víra, láska, poctivost, ušlechtilost, čistota a 
velkodušnost. Až vám to přijde příliš těžké, rozběhněte se v myšlenkách 
k Ježíšovi, který vás miluje, který je vaším věrným přítelem a který vám 
pomáhá zvládnout každou potíž. Pamatujte, že nejste sami. 
                                  
Promluva při mši sv. na Biskupiej Górce, Pelplin, 6. června 1999 
 
Fantazie milosrdenství 
Je potřeba pěstovat v sobě fantazii milosrdenství, abychom dokázali 
poskytnout pomoc duchovně a hmotně zanedbanému dítěti, abychom se 
s odporem neodvraceli od chlapce nebo děvčete, kteří zmateně tápou ve světě 
různých závislostí nebo zločinu, abychom dokázali poradit, potěšit a 
poskytnout duchovní a mravní oporu těm, kteří se pouštějí do vnitřního boje 
se zlem. Tuto fantazii potřebujeme všude tam, kde se potřební lidé obracejí 
modlitbou na Otce milosrdenství: „ Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“ Kéž by 
díky bratrské lásce tento chléb nikdy nikomu nechyběl! „Blahoslavení 
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ ( Mt 5,7 ) 
 
Promluva při mši sv. v Krakově – Bloniach, 18. srpna 2002 

 
připravila mp 

 
Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 

List sv. Pavla Galaťanům 
 
List psal Sv. Pavel v létech 54 -55 pravděpodobně v Makedonii. V této provincii 
v Malé Asii hlásal evangelium sv. Pavel v roce 50 a 54. 
 
Úvodní formule (1, 1-5) Pavel uvádí svoje poslání „apoštol“, které nepochází 
od člověka, ale od Ježíše a od Boha. Protože zde byl terčem útoků, odpovídá 
osobně. 
 
Hlavní část V ironickém tónu vyjadřuje nemilé překvapení a ihned uvádí 
předmět sporu a uvádí vážnost případu. Hlavní teze zní: Evangelium, které 
hlásá, pochází z Božího zjevení a ne od lidí (1,11 – 12). V další části (3,1 -
4,31)uvádí šest argumentů a zkušeností z  Písma, aby přesvědčil pošetilé 



Galaťany, kteří se nechali oklamat. V další části exhortaci (5,1 -6,10) pak jsou 
Pavlova varování a povzbuzení namířená proti kazatelům a proti Zákonu, 
který je bezmocný proti skutkům těla (ty jsou protikladem k plodům Ducha). 
Z tvrzení „V Kristu Ježíši nemá sílu ani obřízka ani neobřezanost, ale víra 
působící skrze lásku“ plyne, že Pavel nepovažuje obřízku za zlou, ale za 
bezmocnou dát ospravedlnění pohanům. Víra, zahrnující v sobě účinnost 
Kristova díla musí být vyjádřena láskou v životě věřících. A dále upřesňuje, že 
Kristovým zákonem není Zákon Mojžíšův, povinnost nést břemena jeden 
druhého (6,2). 
 
Závěr Pavel uzavírá list vlastní rukou a velkými literami. A na adresu kazatelů 
říká: „Pro budoucnost ať mně již nikdo neobtěžuje. Vždyť já na svém těle 
nosím znamení Ježíšova“ (6,17). 
 

Dr. F. Reichel 

 

Tříkrálová sbírka 2008 
 

Letošní Tříkrálové sbírky se v Říčanech a třech okolních obcích 

zúčastnilo 8 skupinek koledníků, bylo použito 11 kasiček a 

vybrali jsme 34 342,50 Kč. Nejvíce - již poněkolikáté - vybrali „tři 

králové“ v Kostelci u Křížků – 10 498,50 Kč, pak v Herinku – 

7 268,50 Kč a na třetí příčce zůstali říčanští s  3434,50 Kč. 

Letos jsme měli také jednu skupinku, která vybírala v domě Senior. Příjemně 

nás překvapila zde vybraná částka a to 2 806,- Kč. Vůbec jsme nečekali, že 

zdejší senioři tolik přispějí. Velkou zásluhu má jistě skupinka „tří králů“ (paní 

Petrásková s paní Staňkovou), která zde jednotlivé seniory obcházela.  

Získanými finančními prostředky podpoříme pokračování výstavby Azylového 

domu pro matky s dětmi v tísni a Týdenního stacionáře pro seniory (Praha 5, 

Hlubočepy) a část peněz se nám vrátí na aktivity naší Farní charity. 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky, ať už 

jako koledníci – „tři králové“ nebo jako dárci. Koledníci se snažili, aby 

v kasičkách měli co nejvíce a dárci byli štědří. Přestože všichni počítají se 

zdražením a často i toto zdražení zmiňovali, nakonec se vybralo skoro tolik 

jako loni. 

Za Vaši pomoc i dary upřímné Pán Bůh zaplať! 
Marie Junková 

Farní Charita Říčany 



Při oslavách 150. výročí lurdského zjevení je 
možné získat odpustky 

 
Dekretem kardinála Jamese Francise Stafforda, hlavního penitenciáře 
Apoštolského stolce, vyhlásila 5. 12. 2007 Apoštolská penitenciarie jménem 
papeže Benedikta XVI. možnost získání plnomocných odpustků všem 
účastníkům jubilejního 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech. 
 Odpustky se udělují v souvislosti s jubilejním rokem, který začne v sobotu 8. 
12. 2007 a potrvá do téhož data roku 2008. 
 
„Uctíváním blahoslavené Panny Marie v místě, ‚na kterém spočinula její noha‘, 
přivádí věřící k čerpání posily ze svátostí, k pevnému odhodlání vést nadále 
křesťanský život a k chápání významu církve,“ stojí v úvodu dekretu. 

 
Plnomocné odpustky může získat každý věřící, a to buď po celý rok v místě 
zjevení v Lurdech, nebo v týdnu od 2. do 11. února 2008 v kterémkoliv místě 
uctívajícím Pannu Marii Lurdskou. 

 
A) V době od 8. 12. 2007 do 8. 12. 2008 získá plnomocné odpustky ten, kdo 
při zachování obvyklých podmínek navštíví čtyři místa související s životem 
svaté Bernadetty Soubirousové v Lurdech (nejlépe v tomto pořadí): 
• křtitelnici ve farním kostele, kde byla Bernadetta pokřtěna, 
• dům Soubirousových, 
• jeskyni Massabielle, kde došlo ke zjevení, 
• nemocniční kapli, kde Bernadetta obdržela první svaté přijímání. 
 
Na každém místě má poutník setrvat v modlitbě „po přiměřenou dobu“ a 
rozjímání uzavřít modlitbou Otče náš, Vyznáním víry a jubilejní či jinou 
mariánskou modlitbou. 
 
B) Ve dnech od 2. do 11. února 2008 získá plnomocné odpustky každý, kdo 
při zachování obvyklých podmínek navštíví v jakémkoliv kostele tzv. „lurdskou 
jeskyni“ či zobrazení Panny Marie Lurdské určené k veřejné úctě a setrvá zde 
v modlitbě a zbožném rozjímání, které uzavře modlitbou Otče náš, Vyznáním 
víry a vzýváním Panny Marie. 
 
Obvyklými podmínkami na získání odpustků jsou svátost smíření, přijetí 
Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce. 
 
Dekret také doplňuje, že ti věřící, kteří nemohou výše zmíněné úkony 
provést „pro nemoc, stáří nebo z jiného přiměřeného důvodu“, získávají 
plnomocné odpustky, pokud v období od 2. do 11. února s úmyslem 
splnit co nejdříve obvyklé podmínky navštíví výše zmíněná místa 
duchovně, pomodlí se dané modlitby a „v důvěře svěří své nemoci a 
životní obtíže Bohu skrze Pannu Marii.“ 

Jiří Gračka, Tiskové středisko ČBK 



 
♫☺☼☻ČTENÍ PRO DĚTI☻☼☺♫ 

Vtípky: 
Učitel se ptá Pepíčka: "Máš v kapse korunu, dvoukorunu a dva 
padesátníky. Když vytrousíš padesátník a korunu, co budeš mít v 
kapse?" "Díru!" 
 
Jdou dva lední medvědi po poušti a ten jeden říká druhému: "To tady 
včera muselo bejt pořádný náledí, že to tak posypali." 
 
Dvě jeptišky se vydají na projížďku v novém autě. A co to. Po pár 
kilometrech motor zachrčí a kontrolka benzínu je na nule. Naštěstí je 
kousek odtud vidět pumpa. V celém autě však nenaleznou žádnou 
vhodnou nádobu, až na nočník. Za chvilkou jsou s benzínem v nočníku 
zpět a právě, když nalévají ten vzácný obsah do nádrže, jede okolo 
místní farář. Zastaví a povídá: "Sestry, vaši víru bych chtěl mít!" 
 

♥╬♪ TEST ♪╬♥ 
1. Ježíšek se narodil v....... . 
a) Betlémě b) Jeruzalému c) Francii 
 
2. Postní doba trvá .... . 
a) 20 dní b) 35 dní c) 40 dní. 
 
3. Ježíš vstal z mrtvých v noci  ...... . 
a)ze čtvrtka na pátek b)ze soboty na neděli c)z neděle na pondělí 
 
4. Ježíšova maminka se jmenuje ...... . 
a) Miriam b) Anna c) Marie 
 
5. Ježíš měl .... učedníků. 
a) 12    b) 15   c) 11 
 
6. Náš kostel v Říčanech je zasvěcený  
a) sv. Prokopovi b) sv. Petrovi a Pavlovi c) sv. Anežce 
 

správné odpovědi: 1a),2c),3b),4c),5a),6b) 

                                                                                                                                                        
A.Z. 
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