
 

 

 

Září 2008 

„Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně: neboť takovým 
patří království nebeské.“ (Mt 19, 14) 

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

„Jste už bohatí“ 
(1 Kor 4,8) 

Co tím mohl Pavel myslet? Většina členů korintské církve patřila 

k nejbídnějším ve městě. Neměli ani to, co tehdejší svět povaţoval za 

bohatství. Pavel tím bohatstvím myslel ţivot, moudrost, sílu, úctu, trpělivost, 

odvahu, sebeovládání, laskavost (1 Kor 4,9-10.12 – 13). To jsou poklady, které 

můţe vlastnit kaţdý z nás bez mnoţství peněz na účtu, nebo kolik „věcí“ má.  

Výčet bohatství od Pavla je to jediné, které skutečně má váhu. 

Bůh nám dal mnoho! Máme Písmo a svátosti, Ducha a Církev. Mocí Ducha 

svatého jsme přijali moudrost, rozumnost, poznání, odvahu a mnoho jiných 

darů. A Pavel se modlil, abychom tomuto bohatství více jasněji a zřetelněji 

rozuměli, chápali ( Ef 1, 18). Proč? Ne pro vlastní radost, ale abychom uměli 

nabízet z tohoto bohatství i jiným. Pokoj, Boţí láska, radost, osvobození od 

hříchu ale i tělesné uzdravení.  

Čím jsme si to zaslouţili? Ničím. Přijali jsme to jako ti, kterým prázdné ruce 

naplnil Otec dobrotami (Lk 1, 53).  

Naším úkolem je toto odevzdávat dál. „ Nermuť se nad tím, co to je nebo kolik 

toho je. Jenom to odevzdej! Prokázal ti Bůh svou lásku mimořádným 

způsobem? Řekni o tom někomu. Máš radost z lidí? Dej jim to znát.“ 

Začal školní rok. Opět nový. Studující chtějí dosáhnout poznání pro ţivotní 

cíle na základní, střední i vyšší škole. Ale všichni my ostatní a spolu s nimi 

jsme ve škole ţivota, v které nás učí za pomoci Ducha svatého ţít skutečný 

ţivot Jeţíš.  

Prosme, modleme a učme se také o co nejlepší dosaţení výsledků pro Jeho 

království.                                                                                        P. Lukáš 



 Ze života farnosti 

Kalendář na měsíc Září 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cesta za pokladem 
 

Římskokatolická farnost Říčany pořádala již posedmé dětský letní tábor. 

Letos jsme se vypravili do okouzlujících míst Vysočiny za bájným 

pokladem Rytířů s červenou hvězdou. O něm jsme se dozvěděli 

v Čechticích, místě našeho pobytu, od P. Zdzislawa. Poklad nesmírné 

ceny údajně rytíři ukázali i Karlu IV. – Otci vlasti, avšak za husitských 

bouří byl přenesen do jiného úkrytu. Vydali jsme se ho hledat. 

Čtyři skupinky samostatně pátraly po červených hvězdách s osmi cípy, které 

nás měly  k pokladu přivést. V nočních hodinách se nám dokonce rytíři 

ukázali v Borovnici, aby nám cosi napověděli. Po zprávách jsme pátrali i na 

vodní hladině a během dalších dnů jsme se opravdu k pokladu dostali. Byl 

uloţen ve strašidelném sklepení opuštěného stavení s pozůstatky zašlých dob. 

Ve staré truhličce! Jaké však bylo naše překvapení! Místo zlata a drahých 

kamenů jsme v záři svíček četli vzkaz: „Tam poklad tvůj, kde srdce tvé!“   

Pondělí 08. 09.   Svátek Narození Panny Marie 

    18:00 Říčany - kostel 
Neděle 14. 09.   Svátek Povýšení svatého kříže –posvěcení                  

                                                kostela sv.Petra a Pavla v Říčanech 

      - mše sv. podle stanoveného pořádku  

Čtvrtek 18. 09.   Vikariátní konference 
    09:00 Říčany - kostel 
Neděle 28. 09.   Slavnost sv. Václava,  

mučedníka a hlavního patrona českého národa 
      - mše sv. podle stanoveného pořádku  

Pondělí 29. 09.   Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela  
      - archandělů 
    18:00 Říčany – kostel 
Sobota 04. 10.   Památka sv. Františka z Assisi 
    16:00 poutní mše sv. v Kamenici 

 



Zamysleli jsme 

se nad vzkazem 

z dávných dob a 

zde jsou některé 

komentáře:  

„Poklad je, že 

žijeme.“ 

(Románek) 

„Nejcennější 

poklad je naše 

rodina, kterou 

chováme v srdci, 

stejně jako 

přátele a jiné 

blízké lidi.“ (Klára) „Poklad v nitru srdce je to, že tu jsme. Proto máme život 

zasvětit dobré věci.“ (David) Nakonec jsme se všichni radovali také z poukázky 

na sladký poklad, uloţený v táboře. 

Táborový ţivot ale nebyl jen ve znamení pokladu. Hned první den jsme v 

dobových kostýmech s pochodní a slavnostním slibem zahájili Olympiádu. 

Závodili jsme v běhu, skoku do dálky, hodu míčkem, kroketu a fotbalu. 

Samozřejmě za medaile a pěkné ceny. Diplom obdrţel kaţdý také za táborovou 

hru. Naše táborové tričko nese znak města Říčany. 

O hodnocení tábora si můţete přečíst v naší táborové kronice: „Muselo přijít to, 

na co se všichni netěšili, dneska odjíždíme… Každé loučení je těžké, ale tohle 

naše je těžké obzvláště, a proto zase za rok na táboře nashledanou... Děkujeme 

městu Říčany za poskytnutý grant a Farnímu úřadu za sponzorský dar... 

Děkujeme milým kuchařkám za výbornou péči o naše žaludky a všem obětavým 

táborovým vedoucím za organizaci a pečlivou přípravu tábora bez nároku na 

odměnu. Bez nich by se tábor nekonal.“ 

-mp- 

 

 



 Dovolená v Krušných horách 

Záţitek z prázdnin krušný, k zamyšlení, ale i k radování se z dnešních dnů! 

 Štola č. 1 Jáchymov (otevřená nově do konce září), naučná stezka 

„Jáchymovské peklo“.  

Po absolvování těchto míst, se snad kaţdý musí zastavit zamyslet, a pak 

uslyší, jako já, dvě otázky: “A mami, jak někdo vůbec můţe volit komunisty a 

jak někdo můţe říkat, ţe za komunistů to bylo lepší? “ Mrazí mne při dovolené 

na Jáchymovsku, ale ten, kdo to osobně proţil, dal do své knihy „ Perské se 

přesily nemusíš bát “ tyto verše od Jaroslava Vrchlického: 

Na zahradu provždy uzavřenou 

Tajím skvosty, ano skvostů celé tajím moře. 

Poutníku, jenž kolem kráčíš, nechci, aby hoře  

přepadlo tvou snivou duši, až tu půjdeš kolem. 

Odměněn buď každým stromem, každým trávy stvolem, 

 žel, jen skrze mříže moje rezavé a zpupné.... 

Viz a dál jdi! – Vše, co božské, jest i nedostupné!                                                 

A tak tedy raduji se z krás, kterými Krušné hory oplývají - Boţídarské 

rašeliniště, nádherné výhledy z Plešivce (i noční), z Klínovce (polední). Uţívat si 

mohou dospělí i děti na Jeţíškově cestě, která začíná na Boţím Daru. Víte, jak 

vznikl název? V roce 1533 saský kurfiřt Johann Friedrich nechal vytyčit na 

náhorní planině hranice nového městského celku. Jméno obce je údajně 

odvozeno od kurfiřtova výroku, který pronesl, kdyţ mu byla nabídnuta k 

odpočinku sedačka zhotovená z jednoho kusu stříbra. Kurfiřt ji odmítl se 

slovy: „ Tento ušlechtilý kov, je Váš chléb, to je Dar Boţí.“ 

O Jáchymovu jsem věděla, ţe jsou to světoznámé lázně, ţe manţelé Curieovi 

objevili ve smolinci polonium a radium (1898). Město Jáchymov, ale v roce 

1533 bylo druhé největší město v Čechách. Mělo 18 000 obyvatel a těţilo se 

zde v 613 dolech.  

Srdečně zvu všechny k promítání fotek z Krušných hor a k četbě z knihy 

PhDr. Ladislava Dvořáka – Perské se přesily nemusíš bát. Povídání bude 

v domě Senior 22. září v 16:15  hodin.                             H. Zavadilová 



 

 Z výuky náboženství 
 

 Výuka náboženství na faře začne 24.září 2008. 

 Biblické hodiny pro děti budou na faře vţdy v úterý od 14:00 

        do 15:30. 

 Pater Lukáš a pí Zavadilová, ve spolupráci s ředitelstvím I.ZŠ na 

náměstí, navštívili I. a II. stupeň této školy. Žákům nabídli vyučování 

náboţenství jako nepovinný předmět. Pokud se tedy přihlásí dostatečný 

počet zájemců bude zahájena na ZŠ výuka.  

 

 Duchovní stavba Říčan a okolí 

Mapu s vašimi vlaječkami jsem opatrovala o prázdninách 

doma. Kdo se chcete ještě dále přidat, prosím napište jméno a 

ulici na připravený arch vzadu na stolečku v kostele. Bliţší seznámení s tím, 

co je „Duchovní stavba Říčan a okolí“, ráda poskytnu. Hana Zavadilová 

(323604238, 604213255). 

 

 Prosím děti, které se chtěly modlit o prázdninách růţenec, aby přinesly 

archy s vyobrazeným růţencem.                                                      hz 

 

 

 Připravujeme ……. 
 

 Pouť na Hrádek u Vlašimi 

Sekulární františkánský řád pořádá tradiční pouť na Hrádek u Vlašimi 

v sobotu 13. září. Odchod na pěší pouť (6 km) je z dolního náměstí ve Vlašimi 

v 9. hod. V 11. hod. je sraz poutníků u kapličky (pod kostelem v Hrádku) a ve 

12. hod. je mše svatá. 

 

 



 Vybráno z … 

 Benedikt XVI. 
Spe salvi - nová encyklika 

 

První slova z encykliky Benedikta XVI., která jí dávají název, jsou vzata z listu 

Římanům 8,24. Česky znamenají „ v naději jsme spaseni“. 

Podobně jako to bylo u první papeţovy encykliky Deus caritas est („Bůh je 

láska“), i zde první slova jasně vymezují předmět, o kterém chce papeţ hovořit. 

 Je to křesťanská naděje. Papeţ v úvodu svého spisu vyslovuje velice odváţné 

tvrzení: Ţít ve světě bez Boha znamená ţít bez naděje. 

.....přítomnost i v její namáhavé podobě, můţeme proţívat a přijmout, pokud 

nás přivádí k určitému cíli, pokud si můţeme být tímto cílem jisti....  

( Spe salvi 1 ) 

Převzato z časopisu „ Milujte se“ 

Encykliku lze objednat na adrese: Knihkupectví Paulínky, Petrská 9, 110 00 Praha 1 

hz 
 

 Něco málo pro duchovní život.. 
 

 Růženec 
Síla modlitby – Jan Pavel II. - O růţenci: ... růţenec je a vţdycky byl modlitbou 

rodinnou a za rodinu. Růţenec je vzdálen jakémukoliv útěku před problémy 

světa. Pobízí nás, abychom na ně pohlíţeli odpovědně a velkoryse. Dává nám 

sílu, činí z nás strůjce míru ve světě. Modlitba růţence je veliká pomoc pro 

naši dobu. Přináší pokoj svědomí – uvádí náš ţivot do Boţích tajemství a uvádí 

Boha do našeho ţivota...... 

 Co mne oslovilo 

       „Současná Evropa hledá sebe samu“  

Petr Příhoda   (Katolický týdeník číslo 15 - Perspektivy „Experiment Evropa) 

V článku je také pouţit výňatek ze spisu “Experiment Evropa“ od našeho 

milého monsignora Karla Vrány. 

       Uvádím alespoň závěr: 

„Evropský člověk nemůţe vymazat ze svého srdce osudový zákon a hlubokou 

potřebu vyslovovat a proţívat své zásadní „ano“ k Bohu a ke světu. Je to jedno 



jediné nerozdvojené ano. Můţeme to říci i jinak: evropský člověk nemůţe ţít 

zcela důsledně bez Boha a jen pro svět a ze světa. Ale také naopak: nemůţe se 

obracet zády ke světu, k dějinám, k pozemské budoucnosti. Není sto ve jménu 

Boha zatracovat zem a její hodnoty – ani mu nelze ve jménu země a světa 

odmítat a odvrhovat Boha. Kdykoliv se o toto rozdvojení pokusil, kdykoliv 

vyslovil alternativu buď Bůh, nebo svět, vnesl do své existence rozklad a 

chaos“. 

Hana Zavadilová 

 Humor v církvi povolen … 
 

 Nesnadný život kazatele 

Kdyţ mluví déle neţ dvacet minut, lidé odcházejí; káţe-li kratší dobu, říkají o 

něm, ţe se nepřipravuje. 

Mluví-li nahlas, křičí; mluví-li normálně, lidé ho neslyší. Chodí-li na návštěvy, 

není nikdy doma; je-li vţdy doma k dosaţení, nenavštěvuje lidi. Prosí-li o dary, 

je na peníze; neprosí-li, je povýšený. Má-li při pastoračním rozhovoru čas, 

zdrţuje; zkrátí-li hovor, odbývá lidi. Začíná-li shromáţdění přesně; jdou mu 

hodinky napřed; začne-li později, zdrţuje lidi. Opravuje-li kostel, vyhazuje 

peníze; neopravuje-li jej, nechává všechno zpustnout. Je-li mladý; chybí mu 

zkušenost; je-li starý, měl by jít do důchodu. Dokud je ţiv, vědí všichni 

všechno lépe; kdyţ zemře, není, kdo by ho nahradil. 

 

 Co děláte před jídlem? 

„Co děláte doma před jídlem?“ Ptá se katechetka dětí. „Myjeme si ruce,“ říkají 

děti. „To také, ale co je důleţitější; co říká tatínek?“ „To uţ je zase špenát?“ 

 

 Žebrák 

Před synagogou stojí ţebrák. Šábes; sluha synagogy ho odhání. Mazej pryč; 

včera jsem tě viděl ţebrat před katolickým kostelem. Co jsi vlastně zač? 

Křesťan nebo Ţid? Jsem pravověrný Ţid, ale v téhle těţké době, se z jednoho 

náboţenství nedá vyţít…                                                         Lukáš Buchta 



 

 

 

 

 

 

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 
 

Úterý 14:00 – 15:30 
  
Biblické hodiny pro děti 
- 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) 


