
 

 

 

Říjen 2008 

„Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, ţe mi učinil 
veliké věci ten, který je mocný.“ (Lk 1,48-49) 

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

„Růţenec Panny Marie“ 
 

Proţíváme měsíc říjen, ve kterém jsme zvláště vybízeni, abychom se 

modlili a rozjímali nad tajemstvími sv. růţence. Tato modlitba byla oblíbená u 

mnoha světců dějin církve a učitelský úřad církve v čele s papeţem k ní 

rovněţ vybízí.  

Prostota a hloubka této modlitby nás učí pokoře před Bohem a umění 

zajet svým ţivotem na hlubinu, jak k tomu vybízel Kristus své apoštoly, kde 

můţeme najít Poklad naší víry, a ve velkém úţasu pokorně jej přijmout. 

I kdyţ se nám na první pohled zdá, ţe je modlitba růţence zaměřena 

svou povahou jen k Panně Marii, je modlitbou s christologickým srdcem – o 

Jeţíši Kristu. Při vší střízlivosti svých prvků obsahuje v sobě hloubku celého 

poselství evangelia, jehoţ je jakoby shrnutím. V evangeliu zaznívá Mariino 

magnificat – její modlitba za celé dílo dějin spásy lidí. S Marií se učíme 

rozjímat a poznávat Kristovu lásky plnou tvář zrcadlící se v jednotlivých 

tajemstvích růţence. Jen ona nám svým pokorným ţivotem můţe pomoct plně 

pochopit jejího Syna, kterého tolik miluje. 

Máme před sebou měsíc, kdy bude celá církev prosit Pannu Marii 

prostřednici všech milostí, aby modlitby vzdechy a bolesti církve byly skrze 

Krista vyslyšeny. Tyto modlitby můţeme přednášet Bohu skrze Marii kaţdý 

z nás. Nepromarněme tento měsíc, kdy můţeme být ve škole Mariině. Toto 

pozvání je adresováno nejen jednotlivcům, ale zvláště rodinám, aby po vzoru 

Svaté rodiny se uměli a učili doma spolu pohromadě modlit. 

Napsal P. Pius, čerpáno z knihy 

RŮŢENEC PANNY MARIE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

(každý druhý týden) 

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) 



 Ze ţivota farnosti 

Kalendář na měsíc Říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MIŠKA 
Začala bych asi tím, ţe moje mamka jela asi před rokem do Krkonoš 

(Špindlerův Mlýn) na Víkend Ticha, který se konal v domě ELJON. Mnozí asi 

nevědí, co to ten dům ELJON je. Je to duchovní dům, kde sídlí ředitelství 

Papeţských Misijních děl… Pořádají se tam různá setkání, je tam kaplička a 

hlavně tam působí P.Jiří Šlégr, který je ředitelem Misijních děl. A kdyţ mamka 

přijela, byla z toho opravdu nadšená, říkala mi, ţe tam je opravdu cítit, ţe je 

tam Bůh přítomný. Proto mi navrhla, ţe bychom tam mohly jet na MIŠKU 

(misijní škola animátorů). Nejdříve jsem jí říkala, ţe nevím, co to je a co 

bychom tam dělaly, tak mi vše vysvětlila, ţe je to zaměřeno na Misie, a ţe nám 

tam P. Jiří například bude pouštět film z Papuy Nové Guinei, kde byl, a 

povídat nám tak všeobecně o misijích. Nakonec to tak všeobecné nebylo, ale to 

aţ potom. A tak jsme se tam přihlásily a vůbec nevěděly, co nás čeká. Začátek 

byl v pátek v 18 hodin večeří, ale my jsme tam dorazily aţ ve 21 hodin, ne 

snad, ţe bychom se tak dlouho vypravovaly, ale já jsem něco důleţitého měla, 

seznamovací kurz na nové škole. Takţe jsem v 18 hod. přijela a hned v 19 

hod. jsme jely. Místo jsme tak trochu nemohly najít, zeptaly jsme se a naštěstí 

jsme to našly. Kdyţ jsme dorazily, dal nám otec Šlégr krásný pokoj Sv. 

Úterý 07. 10.   Památka Panny Marie růţencové 

    09:00 Říčany - kostel 
Pondělí 13. 10. 18:00 Setkání katechetek – fara Říčany 
Úterý 14. 10.   Humanitární svírka 

   12:00-17:00 před farou v Říčanech 

Sobota 18. 10.   Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
      mše sv. podle daného pořádku 
 

Neděle 19. 10. 16:00 Farní táborák - Říčany 
Úterý 28. 10.   Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

    09:00 Říčany – kostel 
Sobota 1. 11.   Dušičková poboţnost – kostel Popovičky po mši 

 



Františka z Asissi (ano, pokoje mají názvy svatých) a my jsme si tam hodily 

věci a rychle si šly dát rizoto, při kterém jsme se představovali a povídali si. 

Potom bylo naplánované modlení breviáře v kapli. Já jsem se tohle modlila 

poprvé, takţe jsem trošku nevěděla co říkat, ale nějak jsem se přizpůsobila. 

Kdyţ jsme se domodlili šli jsme spát. A protoţe jsem byla dost unavená, jak 

jsem si lehla, usnula jsem. Ráno byla mše v kapli uţ v 7:30, coţ mi dělalo 

velké problémy vstát, ale mamka mi řekla, ţe jestli nechci vstávat, nemusím, 

takţe jsem hned vstala, protoţe jsem jí nechtěla udělat ostudu, ţe bych tam 

nepřišla, kdyţ tam byli všichni. Po snídani bylo 2. pracovní setkání, kde nám 

nejdřív Jiří Šlégr povídal tak obecně o misijích, program byl na celé 

dopoledne, takţe jsme měli asi jen 10 minutovou přestávku mezi tím. Oběd 

byl výborný a potom jsme tak nějak si povídali a uţ bylo po třičtvrtě na 2 a 

další schůzka byla v půl 3. a já byla ve Špindlu poprvé, tak jsem se tam chtěla 

podívat. Rychle jsme běţely dolů, no neběţely šly:D a máčely  si nohy v Labi a 

stříkaly  po sobě, coţ byla fakt legrace, protoţe jsme byly celý mokrý. Ale bylo 

krásné počasí, tak jsme za chvilku uschnuly. V trafice jsme si koupily zmrzku 

a pivko a pospíchaly nahoru. Přišly jsme pozdě asi jen o 5 minut, coţ nic není, 

ale uţ nás sháněli. Na odpoledne bylo připravené promítání filmu z Papuy, 

který byl anglicky, tak jsem tomu moc nerozuměla, mamka sice jo, ale zase mi 

to nechtěla překládat, aby jí něco neuniklo. Také jsme viděli film z 3. Misijního 

kongresu dětí, který byl krásně udělaný, a na kterém jsme loni byli. Zkoukli 

jsme všechno, co na DVD bylo. Potom nám P. Šlégr zase něco vyprávěl a pustil 

nám prezentaci misijního klubka, a vy asi ani nevíte co to misijní klubko je. Je 

to společenství dětí-misionářů, kteří se zapojují do misijí, například tím, ţe se 

modlí kaţdý den Zdrávas, potom kreslí pohledy a pečou koláčky, které 

prodávají, a také si kaţdý týden odřeknou například nějakou sladkost a 

jednou týdně se modlí růţenec. Všechny peníze z těchto činností jdou na 

Papeţské Misijní dílo dětí - do zemí jako je Uganda, Nová Guinea a podobné 

země, kde nemají co jíst a je tam bída. My některé tyto aktivity děláme, pekli 

jsme koláčky i jsme malovali pohledy, ale takovéto Klubko ještě nemáme. Ale 

určitě ho co nejdřív chceme zaloţit, takţe kdo by měl zájem, ať se určitě ozve 

mně nebo Martě Ţilkové nebo Haničce Zavadilové.     Anna Zavadilová 



 Z výuky náboţenství 
 

 Proţíváme měsíc říjen věnovaný Panně Marii 

Ve středu na výuce náboţenství je na faře opravdu ţivo. Na 

náboţenství se přihlásilo asi 30 dětí. Jsou rozděleny do čtyř 

skupinek. Kaţdá skupinka obdrţela arch s vyobrazeným 

růţencem a třemi poutními místy. Kaţdý týden opatruje 

jeden zástupce skupinky růţenec a všechny děti se snaţí 

modlit růţenec, podle svých schopností. Prosím podpořte naše snaţení a 

vzpomeňte na nás ve svých modlitbách. 

Na sobotu 11. 10. se ochotné maminky domluvily na úklidu části fary. Tímto 

zveme i další maminky a tatínky, kteří by chtěli pomoci. Sraz je v deset 

dopoledne na faře. Kontaktní telefon 604213255 Hana a 737219929 Iva.  

19. 10. 2008 od 16:00 bude na farním dvoře táborák. Všichni jste srdečně 

zváni. 

 

 Připravujeme ……. 
 

 Humanitární sbírka 

Uskuteční se dne 14. 10. 2008 od 12,00 do 17,00 hodin u fary (kostela) na 

Masarykově náměstí v Říčanech. Za kaţdou krabici nebo pytel uvítá Farní 

charita příspěvek 10,- Kč. Část vybraných finančních prostředků bude vyuţita 

jako příspěvek na dopravu a část na další činnost Charity (např. na drobné 

dárky k Vánocům a ke Dni matek pro naše seniory). Sbírat budeme oděvy a 

prádlo pro děti a dospělé, záclony, přikrývky, loţní prádlo, hračky, domácí a 

školní potřeby, apod. Sbírka je určena pro Občanské sdruţení Diakonie Úpice, 

které se zabývá tříděním a dalším zpracováním darovaných věci a jejich 

následným pouţitím pro humanitární účely. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Marie Junková 

Farní charita Říčany 

 



 Sekce pro vzdělávání 

 Páteční semináře na faře v Říčanech  

Váţení příznivci našich pátečních seminářů na faře, 

po prázdninové přestávce opět začínáme. První přednáška se bude konat 

v pátek 17.10.2008 tradičně v 19.00 a to buďto na faře nebo v blízké škole.  

A na co se můţeme těšit tentokrát? Čeká nás myslím poněkud překvapivé 

téma (alespoň já sám jsem tím tématem byl nejprve poněkud překvapen, ale 

teď uţ se docela těším), a sice tak nějak z oboru psychologie. Název přednášky 

bude: Zdravé sebevědomí a přednášet bude MUDr. Ludmila Bartůšková. 

Bude vycházet z prastaré, ale pravdivé teze, ţe "milost předpokládá 

přirozenost".  Zdravé sebevědomí je velmi důleţité pro zdravý duchovní vývoj.   

David Černohorský 
Sekce vzděláváni PFR 

 Vybráno z knih… 

 O světle s Hanou Pinknerovou 

Dokud máte světlo, věřte ve světlo….. Jan 12,36 

 

Následovat světlo 

Vraceli jsme se s muţem domů z dalekého města. Byla temná noc a hustě 

sněţilo. Jeli jsme autem po dálnici a oba jsme byli velmi unaveni. Vrátit domů 

jsme se ale museli, čekaly na nás děti. Tmou hustě poletující vločky 

zkreslovaly vzdálenosti, kamiony se valily jako mohutné zlověstné koráby, 

nevyzpytatelné ve svých drahách. Občas se kolem v levém pruhu přehnal jako 

přízrak rychlý vůz a zanechal za sebou vír vloček ještě divočejší. Nejelo se 

dobře. 

Muţ si všiml, ţe před námi uţ delší kus cesty jede tmavé osobní auto. Jeho 

řidič je vedl přiměřenou rychlostí, při předjíţdění jel bezpečně, slušně. 

Následovali jsme ho. Zadní červená světla toho vozu se stala naším 

průvodcem. Bylo tak pohodlné zavěsit se za něj a jet stejně. Cesta ubíhala. 

Snaţila jsem se neusnout a mluvit na manţela, ale bylo to čím dál obtíţnější. 

Začínala jsem se bát, aby za volantem neusnul. To by na nás děti mohly čekat 



marně. Vtom jsem zpozorovala, ţe auto před námi zahýbá na parkoviště 

k benzínové pumpě. My automaticky za ním. „Proč tam jedeme?“ zeptala jsem 

se udiveně. Manţel nic neřekl, zaparkoval, a pak s pohledem upřeným před 

sebe do prázdna, odpověděl: “Jel jsem za ním.“  

Bylo to směšné a mrazivé zároveň. Mezi námi se rozhostilo ticho. Co budeme 

dělat? 

„Hele, pojď na kafe. Je tu McDonald, tam bude teplo a čisto,“ navrhla jsem. 

Tak jsme vystoupili a šli na kávu. Při horkém nápoji jsme se trochu 

vzpamatovali a uţ jsme se i smáli, jak jsme jako ovce následovali světla auta 

před sebou i tam, kam jsme vlastně vůbec jet nechtěli. „Mohli jsme taky 

zastavit před jeho garáţí,“ utrousil můj muţ, kdyţ dopil svou kávu. 

Domů jsme pak uţ dorazili bezpečně. Po zbytek cesty jsme se bavili o tom, ţe 

moţná nám ta neplánovaná a nechtěná zastávka zachránila ţivot. Ţertovali 

jsme, ţe člověk ani nerozumí, jaké to světlo vlastně následuje, a pochopí aţ 

pak. A docela váţně jsme uvaţovali, ţe moţná za volantem onoho osobního 

vozu seděl Anděl.  

mp 

 Něco málo pro ţivot.. 
 

 Opět volby 
 

Opět se naše schránky plní nabídkami a sliby. Ano, blíţí se volby do 
zastupitelstva Středočeského kraje a někde i do senátu. Váţené sestry a 
bratři, jak budete (budeme) reagovat?? Nabízí se tři alternativy: 

1) Nejít, nepřemýšlet protoţe nás (mně) se to netýká – mám přece jiné 
starosti a práce, a toto mne vůbec nezajímá. 

2) Jít a negativním výběrem vyloučit ty nabídky, které pokládám za 
extrémní. Ale hlouběji se o politiku nezajímám, vţdyť je to špína. 

3) Jít a připravit se – vybrat si kandidátku své (naší) strany nebo 
dokonce koalice (ta má větší naději na prosazení!). Všimli jste si, ţe některé 

strany a jejich členové se ve Středočeském kraji podíleli i na financování 
takových záleţitostí, jako je Hospic dobrého pastýře v Čerčanech, který 
právě zahájil provoz? A všimli jste si, ţe mezi kandidáty je i takový, který 
absolvoval Katolickou teologickou fakultu UK?  
  Závěry: 

1) Kdyţ nepůjdete k volbám, jděte alespoň ke sv. zpovědi, protoţe nekonáte  
     co máte konat. A také prosím na politiky a politiku nenadávejte, protoţe   
     těm nedobrým necháváte úplnou volnost k jejich činnosti. 

2) Proč nechcete dělat více – nejen přemýšlet, ale i modlit se za politiky. 



3) To, ţe vám výsledky voleb nejsou lhostejné je dobře, ale prosím dejte to   
     před volbami vědět i svému okolí (rodině atd).  
Poznámky na konec: 

1) Papeţ Pius XII. jasně řekl, ţe ţádný katolík není v protináboţenském boji  
     omluven pokud nic proti tomu nedělá osobně. 

2) Volby se týkají i vás všech, kteří nemůţete pro jakékoliv onemocnění 
nebo i stáří jít do volební místnosti – stačí zavolat nebo vzkázat, členové 
volební komise přijdou za vámi. 

3) Kazatel říká „Všechno má svůj čas“. A nyní je ten čas, abyste 
rozvaţovali…a samozřejmě šli k volbám 17. nebo 18. října. 
 

Dr. F. Reichel 

 Humor v církvi povolen … 

        "Kde jsi nechala krunýř?"ptá se jedna ţelva druhé. Ţelva odpoví: "Ále, 
utekla sem z domova!" 
 
        Baví se dva chovatelé: "Zkříţil jsem poštovního holuba s datlem a on 
teď kdyţ           přinese psaní, vţdycky zaťuká." "To nic není, já zkříţil 
poštovního holuba s papouškem a on   teď vyřizuje vzkazy." 
              
 

 Pro chytré hlavičky a nejen pro ně… 

 

 

 

 

 

 

 

Osmisměrka: 

 v osmisměrce jsou skryta jména osmi apoštolů, vyškrtejte je 

 zbývající písmenka vám dají dohromady jméno dalšího apoštola 

Tajenka: ________________________  
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