
 

 

 

Červen 2008 

„Skutečná hodnota našich činů i nás samých může být na hony 
vzdálena tomu, jak nás hodnotí naše okolí.“ (V. Kodet) 

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

Spása 

Neshánějte se po tom, co budete jíst a pít, a neznepokojujte se tím! Po tom všem se shánějí 

pohané; váš Otec přece ví, ţe to potřebujete. Hledejte spíš jeho království, a to ostatní vám 

bude přidáno. (Lk 12,29-31) 

A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho 

lidu poznání spásy v odpuštění hříchů (Lk 1,76-77) 

 

Milí přátelé! 

 Dnešního člověka, mě nevyjímaje, trápí a znepokojují rozličné starosti. 

Velmi často mají společného jmenovatele: peníze. Kdybych jich tak měl 

dostatek, nebo raději ještě víc, - hojnost těch papírků! Co všechno by se 

zjednodušilo, jak snadno bych to či ono vyřešil a moţná nejen sobě, ale i 

jiným. Jenţe ten, komu neschází smysl pro hospodaření s Boţími dary, ví, co 

starostí a trápení peníze mnohdy způsobují. Zdaleka v nich není spása. A uţ 

vůbec ne spása v biblickém slova smyslu, alespoň tedy ne ve smyslu spása 

jako odpuštění hříchů. To deptalo lidi dříve, takovou spásu očekávali od 

Mesiáše. Jak vzdáleni jsme od jejich ţivotů! Nebo nejsme? A co ty prosázené 

miliardy ve všech moţných sázkách? A naopak co ty poloprázdné zpovědnice 

v našich kostelích, kde se opravdu nikdo netlačí? 

 Ale dost těch planých myšlenek. Moc se mi líbil příspěvek Ladislava 

Pecháčka v rubrice „Moje kapsa“ v březnovém čísle časopisu Výběr. Alespoň 

něco málo z toho optimismem nabitého článku vám předávám, snad vás to 

povzbudí stejně jako mě. 

 Píše se rok 1953 a autor odjíţdí jako dvanáctiletý do ozdravného 

sanatoria s jednostokorunovým kapesným a zároveň s poněkud 



nejednoznačnou otcovskou radou: „Tady máš na útratu, a neutrať to“. Jenţe 

hned první den pobytu mu táta telefonuje naprosto jednoznačný pokyn. 

„Všechno utrať, slyšíš? Všechno, co máš!“ 

Celkem nepřekvapuje, ţe 20 kopečků zmrzliny konzumované najednou 

bylo sice v první chvíli něco jako sen, ale později se změnilo v prudkou angínu 

a průjem současně. O to však nejde, ani o tragedii měnové reformy roku 1953. 

Jde o na celý ţivot vyrytou zásadu: nehromadit peníze. „Jakmile nějaké 

vydělám a jsem v pokušení je investovat“, píše autor, „ozve se shůry otcův 

nabádavý hlas. VŠECHNO UTRAŤ! SLYŠÍŠ MĚ? JINAK JSI ŢEBRÁK.  

V poslední době začínám přemýšlet, kolik kopečků bude za euro.“  

 No a s touto úsměvnou investiční strategií se s vámi loučím. 

Zdeněk Vohnout 

  Ze života farnosti 

Kalendář na měsíc Červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sjezd řeky Sázavy 

Společenství tzv. mladších (och, jak relativní pojem…) manţelů s dětmi se ve 

čtvrtek 8. května odhodlalo k splutí Sázavy v úseku Týnec – Pikovice. Plně 

jsme obsadili 4 velké nafukovací čluny, počasí nám přálo a voda nás příjemně 

nesla, však se s námi svezli i otec Pius a jáhen Jiří. Vody v řece jiţ v tomto 

pokročilém termínu mnoho nezbývalo a cestu jsme museli pečlivé volit. 

Důleţitý byl také ponor a ten jsme měli značný. Přítomní muţi většinou totiţ 

Neděle 08. 06   10. Neděle v liturgickém mezidobí 

    09:00 Říčany – první sv. přijímání dětí 
Neděle 22. 06.   Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

    13:00 Tehov – poutní mše sv. 
    16:00 Kostelec u Kříţků - táborák 
Úterý 24. 06.   Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

    09:00 Říčany 

    18:30 Velké Popovice 
Neděle 29. 06   Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

      - mše sv. podle stanoveného pořádku  
- V Říčanech titulární slavnost kostela 

 



v hmotnosti dosahujeme rok od roku důstojnějších výšin – kéţ by se nám 

stejně dobře dařilo i v jiných oborech. Leč naše, jinak ke svým rodičům vţdy 

velmi kritické ratolesti, nám tento den zvýšený ponor ani nijak zvlášť 

nevyčítaly, coţ samo o sobě jiţ představuje svého druhu určitou milost. Dá-li 

Bůh a příští rok budeme jiţ tradiční akci opět pořádat, třeba by se někdo 

z farnosti rád přidal. Zajistit více lodí je moţno, kdyţ to budeme vědět 

s dostatečným předstihem.  

DC 

 Farní dětský den u Olivovny 

Téma dětského dne tentokráte bylo: “ Postavy Starého zákona – poznáváme 

Boţí lásku.“ 

Sešli jsme se v půl deváté u Olivovny- počasí jak vymalované. Vytahali z aut 

všechny důleţitosti, a nebylo jich málo - pro zábavu i poučení dětí. A pak jiţ 

šlo všechno jako na drátku - postavení stanu, zápis dětí a rozdělení do 

skupinek, odchod organizátorů na stanoviště v lese, příprava stanovišť v okolí 

startu, katecheze a jiţ startujeme. Někdo staví Babylonskou věţ, ale tak aby 

byla postavena na těch správných vlastnostech - např. spolupráce, láska, 

pracovitost, porozumění a dále si můţete doplnit sami. Další zkouší jaké je to 

být jako Jonáš ve velrybě a uvědomují si, ţe před Bohem není dobré utíkat. 

Jiní melou vlastoručně mouku a dozvídají se o věrné Rút. Daniel z jámy lvové 

je zachraňován stále znovu, zda-li se my také tak se dokáţeme spoléhat na 

Boha. 

V lese Noe pluje ve své arše, 

Abraham předkládá třem muţům 

jídlo, které připravil, Jakub bojuje 

a dokazuje svou sílu vůči Bohu i 

lidem.  Mojţíš je zachraňován 

faraonovou dcerou, Goliáš čeká, 

aby byl poraţen nebojácným 

Davidem, a Ester se stává 

královnou. 



V poledne jiţ všichni zasedáme k dobrému obědu. Pak připravujeme přímluvy 

ke mši svaté, vybarvujeme listy, na kterých jsou zobrazena jednotlivá 

stanoviště. Nacvičujeme písně. Ve dvě hodiny odpoledne začíná mše svatá, při 

které dětem Pater Pius připomíná, aby si váţili proţitých chvil a práce všech 

ochotných organizátorů a tak nám děti děkují. 

Je to moc hezká chvíle. 

V horku se nám nechce ani snad rozdělávat oheň, ale nakonec pečeme buřty a 

opékáme i sebe. V příjemném rozhovoru čas běţí a kolem páté se rozcházíme. 

Dětského dne se zúčastnilo třicet dětí a asi dvacet organizátorů nadšených 

pro věc jako vţdy. Děkujeme všem velmi mnoho!  

A za rok nashledanou 

hz 

 Z výuky náboženství 
 Duchovní stavba Říčan a okolí 

Všechny farníky srdečně zveme na společné setkání, které se uskuteční v 

 neděli 15. června od 18:00 hodin na faře. 

Program bude pestrý. Od opékání vynikajících buřtíků, přes 

promítání ukázek z dětského farního dne aţ k povídání o 

časech, kdy dnešní „staří“ byli „mladí“. Mohli bychom si  

i zazpívat – prostě vytvořit si společné hezké chvíle. Jste 

zváni všichni, kdo máte čas, chuť a náladu. 

Zveme tímto i všechny rodiče dětí, které jedou na farní tábor na 

důležitou informativní schůzku.  

Za kněze, katechetky a organizátory  
tábora srdečně zve 

Hana Zavadilová (členka pastorační rady pro seniory) 
 

 Slovo života 
 
„ Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm.“ (1 Jan 3,24) 

 

Je mnoho přikázání, aby člověk dospěl k jednotě s Bohem? 

Od chvíle, kdy je Jeţíš promítl do jednoho jediného přikázání, jich není třeba 

mnoho. Jan připomíná: 



„ A toto je to jeho přikázání, abychom věřili ve jméno jeho Syna Jeţíše Krista a 

navzájem se milovali, jak nám nařídil.“ 

Věřit v Jeţíše a milovat se navzájem tak, jako on miloval nás - to je jediné 

přikázání. 

Slovo tohoto měsíce nás vybízí, abychom věřili v Jeţíše, abychom celým svým 

bytím přilnuli k němu a k jeho učení. 

Podle Chiary Lubich 

hz  

 Připravujeme ……. 
 

 Setkání mládeže 

Zveme vás na setkání „ještě školou povinné mládeţe“ od 6. do 9. třídy, které 

se bude konat v pátek 13. června od 18,30 hod tentokrát na faře v Kostelci u 

Kříţků. 

Na programu bude krátké téma, hry, písničky s kytarou. 

Pokud bys chtěl nebo chtěla přijet a nevíš jak, obrať se na Mirku Dvořákovou 

(tel. 733 217 243). 

Těšíme se na Tebe 

P. Lukáš a P. Pius, Mirka a Štěpánka 

 Biblické příběhy  

K zamyšlení: 
 

Celý školní rok probíhaly v úterý odpoledne Biblické hodiny pro děti. 

Pravidelně se nadšeně dostavovaly po celý školní rok Majda s Viktorkou, 

Anička, Hanička a Josefínka. Poznávaly jsme příběhy ze Starého zákona, 

zkoušely jsme si je zahrát, výtvarně ztvárnit i převyprávět. A tak jsme rozvíjely 

celou svou osobnost. Pokoušely jsme se seznámit se s ţivotem Jeţíše Krista a 

poznávat v evangeliích Boţí lásku. Udělaly jsme zase několik krůčků v naší 

cestě, na které by nás měla provázet víra, láska, naděje. 

Poslední Biblická hodina v tomto školním roce bude 10. června. Těšíme se 

opět na září. 

h.z. 



 Mladí míří na Velehrad 

 

Není tomu tak dávno, co se v jihočeském Táboře uskutečnilo Celostátní 

setkání mládeţe. Mnozí účastníci jistě rádi vzpomínají na týden nabytý záţitky 

a poznáváním nejen duchovních hodnot, víry, Krista, ale téţ nových přátel. 

Rok utekl jako voda a Sekce pro mládeţ ČBK a Sekcia pre mládeţ KBS 

pořádají ve dnech 18. – 20. července 2008 na Velehradě setkání nové – větší, 

otevřené mladým lidem mnoha národů a vyznání.  

Toto setkání nese záhadný název ActIv8 (čti ektivejt). Česky bychom to mohli 

přeloţit jako Sk 1,8 – je to odkaz na biblický citát, vyjadřující motto letošního 

Světového dne mládeţe: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, 

a budete mi svědky.“ Zároveň anglické slovo activate znamená pohnout, 

spustit – tedy podnítit k aktivitě.  

Důvodem k velehradskému setkání české a slovenské mládeţe je fakt, ţe 

Svatý otec Benedikt XVI. pozval na tyto dny mladé celého světa do 

australského Sydney. Ne kaţdý si ovšem dalekou cestu můţe dovolit. Proto se 

mladí setkají na Velehradě, kde díky přenosové technice TV NOE uvidí 

v přímém přenosu své vrstevníky na opačném konci světa, budou se moci na 

dálku účastnit liturgie slouţené papeţem a zároveň přímo na vlastní kůţi 

zaţijí onen neopakovatelný pocit přítomnosti tisíců vrstevníků, který doprovází 

všechna velká setkání. 

A co ActIv8 nabízí? Předně je to nabídka duchovního setkání, tentokráte 

umocněného kaţdodenním proţíváním univerzality církve. Deset tisíc Čechů a 

Slováků utvoří jednotu s mladými lidmi z celého světa, shromáţděnými za 

oceánem. Nebudou chybět ani slavnostní mše svaté, kříţová cesta, modlitba 

růţence. Na účastníky čeká mnoho sportovních, kulturních, uměleckých 

aktivit – koncerty, workshopy. 

Důleţitou součástí celého setkání bude benefiční koncert slovenské skupiny 

Tretí deň a amerických SonicFlood. Výtěţek z tohoto koncertu bude pouţit na 

aktivity známého misionáře P. Petera Krenického na Zakarpatské Ukrajině. 

Stejně jako loni je ovšem potřeba celou akci zajistit nemalými finančními 



prostředky. Účastnický poplatek ve výši 150,- Kč je spíše symbolický. 

Organizátoři proto prosí všechny o zapojení se do sbírky Mozaika 2008 

zakoupením kartičky mozaiky v ceně 50,- Kč, a, nebo zasláním peněz na účet 

u ČSOB, a.s., č.ú.: 219759054/0300. Více informací o této sbírce získáte na 

internetové adrese www.mozaika2008.cz. 

Zájemci o setkání ActIv8 se mohou přihlásit a další informace získat na 

internetových stránkách www.activ8.signaly.cz.  

Radek Šoustal 

 Sekce pro vzdělávání 

 Páteční semináře na faře v Říčanech  

Hned z několika různých důvodů se v červnu jiţ nebude konat ţádný další 

seminář. Poprvé se opět sejdeme v druhé polovině září, termín a téma bude 

upřesněno. Další setkání budou opět ve stanovené pátky v 19:00. Pro příští 

školní rok bychom rádi připravili religionistické pásmo seminářů přibliţující 

některé nejdůleţitější směry mimo křesťanství. Kromě tohoto pásma 

zamýšlíme opět přidat některá příleţitostná témata.  

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

David Černohorský (david.cernohorsky@eppendorf.cz) 

 

 Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 

list sv. Pavla Římanům 

  V 1. století ţilo v Římě 40 – 50tisíc Ţidů. Tak silná ţidovská komunita 

nemohla ujít pozornosti ţidům obráceným na křesťanství. List psal Sv. Pavel 

v Korintě v zimě 57/58 a píše, ţe „jiţ mnoho let“ nosí touhu tam přijít (15,23).  

 

 Úvodní formule (1,1-7) díkuvzdání (1,8 – 10) Pavel se představuje a 

označuje se jako „sluţebník Krista Jeţíše určený (vyčleněný) za hlasatele 

evangelia“. V přechodu k další – hlavní části (1,11 – 15) apoštol mluví o svém 

záměru hlásat evangelium v Římě a tento list je k tomu prvním krokem. 

 

http://www.mozaika2008.cz/
http://www.activ8.signaly.cz/
mailto:david.cernohorsky@eppendorf.cz


I.část (1,16 – 4,25) Boţí spravedlnost se zjevila skrze evangelium.  

Evangelium je Boţí moc ke spáse kaţdému kdo věří. Bůh nikomu nestraní. A 

na příkladu Abraháma dokazuje, ţe Bůh jednal důsledně, kdyţ Abrahám došel 

ospravedlnění na základě víry a ne skrze Zákon. 

 

II.část  (5,1 - 8,39) Smíření s Bohem v Kristu a jeho plody. 

Kdyţ je člověk Kristem ospravedlněn, je smířen s Bohem. To přináší mnoho 

privilegií – pokoj s Bohem, naději na dosaţení Boţí slávy a vylití Boţí lásky. 

Jako Adamův hřích způsobil zavrţení všech, tak ospravedlňující úkon 

poslušnosti Kristovi vede k ospravedlnění a ţivotu pro všechny. V 6. kapitole 

Pavel píše, ţe tento účinek způsobuje křest. Na základě rétoriky a teologie 

listu lze tvrdit, ţe Pavel tu popisuje situaci Ţida touţícího uposlechnout Boţí 

zákon. A v v 8. kapitole píše: máme ţít ne podle těla, ale podle Boţího Ducha, 

který Jeţíše vzkřísil z mrtvých. Tak se stáváme Boţími dětmi a spoludědici 

nositeli zaslíbení.  

  

III.část (9,11 – 13,36). Jak se ospravedlnění skrze Krista shoduje s Boţími 

zalíbeními Izraeli? 

 V této části Pavel s hrdostí jmenuje všechny přednosti Izraelitů. Boţí slovo se 

neruší, ale také dokazuje, ţe všichni Abrahámovi potomci nejsou jeho děti. 

V dalším pak Pavel ukazuje na marnost snahy o ospravedlnění Bohem na 

základě skutků. V tom uţ není rozdíl mezi Ţidem a pohanem (10,12). 

 IV.část (12,1 – 13,14).  Autoritativní rady pro křesťanský ţivot. 

Pavel dává křesťanům rady, jak mají pro praktický ţivot, jak mají odpovídat 

na Boţí milosrdenství. Dále pak uvádí zásady o podřízení se vládnoucí moci – 

křesťané mají být vzornými občany. A dále nabádá, jak se obrnit proti touhám 

těla: „ Oblečte se v Pána Jeţíše Krista (13,14). 

 

V.část (14,1 – 15,13) Silní mají milovat slabé. 

Silní mohou být křesťané z pohanství, kteří v Římě tvořili většinu. Pavel 

vyzývá obě skupiny, aby se navzájem neodsuzovali a nepodezírali. „Ať tedy 

ţijeme nebo umíráme, patříme Pánu“. (14,6 – 8). 



 

Závěr (15,14 – 16,27) V první části listu plány do budoucna, ve druhé uvádí 

pozdravy římským přátelům. List uzavírá pozdravy ostatních křesťanů 

z Korintu. 

Dr. F. Reichel 

 Vybráno z … 

 Ideální maminka  

V květnu jsme se na náboţenství také, kromě jiného, 

zamýšleli nad ideální maminkou. Vybrala jsem několik dětských pohledů. 

Správná maminka by měla být né moc zlá a né moc hodná (Matyáš). 

Ideální maminka je ta, která je hodná, to je ta moje, ona je hodná, většinou mi 

dá vše, co potřebuju (Kuba). 

Trochu opatrná, přísná mamka musí něco dovolit, ale ne všechno. A ideální 

tatínek? – přísný, ale né moc, aby mě vychovával (Eliška). 

Bůh jako ideální taťka by měl porozumět člověku v těţkých chvílích (Kristina). 

Ideální maminka je ta moje, je starostlivá, hodná a má mě ráda jako všechny 

moje sourozence (Jindřiška) 

Ideální maminka je ta moje (Jakub). 

Toto vyznání dětí jsme zakončili modlitbou: 

„ Boţe, děkujeme ti za naše pozemské maminky i za naši maminku v nebi.“ 

mp 

 

Drazí čtenáři časopisu PUR, 

 

Chybělo jenom 7 centimetrů, aby v pondělí dne 12. srpna 2002 zaplavila řeka 

Salzach Staré Město Salzburku.  

O tomto zapeklitém dopoledni dodal si salzburský arcibiskup Georg Eder 

odvahy, vzal Nejsvětější Svátost a šel dolů k řece Salzach. U mostu 

Karolinsbrücke přešel dravou řeku a poprvé ji poţehnal. Pak šel ještě doleji ke 

Staatsbrücke a tam poţehnal Salzach Nejsvětější Svátostí znovu. Kdyţ se chtěl 

přes Staatsbrücke vrátit, byl uţ tento most uzavřen, ale policista, který biskupa 

poznal, nechal jej projít. A Eder poţehnal dravou vodu potřetí. Uţ odpoledne 



velká voda poklesla a večer vysvitlo nad Mozartovým městem slunce. 

Arcibiskup Eder to povaţoval za zázrak Nejsvětější Svátosti. „Neexistuje větší 

síla neţ je Nejsvětější Svátost,“ vysvětluje Eder. Kdyţ nám sahá v největší bídě 

našeho ţivota voda aţ po krk, můţe nás Bůh přece ještě zachránit. 

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

Eder učinil to, co se dá od duchovního pastýře v takové nesnázi očekávat. 

Zůstal bohuţel čestnou výjimkou. Nejen ţe v našich bohosluţbách se dříve v 

letních měsících běţné ţehnání počasí uţ nepraktikuje, ale ani většina biskupů 

neměla ke katastrofálním povodním ve středním Německu víc co říct neţ nějaký 

hasič nebo pracovník technické pomoci. Nešlo by samozřejmě o to kázat o 

„Potopě světa“ nebo o „Boţím soudu“, avšak kdyţ uţ se vyzývá k dobročinnosti, 

lze se ptát, zda by v takovém stavu nouze nebyla přiměřená i duchovní slova a 

znamení. Ačkoliv láska k bliţnímu je zde důleţitá a biskupské výzvy ke změně 

postoje k ţivotnímu prostředí mohou být jistě správné, výzva katolických 

biskupů k obratu by měla postihnout víc neţ jenom chybné ekologické chování. 

V těchto dnech nouze čekali mnozí postiţení, i kdyţ byli od církve daleko, na 

slovo kněze, na útěchu, ţe Jeţíš je nablízku těm, kteří vyhroţují, ţe si budou 

zoufat, protoţe naráz se jim všecko rozplynulo vniveč. A mnozí čekali marně... 

Bohuţel! 

 

Rabín Zolli našel Rabína Ježíše 

Židovský obdivovatel papeže Pia XII. 

 

Na první pátek v březnu 1956 zemřel v 15 hodin někdejší vrchní rabín Říma 

Israel Eugenio Zolli. Asi týden předtím ohlásil: „V den smrti mého Pána Jeţíše 

umřu i já.“ 

Pocházel z Brody v Galicii a od svého mládí se projevoval jako hluboce věřící. 

Hledal Boha v Bibli i v přírodě a také v Novém zákoně, neboť křesťanský kříţ 

mu nápadně připomínal předpovědi  Isaiášovy o „sluţebníku Boţím“. 

Po maturitě (rak.-něm.) odešel do Florencie, kde absolvoval kolej pro rabíny, a 

kromě toho promoval zde na univerzitě na doktora filosofie. Protoţe italští fašisti 

nebyli sami o sobě antisemité, mohl být r. 1940 zvolen vrchním rabínem Říma. 



Jako všestranně vzdělaný muţ se zdál tím správným kandidátem. 

Kdyţ Němci po puči na Mussoliniho obsadili v září 1943 Řím, tušil Zolli, ţe teď 

také v Itálii propukne pronásledování Ţidů. Uţ několik dní nato ţádal SS-velitell 

Říma Kappler, aby ţidé během 24 hodin odevzdali 50 kilogramů zlata nebo 300 

rokojmí. Protoţe se ve shonu sebralo pouze 35 kilogramů, zašel vrchní rabín k 

papeţi s prosbou: „Nový zákon nesmí nechat na holičkách starý.“ Za několik 

málo hodin sehnali římští katolíci chybějící kilogramy. V říjnu 1943 se přesto 

rozpoutalo masové zatýkání ţidů. Ale z 8000 hledaných mohli SS zatkout  

pouze 1022. Pius XII. dal totiţ 150 klášterům a církevním domům příkaz, aby 

ţidy schovali a poskytovali jim stravu. Později našlo aţ 8000 uprchlíků dočasné 

přijetí v Castel Gandolfo. 

Tím vším ovlivněn zapsal si rabín Zolli do svého deníku: „Ţádný hrdina dějin 

nemá statečnější  a (přitom) ve jménu blíţenecké lásky více přemoţené vojsko 

neţ Pius XII....“ 

Po vpádu Američanů uviděl rabi Zolli při oslavě velkého dne smíření v synagoze 

duchovním zrakem Jeţíše Krista a uslyšel jeho slova: „Dnes jsi zde naposled. 

Od nynějška budeš následovat mě!“ Jeho ţena Emma viděla ve stejnou dobu 

Jeţíše, jak stál vedle rabiho.  

Dne 13. února 1945, kdy 2. světová válka nebyla ještě u konce, byli on a jeho 

ţena pokřtěni. Z vděčnosti k Piu XII. přijal papeţovo křestní jméno Eugenio. 

Pro ţidy byla ovšem jeho konverze skandálem. Vyloučili ho ze synagogy, drţeli 

kající půst a od té doby ho oplakávali jako mrtvého a uţ se o něm nemluvilo.  

Israel Eugenio Zolli  se však aţ do své smrti snaţil zlepšit pomocí přednášek a 

knih vztah mezi církví a synagogou a zaloţil společnost ţidů, kteří se stali 

křesťany.  

Z časopisu Betendes Gottes Volk, Vídeň  -  zkráceno 
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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 

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 Kostelec u Křížků 

(1 krát měsíčně dle 
domluvy) 


