
 

 

 

Listopad 2008 

„Aleluja. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím, praví Pán. Aleluja“ (Mt 11,28) 

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

Modlit se za zemřelé? 

Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem mrtvých, 

je Bohem živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. 

 

MODLITBA POMÁHÁ NEJEN ŽIVÝM  

Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli modlit i za 

mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, 

ale živých“ (srov. Lk 20,38). Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. 

A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, 

kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být 

tedy marná. Kdyby totiž na zemi láska měla 

moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo 

by to popření slov Bible a zkušenosti církve, 

že láska je silnější než smrt, neboť Kristus ve 

své lásce k lidstvu smrt přemohl. 

O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible: "Proto dal Juda Makabejský přinést 

smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy"  ( 2 Mak 12,46). 

 

CÍRKEV SE OD SVÉHO POČÁTKU PŘIMLOUVALA ZA ZEMŘELÉ 

Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a 

přinášela zvláště eucharistickou oběť (mši svatou), aby očištěni mohli 

dosáhnout blaženého spojení s Bohem. Církev také doporučuje almužny, 

odpustky a kající skutky za zemřelé: "Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na 

ně. Proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní dary za mrtvé jim 



přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří 

jsou mrtvi, a obětujme za ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý). Památka 

všech věrných zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev zvláště 

modlí za zemřelé. Tento zvláštní den modlliteb  zavedl roku 998 clunyjský 

opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi a 

papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev. 

"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak 

jim to velmi prospívá..." (podle sv. Cyrila Jeruzalémského) 

 

MÁME ZODPOVĚDNOST ZA TY, KTEŘÍ JIŽ ZEMŘELI 

"V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, že se za zemřelé již 

modlit nemůžeme. Ale během let jsem dospěl k jinému názoru...  

Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost za ty, kteří zemřeli a kteří za 

svého života buď nevěděli jak, nebo nechtěli Boha následovat. Mnozí umírali 

plni svého sobectví, zášti a nevyřešených pozemských bitev. Nejspíš tedy 

nějak zůstávají svázáni se zemí. 

Jako křesťané máme určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů a 

pochybení, aby mohli najít cestu k Bohu. Za zemřelé je možné se modlit např. 

osobně, či přinášením eucharistické oběti při mši svaté." (Kenneth McAll) 

Převzato z www.vira.cz 

 

 Modlitba za milost šťastné smrti  

od kaplana newyorských hasičů M. Judgeho, který zahynul po teroristickém 
útoku 11.9.2001 

 

Ano, Pane,  

nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš,  

ale dopřej mi,  

abych dobrým životem,  

milující Tebe, sebe a druhé,  

byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé šťastné náruče. 

 



 Ze života farnosti 

Kalendář na měsíc Listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hlas zvonů 28. října 

Farář Don Rozaro v Roveretu navrhl, aby ze zbraní, které zůstaly na italských 

polích, lukách a v lesích po konci I. světové války byl za přispění i jiných 

národů ulit Zvon padlých – Campana dei Caduti. Měl svým hlasem uctívat 

památku padlých za svobodu. Zvon byl 24. května 1925 slavnostně pokřtěn 

jako Matka trpící – Maria dolens. Do zvonu byl vyryt výrok papeže Pia XII „ 

Mírem není nic ztraceno, válkou může být ztraceno všechno“. Za přítomnosti 

krále Viktora Emanuela III. a papeže byl odhalen 4. října 1925. 

Roveretský zvon je obklopen vlajkami všech národů, které bojovaly v první 

světové válce. Každý večer ve 21 hodin se ozývá jeho hlas ztichlou krajinou, 

 

Neděle 09. 11.   Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
      Mše sv. podle daného pořádku 
 

Pondělí 10. 11. 18:00 Setkání katechetů – fara Říčany 

    20:30 Setkání manželů – U Libigerů 
 

Neděle 16. 11.   Pouť k sv. Martinovi 

    10:15 Kostelec u Křížků 

    13:00 Lipany 

 

Neděle 23. 11.   Slavnost Ježíše Krista Krále 

      Mše sv. podle daného pořádku 
17:00 Farní kafé – Říčany - Labuť 

 

Pátek 28. 11. 19:00 Setkání mládeže – fara v Kostelci u Křížků 

 

Sobota 29. 11. 09:30 Pouť na Vyšehrad 

    16:30 Přijetí do katechumenátu – Katedrála Praha 
 

Neděle 30. 11.   1. neděle adventní 

      Mše sv. podle daného pořádku 
 



stem úderů se odráží od hor, kde za budoucí svobodu bojovali a umírali i naši 

vojáci. Několikrát v roce je slyšet i dvěstě úderů, které připomínají svátky 

zúčastněných zemí bojů první světové války. Takto zní za Československo vždy 

28. října. 

V Říčanech v souvislosti s výstavou a přednáškou PhDr. Zlaty Fořtové „ O 

Československých legiích “ se zvony k těm italským připojily od 28. října 

2001. Město vyzvalo i ostatní města k následování a Italové přijali tuto zprávu 

s nadšením. 

V letošním 90. výročí založení naší republiky se opět zvony v našich 

farnostech rozezněly. 

mp 

 Připravujeme ……. 
 
 „ Pozvánka na setkání „ještě školou povinné mládeže“ 

 

V loňském školním roce jsme se pokusili v říčanských farnostech dát 

dohromady mládež, které již nestačí jen se vídat na hodinách náboženství 

nebo jednou za rok na táboře. Protože první schůzky měly dobrý ohlas, 

nabízíme tato setkání i letos. Zveme tedy „ ještě školou povinnou mládež “ od 

6. do 9. třídy na setkání v pátek 21. listopadu od 19,00 hod na faru 

v Kostelci u Křížků. Na programu bude krátké adventní téma, hry a písničky 

s kytarou. Pro zajištění odvozu z Říčan je možné se obrátit na Mirku 

Dvořákovou - tel. 733 217 243 nebo na P. Pia. 

Na všechny se těší: Pius, Štěpánka a Mirka. 

 

 „Královské farní kaffé“ 

 

Dne 23.11. v neděli od 17 hodin zveme  srdečně na „ 2. Královské farní kaffé “. 

Setkání se uskuteční, stejně jako v loňském roce, v Městském kulturním 

středisku v Říčanech. Společně bychom chtěli vesele zakončit liturgický rok. 

Schola připravuje hudební vystoupení a děti pod vedením ochotných rodičů se 



snaží nacvičit část České besedy( ještě bychom potřebovali pár šikovných 

hochů ve věku 5 - ? let ). Na programu bude ještě překvapení……. 

Přáli bychom si, aby do Říčan přijeli všichni z farností, které jsou opečovávány 

našimi bratry premonstráty. Máte-li chuť nějak přispět k obohacení 

programu, budeme moc rádi. 

Vezměte i své známé! 

Za všechny pořadatele H. Zavadilová kontakt 604213255 

 
 

 Rok svatého Pavla – „ Pouť našich farníků ke 
sv. Petru a Pavlu “ 
 

Jistě všichni víme, že svátkem svatých Petra a Pavla byl zahájen Rok sv. 

Pavla. Návštěvou a vykonáním pouti do kostelů, které jsou zasvěcené sv. 

Pavlovi, můžeme za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Letošní 

naše podzimní putování uskutečníme poutí do baziliky sv. Petra a Pavla v 

Praze na Vyšehradě, kde také navštívíme známý vyšehradský hřbitov. Tam 

také odpočívají někteří naši významní kněží, řeholní sestry, spisovatelé, malíři, 

hudebníci a další osobnosti. Pokud budeme mít dostatek času, můžeme 

navštívit i vyšehradská kasemata. 

Zveme všechny děti, mládež, rodiče a další zájemce na tuto pouť. 

Sejdeme se 29. listopadu v 9,30 na Vyšehradě. Vlak z Říčan jede v 8,22 hod, 

pokud nebude změněn jízdní řád. ( Současný platí do 24.11.08. ) 

Těšíme se na Vás.  

mp 

 

 Zveme Vás na: 

 

 Každé úterý biblické hodiny pro děti 14-15:30 na faře. 

 Nácvik České besedy 7. 11. a 14.11. od   18 hodin – telefon 604213255. 

 Setkání „Misijního klubka“ 21. 11. od 16:45 na faře v Říčanech- zveme další 

děti,mládež i dospělé, kteří se chtějí připojit k Papežskému misijnímu dílu. Po setkání 

půjdeme společně na mši svatou. ( telefon  605734259) 



 23.11. od 17 -19 hod. Královské farní kaffé 

 Pozvání do kaple Domu Senior: 24. 11. od 16:00 hodin na povídání: 

„Nad Biblí bez nudy“.   

 29.11. Pouť všech farníků k Roku sv. Pavla do baziliky na Vyšehrad  

 7.12. 16:30 Mikuláš v kostele  , 18 hod. Adventní pozastavení na Náměstí TGM 

 

 

 Sekce pro vzdělávání 

 Páteční semináře na faře 

 

Vážení příznivci našich pátečních seminářů na faře. 

Druhá podzimní přednáška se bude konat 21.11.2008 tradičně v 19.00 hod.   

na faře.  

 Tentokrát bude téma vpravdě Pavlovské…totiž k roku sv. Pavla. 

Navíc se ale tentokrát nebudeme zabývat všeobecnou úvodní informací, ale 

půjdeme trochu více do hloubky jednoho konkrétního listu a z jednoho zcela 

specifického pohledu.  

 "List Římanům v zrcadle dějin myšlení (Augustinus, Luther, Kant, Ricœur)". 

List Římanům dosáhl v dějinách teologie a filozofie závratné kariéry. Několik 

stanic této kariéry se přednáška pokusí přiblížit na několika příkladech (např. 

dědičný hřích; problém svobody lidské vůle). 

Přednášející: PhDr. Jakub Sirovátka, německá univerzita v Eichstättu 

 Přednášejícím bude tedy náš spolufarník, spoluobčan a milý soused, takže 

tím spíše si prosím datum již dnes zapište do svého kalendáře.  

David Černohorský 
Sekce vzděláváni PFR 

 

 Humor v církvi povolen 
 

 Smích je zdravý… 

 

 Pepíček jde s tatínkem na procházku a Pepíček se ptá: "Tatínku, co je támhleto?" "To je 



švestka modrá, Pepíčku." Pepíček se zamyslí a povídá: "Tatínku, a proč je ta švestka červená, 

když je modrá?" Tatínek odpoví: "Protože je ještě zelená!"  

 Tři slepice si hrají na schovávanou. Jedna piká a dvě se schovávají. První se schová do šopy 

a druhá do kurníku. Třetí počítá: 8, 9, 10... už jdu! Jde a zakopne o klacek položený na zemi. 

Kurník šopa! Schované slepice vylezou a volají: To neplatí, ty ses dívala!  

 

 

 Pro chytré hlavičky a nejen pro ně… 
 
 

 1.)                    

     2.)               

3.)                       

 4.)                 

5.)                     

   6.)                

 
 

1.)  izraelský král, syn krále Davida, autor knihy Přísloví, knihy Kazatel a 
Písně Písní 

2.)  praotec izraelského národa 
3.)  sedmé z Desatera Božích přikázání 
4.)  židé tak označují každou sobotu (slaví ji sedmý den, kdy Bůh odpočíval) 
5.)  symbol Ducha svatého 
6.)  sedmý ze sedmi hlavních hříchů 

Tajenka:  svatý _____________  z Tours 

 jeho svátek slavíme 11.listopadu (jako počátek zimy – ,,přijíždí na bílém 
koni“) 

 byl to původně římský voják 

 je znám díky příhodě, kdy se s žebrákem rozdělil o svůj plášť 

Iveta Pešatová 
 
 

 

ZVON - farní zpravodaj 
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Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. 
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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. 

(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) 


