
 

 

 

Březen 2008 

„Přiznat se k Ukřižovanému neznamená přitakat bolesti a zmaru, ale 

lásce, která je silnější než smrt.“ 

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

Velikonoční ráno… 

Přátelé! 
 

Snad také potřebujete mít ve svém dnu čas jen pro sebe. Čas ke ztišení. Je to 
nezbytná potřeba člověka k jeho denním úkolům. 
Máme spoustu zkušeností ze setkání s lidmi, s člověkem. Ne všechny jsou 
šťastné. Cítíme tlak na naše vědomí. Dovolte mi podělit se s vámi o příběh, 
který jsem našel ve svém archívu. 
 
Jednoho dne se Meher Baba optal svých žáků: "Proč lidé na sebe křičí, když se 
na sebe zlobí?"  Žáci se na chvíli zamysleli.  "Jsou rozčileni - odpověděl jeden z 
nich - proto křičíme." 
"Ale proč máš křičet, když ten druhý je vedle tebe? – zeptal se Meher Baba – 
nemůžeš mluvit potichu? Proč křičíš, když se na někoho zlobíš?"  Odpovědi byli 
různé, ale ani jedna Meher Babu neuspokojila. Pak vysvětlil: "Když se dva zlobí, 
jejich srdce jsou velmi vzdálená. Aby tuto vzdálenost překonali a slyšeli se, 
musí křičet. Čím víc se zlobí, tím víc musí křičet, aby se na tak velkou 
vzdálenost slyšeli." 
Potom se optal: "Co se stane, když se dva zamiluji? Nekřičí, ale mluví něžně. 
Proč? Jejich srdce jsou velmi blízko. Vzdálenost mezi nimi je nepatrná." Meher 
Baba pokračoval: "Když se zamilují ještě víc, co se stane? Už ani nemluví, 
jenom šeptají. Nakonec nepotřebují ani šeptat, jenom se na sebe dívají. Tak je 
to, když se dva milují." 
 
Velikonoční ráno je poslem Boží lásky. Bůh šeptá. Někdy ani to. Dívá se.  
Tak to poznal prorok Eliáš, tak to poznali mnozí.  
Po velikém křiku člověka přichází Jeho ticho.  
Aby člověk zaslechl Boží tep lásky, měl by překonat vzdálenost rozdělení. 
Velikonoční ráno nás učí opaku toho, čemu jsme zvyklí. Čím více budeme 
Boha milovat, tím méně budeme křičet. 
Velikonoční tiché ráno probouzí člověka k zapomenutí na vzdálenost v křiku. 
Kdo si připomíná tuto neopakovatelnou událost denně, začíná více slyšet 
srdcem. 

P. Lukáš Stanislav Buchta, O. Praem, 
říčanský farář 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 

Pátek od 20:00 
 
Setkání mládeže 
- fara v Kostelec u Křížků 

(1 krát měsíčně dle 
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 Březen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přehled velikonočních bohoslužeb 2008 

 
 

Květná neděle 16. 03. 2008 

  8:30 Velké Popovice  

  9:00 Říčany  

  9.00 Mukařov 

 10:15 Kostelec u Křížků 

 11:00  Jažlovice  

13.00  Lipany 

13.00  Tehov 

15.00  Kunice 

 

Zelený čtvrtek 20. 03. 2008 

16:30 Jažlovice 

18:00  Říčany  

18.00 Mukařov 

18:00  Kostelec u Křížků 

19:30 Velké Popovice 

 

 

Pátek 14. 03.   Vigílie slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie 

    18:00 Říčany 
    18:00 Kostelec u Křížků 
 

Všechny bohoslužby Svatého týdne i velikonočních obřadů jsou 

uvedeny ve velikonočním přehledu níže. 
 

I letos budou v říčanském kostele noční adorace ze Zeleného čtvrtku na Velký 

pátek a z Velkého pátku do Bílé soboty večer. Podrobnější informace budou ve 

farních ohláškách. 

 

Pondělí 31. 03.   Slavnost Zvěstování Páně 
    18:00 Říčany 
    18:30 Velké Popovice 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bílá sobota 22. 03. 2008 (velikonoční vigilie) 

18:30 Jažlovice 

21.00 Říčany 

18.00 Mukařov 

18.30  Kostelec u Křížků 

21:00  Velké Popovice 

 

Zmrtvýchvstání Páně 23.03.2008 

8:30  Velké Popovice  

9:00  Říčany  

9:00  Mukařov  

10:15  Kostelec u Křížků  

11:00  Jažlovice  

13:00 Lipany 

14.30 Popovičky 

 

Pondělí Velikonoční 24.03.2008 

8:30  Velké Popovice  

9:00  Říčany  

9.00 Mukařov 

10:15  Kostelec u Křížků  

11:00  Otice  

 

 

Páteční semináře na faře v Říčanech 

 

Tématem březnového setkání bude historická věrohodnost evangelií. 

Tentokrát se budeme těšit na hosta nad jiné povolanějšího, pedagoga biblické 

katedry KTF UK – patera Angela Scarano. Přednáška a následná diskuse bude 

v češtině – nikdo se nemusí bát přijít. Moc Vás ale prosíme – kvůli zdárné 

organizaci dejte nám prosím vědět svůj případný zájem se zúčastnit – nejlépe 

e-mailem nebo SMS na níže uvedený kontakt, nebo jakkoliv jinak. Stejně jako 

Velký pátek 21. 03. 2008 

16:30 Jažlovice 

18:00 Říčany 

18.00 Mukařov 

18:00 Kostelec u Křížků 

19:30 Velké Popovice 



všechna ostatní seminární setkání se bude konat v 19.00 hodin na faře 

v Říčanech. 

 

28. 03. 2008      Dá se věřit Evangeliu ?…p.Angelo Scarano …..ČESKY !!! 

(Katolická teologická fakulta UK) 

 

Dále plánujeme: 

 

11.4.2008 Křesťanská komunitní centra v Praze a okolí 

Večer stručného přehledu o existujících úspěšných projektech, každý případ 

zpracován někým z nás. Pokud by se někdo – zejména ze studentů ale i 

dospělých - chtěl podílet zpracováním údajů o jednom centru, budeme moc 

rádi. Prosím přihlaste se u mne.  

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

konání. Prosím sdělte nám opět nejlépe e-mailem (příp. SMS nebo dopisem na 

faru).  

 

Na setkání se za sekci pro vzdělání PFR (pastorační farní rada) se těší: 

David Černohorský  

Tel. 602 101 163 

e-mail: david.cernohorsky@eppendorf.cz 

 
Připravujeme  ……. 
 

- Jarní putování – 26. dubna 2008 – sobota 

- Dětský den v areálu Olivovny – 31. května 2008 – sobota 

- První svaté přijímání – 8. června 2008 – neděle 

- Letní farní tábor pro děti – 29. června – 8. července 2008 v Čechticích., 

- Pro další zájemce od 8. července nabízíme možnost ubytování do 12. 

července v Čechticích 

 

 



Vybráno z knihy 
Na minutu s Janem Pavlem II. 
Dveře 
 

Vzpomeňte na Kristova slova:“ Já jsem dveře. Kdo vejde skrz mě, bude 

zachráněn“(Jan 10,9) 

Nebojte se vejít do budoucnosti branou, kterou je sám Ježíš. Věřte jeho slovům, 

věřte jeho lásce. V něm je naše spása. Staňte se příštím generacím nositeli 

svědectví víry, naděje a lásky. Buďte vytrvalí. Nestačí jen překročit práh, je třeba 

jít dál. Ježíš je branou, ale také cestou. On je cesta, pravda a život. Jděme věrně 

Kristovou cestou do nových časů. Ježíš Kristus včera, dnes i na věky.  Ze srdce 

vám žehnám. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.  

Slovo určené mládeži u Lednického jezera. Ostrów Lednicki, 2. června 1997 

mp 

 
Postní koncert 

 
15.03.2008 v 19.00 hod. bude v kostele Sv.Petra a Pavla v Říčanech postní 
koncert v podání The University of North Texas – Denton, Texas, USA  
COLLEGE OF MUSIC 
 
V našem chrámu zazní:   
 
Vokální hudba v podání komorního sboru: 
                                        Ave Verum Corpus – W.A. Mozart 
                                        Six Lenten Hymns ( Šest postních hymnů)  
                                        Goin Up to Glory (Na cestě do nebe) – Sally 
Albrecht, Jay Althouse 
 
Instrumentální hudba: 
                                    Prayer of Saint Gregory (Motlidba sv.Řehoře) – Alan 
Hovhaness 
                                    Sonáta g moll, Op.13 No. 5 – G.B. Sammartini 
 
 
                                      Stabat Mater Dolorosa – G.B. Pergolesi 
 
 
Dobrovolný příspěvek bude věnován na opravu říčanskych kostelních 
varhan. 



Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 
List sv. Pavla Filipanům 

 
Úvodní aktuální poznámka: Svatý otec Benedikt XVI. v bazilice sv. Pavla 

před hradbami o svátku obrácení sv. Pavla 25. ledna při večerní bohoslužbě 

vyhlásil, že o svátku sv. Pavla – apoštola národů tj. 29. června bude 

slavnostně zahájen jubilejní rok připomínající 2000leté výročí narození sv. 

Pavla. Máme tedy o důvod více pročítat právě letos Pavlovy epištoly.  

 

List Filipanům psal sv. Pavel v létech pravděpodobně v roce 56 z Efesu. Filippy 

byli římskou kolonii a také významným obchodním místem na silnici Via 

Egnatia. sv. Pavel zde hlásal evangelium na své druhé misijní cestě asi v roce 

50 po Kr. a založil tady první křesťanskou obec v Evropě (Sk 16, 11 – 15). 

 

Úvodní formule  (1,1-11)  Pozdrav a díkuvzdání. Mezi adresáty jsou zvlášť 

zdůrazněni biskupové a jáhni. Je zde i vyjádřen osobní vřelý vztah 

k Filipanům. Promítá se zde i jeho postoj ke smrti a úvahy o ní.  

 

Hlavní část List prozrazuje (1,12 – 26), že Pavel je vězněn pro hlásání 

evangelia. Navzdory utrpení však není skleslý, neboť je to utrpení pro Krista. 

Pavlův příklad povzbuzuje jiné k neohroženému kázání. Další částí (1,27 – 

2,16) je povzbuzení založené na Kristově příkladu. Vyvrcholením této části i 

celého listu je christologický hymnus, který se církev modlí o každých prvních 

nedělních nešporách: 

 

Kristus Ježíš ačkoliv má božskou přirozenost nic nedbal na to, že je 
rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl a vzal na sebe přirozenost služebníka 

a stal se jedním z lidí. 
Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až smrti, a to 

k smrti na kříži. 
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže 

při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i 
v podsvětí, a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat Ježíš Kristus je 

Pán    (2,6 -11). 

V další části (2,17 – 3,1) Pavel má živý zájem o filipské křesťany a plánuje, že 



k nim přijde kázat. Varuje však před „špatnými dělníky“ – nazývá je „psi“ (3,2 
-3).  Dále poukazuje na osobní příklad  „ jednejte  jako jednám já“ (3,17). Pavel 
si kdysi zakládal na svém tělesném původu, ale nyní to vše kvůli Kristu 
pokládá za odpad – ztrátu (3,4-9). 
 
Závěrem (4,1 – 23) Pavel napomíná Euodii a Syntchu  „aby byly zajedno 
v Pánu“, vyzývá k radosti a přeje „pokoj Boží převyšující každé pomýšlení“. 
Dále děkuje za velkorysé dary a zakončuje: „ Můj Bůh vám dá všechno, co 
potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši ,  Našemu Bohu 
a Otci sláva na věky. Amen“. A připojuje pozdravy a uzavírá: „Milost Pána 
Ježíše Krista buď s vámi“. 

Dr. F. Reichel 

 

Cyrilometodějská pouť vedla přes Velké Popovice, 
a pokračuje 

 
Zahájení letošního XXVII. ročníku se zúčastnilo 53 příznivců. Včetně 
osvědčených poutníků – koncelebrantů tj. P. Jiřího Barhoňě, P. Jana Peňáze a 
jáhna Jana Pečeného. Celou etapu (29 km) ke kostelu a na faru k sv. 
Františku z Assisi v Chodově zvládlo 16 poutníků. Druhý den v sobotu 9. 
února jsme nejdříve navštívili komunitní centrum Matky Terezy v Praze – 
Hájích a potom v počtu 34 vyšli na trasu přes Osnici do Olešek, kde jsme si 
prohlédli kostel P. Marie. Večer jsme 17km etapu zakončili ve Velkých 
Popovicích u Čelikovských ( tak, jako před 26. roky ale to nás Eva měla n 
starost jen 7). Třetí etapa začala koncelbravonou mší sv. otce Pia a P. J. 
Peňěza, který v homilii mimo jiné řekl: 
 „Nic se neděje náhodou, ale všechno je řízení Boží. Proto jsme rádi, že při 
pouti z Levého Hradce na Velehrad máme nedělní etapu právě zde u Panny 
Marie Sněžné. Vždyť z Velehradu do jejího chrámu v Římě donesli sv. Cyril a 
Metoděj bohoslužebné knihy a tam byly schváleny“. Po mši svaté jsme pak 
vyšli v počtu 23 poutníků přes Hrusice a Ondřejov na Sázavu. 
A na konec pozvání na další. – IV. etapu, ve které budeme putovat (27 km) 
v sobotu 8. března od kláštera na Sázavě v 8.20 hod. po trase Český 
Šternberk – Zruč nad Sázavou. Spojení z Říčan je vlakem v 6.42.hod. (Přestup 
v Čerčanech v 7.21 hod a příjezd na Sázavu v 7.53 hod.). Z farnosti Kostelec u 
Křížků jedeme autem. Kdo se chce přidat můžete zavolat. Podrobnosti a 
další informace na tel. 241 950 251. 

Dr. F. Reichel 
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