
 

 

 

Prosinec 2008 

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku 

prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš“ (Iz 48, 17) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vzpomínám si na pana učitele – profesora z gymnázia, kterého jsme 

vnímali jako člověka z minulé doby, který nevěděl kde je sever. (To jsme si 

mysleli jenom krátce). Navzdory našemu kritickému pohledu, to byl 

fantastický, přitom jednoduchý člověk, oblíbený nejen v naší třídě. Měl „svůj“ 

přístup k studentům, a i k výkladu nového učiva, ať to byly jazykové, 

přírodovědecké nebo humanistické předměty. (Fundovaně mohl zastupovat 

všechny učitele – profesory, kteří na škole učili, a také je někdy zastupoval.) 

Myslím si, že mnozí z nás měli podobnou zkušenost s tím „svým“ učitelem, 

který v nás zanechal svou hlubokou i lidskou stopu… 

O co víc by v nás mělo zanechat stopu vyučování, které absolvujeme 

v průběhu celého života s Bohem. Vyučování,  kdy hlavním předmětem je 

jazyk lásky, abychom porozuměli, co znamená žit a konali tak. Bůh nás učí, 

jak máme milovat, abychom potom ve chvíli smrtí složili maturitní zkoušku a 

mohli milovat a být milováni věčně. 

Naši pozemští učitelé nás učili tak, jak věděli (uměli) a pokládali za 

dobré. Bůh nás učí s jistotou, že celé jeho učení je pro nás prospěšné a 

neomylně nás vede k nebi, když konáme to, co se učíme. 

Bůh však zároveň ví, že se nám vnucuje i jiný učitel – ďábel. Ten se nás 

pokouši přesvědčit, že Boží škola je příliš náročná, že výsledek je nejistý, že cíl 

je příliš vysoký. A nabízí nám výsledek hned – v podobě lákavé rozkoše 

okamžitého úspěchu v práci, či v životě, pocit důležitosti a vyjímečnosti, 

nenahraditelnosti… Učí nás též, jak žít a být závislý na tomto životě. Aby mu 

„student“ nepřestoupil na jinou školu, váže si ho do „potřebných“ závislostí, 

bez kterých existence nás samých je nemyslitelná. 



Proto nám sám Bůh dává kritérium, abychom uměli rozlišit, zda-li jsme 

se nedali zlákat: „Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako 

řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny“ (Iz 48, 18). 

Takže ovocem Boží školy už tady na zemi je pokoj srdce. A také „láska, radost, 

shovívavost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, zdrženlivost“ (Gal 5, 22 – 23). 

Neboť člověk, který má zalíbení v zákonu Páně, „je jako strom zasazený u 

tekoucí vody, který dává své ovoce  v pravý čas“ (Ž 1, 3). 

 

Přátelé, máme dnes možnost přezkoumat svoje srdce. Do které školy nás 

zařadí naše skutky, slova, smýšleni…? Samozřejmě že ne nepřetržitě, ale 

v rozhodujících momentech… 

Předmět výuky těchto dní je ADVENT. Přijmeme ji? 

P.Lukáš 

 

 Ze života farnosti 

 

 Venezuela 

V úterý 11. listopadu 2008 jste mohli být přítomni zajímavé reportáži o cestě 

do Venezuely, do státu Bolívar. P.Lukáš Buchta slovem doprovázel své video o 

cestování Venezuelou. V kulturní místnosti DPS Senior jsme se přenesli do 

Caracasu, do úchvatné přírody kolem největšího vodopádu světa, který se 

jmenuje po americkém pilotovi a prospektorovi Jimmy Angelovi. Do těchto 

končin přijel v roce 1935 hledat zlato a v roce 1937 se mu cesta stala 

osudnou. S letadlem havaroval a zahynul. Vyhledávané a zajímavé stolové 

hory jsou přírodní zajímavostí. Z jedné z nich stéká Angelův vodopád vysoký 

979m. K vodopádu vede cesta vzduchem, jinak se tam nedostanete. Let 

letadlem, které mělo v podlaze díru, není třeba komentovat, šťastné přistání 

v Canaimu, východisku našeho putování již bylo bez obtíží. Lagunou řeky 

Carraro jsme procházeli místní vodopády a prohlíželi si krajinu skrze padající 



vodu. Dobrodružství pokračovalo plavbou na nestabilních lodích, kde všichni 

sedí za sebou a  k sezení je prostor pro jednoho člověka. Po tomto putování 

jsme byli odměněni pohledem na úžasnou scenerii vodopádu.  

Zpáteční cestu jsme absolvovali již poměrně dobrým letadlem a v duchu jsme 

si jistě říkali „ chvála Bohu, že jsme to přežili“. Stylová hudba všem 

posluchačům dokreslila atmosféru země. 

V druhé části jsme se seznámili s životem v civilizaci. Z Caracasu jsme se 

taxíky vypravili do dalších zajímavých oblastí. To by bylo dlouhé vyprávění. 

Snad někdy příště. 

 Všichni přítomní posluchači byli jistě rádi, že se mohli zajímavého putování 

zúčastnit alespoň tímto způsobem. Panu faráři Buchtovi patří poděkování za 

zajímavou přednášku i obdiv za neohrožené zvládání různých překážek na 

cestě.  

Miloslava Pangrácová 

Kalendář na měsíc Prosinec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí 01. 12. 20:30 Setkání manželů u Hybnerů 

 

Neděle 07. 12.   Druhá neděle adventní 

    11:00 Poutní mše sv. Otice – sv- Mikuláš 

    16:30 Setkání se sv. Mikulášem – Říčany kostel 
17:00 Koncert vyučujících ZUŠ Velké Popovice 

    18:00 Adventní setkání na říčanském náměstí 

 

Pondělí 08. 12.   Slavnost Panny Marie 

Počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

    18:00 Říčany – kostel 
    18:00 Velké Popovice 
 

Sobota 13. 12. 09:00 Adventní duchovní obnova 

Fara v Kostelci u Křížků – P- Duchoslav 

 

Pondělí 15. 12. 18:00 Setkání katechetů – fara Říčany 

 

Pátek 19. 12. 18:00 Dětská mše sv. – Říčany kostel 

 
Sobota 20. 12. 09:00 Adventní duchovní obnova 

Fara v Říčanech – P- Zdzislaw Ciesielsky 

 

Všechny vánoční bohoslužby jsou, podle stanoveného pořádku viz níže. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



 Připravujeme ……. 
 

 Adventní duchovní obnova 

Římskokatolická farnost v Říčanech pořádá v závěru adventní doby duchovní 

obnovu, pro všechny zájemce z Říčan i okolí. Setkání povede náš bývalý 

duchovní pastýř P.Zdzislaw Ciesielsky, který již téměř čtyři roky působí na 

faře v Čechticích. Sejdeme se s ním 20. prosince 2008 na říčanské faře. 

Program: 

 

9,00 – 9,45   - promluva P. Zdzislaw 

9,45 – 10,15  - silentium , možnost svátosti smíření 

10,15 – 11,00  - promluva – P. Zdzislaw 

11,00 – 11,45  - malé občerstvení  

11,45 -  12,30  - silentium, možnost svátosti smíření a rozjímání 

v kostele či na faře 

12,45   - zakončení mší svatou 

 

Doufáme, že se můžeme těšit na milé setkání s P. Zdzislawem a na malé 

zastavení před nastávajícími slavnostními dny narození našeho Spasitele 

Ježíše Krista. 

Srdečně zveme všechny farníky i zájemce z řad veřejnosti z Říčan i okolí. 

mp 

 Přehled vánočních bohoslužeb 2008 
      

 

Štědrý večer středa 24.12.2008 

Říčany (mše zaměřená pro děti) 16:00 

Kamenice 16:00 

Popovičky 21:00 

Velké Popovice 22:00 

Kostelec u Křížků 22:30 

Říčany 24:00 



 

 

Boží hod vánoční čtvrtek 25.12.2008 

Velké Popovice 08:30 

Říčany 09:00 

Mukařov 09:00 (10.00) 

Kostelec u Křížků 10:15 

Jažlovice 11:00 

Lipany 13:00 

Kunice 15:00 

 

Svátek sv. Štěpán,  
prvomučedníka 

pátek 26.12.2008 

Říčany  18:00 

Velké Popovice 18:30 

 

Svátek sv.Rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa 

sobota 27.12.2008 
vigílie 

Popovičky 14:30 

Kamenice 16:00 

                         Říčany 18.00 

 

Svátek sv.Rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa 

neděle 28.12.2008 

Velké Popovice  08:30 

Říčany 09:00 

Kostelec u Křížků  10:15  

Jažlovice 11:00 

Lipany 13:00 

 

Silvestr středa 31.12.2008 

Říčany 
(mše sv. na poděkování za uplynulý rok) 

18:00 

 

 



Slavnost Matky Boží P. Marie 01. 01. 2009 Nový rok 

Velké Popovice 08:30 

Říčany 09:00 

Mukařov 09:00 

Kostelec u Křížků 10:15 

Jažlovice 11:00 

Lipany 13:00 

Popovičky 14:30 

 

 

 
 

 Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně 

List sv.  Pavla Římanům 

 

  V 1. století žilo v Římě 40 – 50 tisíc Židů. Tak 

silná židovská komunita nemohla ujít pozornosti 

židům obráceným na křesťanství. List psal sv. 

Pavel v Korintě v zimě 57/58 a píše, že „již mnoho 

let“ nosí touhu tam přijít (15,23).  

 

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

označuje se jako „služebník Krista Ježíše určený (vyčleněný) za hlasatele 

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

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

 

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

Evangelium je Boží moc ke spáse každému, kdo věří. Bůh nikomu nestraní. A 

na příkladu Abraháma dokazuje, že Bůh jednal důsledně, když Abrahám došel 

ospravedlnění na základě víry a ne skrze Zákon. 

 

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

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

privilegií – pokoj s Bohem, naději na dosažení Boží slávy a vylití Boží lásky. 



Jako Adamův hřích způsobil zavržení všech, tak ospravedlňující úkon 

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

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

listu lze tvrdit, že Pavel tu popisuje situaci Žida toužícího uposlechnout Boží 

zákon. A v 8. kapitole píše: máme žít ne podle těla, ale podle Božího Ducha, 

který Ježíše vzkřísil z mrtvých. Tak se stáváme Božími dětmi a spoludědici 

nositeli zaslíbení.  

  

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

zalíbeními Izraeli? 

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

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

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

základě skutků. V tom už není rozdíl mezi Židem a pohanem (Řekem – 10,12). 

 

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

Pavel dává křesťanům rady pro praktický život, jakým způsobem mají 

odpovídat na Boží 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 Ježíše 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 

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

 

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

uvádí pozdravy římským přátelům. List uzavírá pozdravy ostatních křesťanů 

z Korintu. 

 

Dr. F. Reichel 

 



Národní rada Sekulárního františkánského řádu vás zve na poutní zájezd  

PO STOPÁCH APOŠTOLA PAVLA 

(První apoštolská cesta) 

14. – 21. 4. 2009 

ANTALYA, PERGE, YALVAC, KONYA,  KAPPADOKIA, GÖREME, URGÜP, AVANOS, 

ZELVE, DERYNKUIU,  KAYMAKLI, ANTIOCHIA, TARSUS, MERSIN 

 

Návrh programu: 
1. den Sraz účastníků na letišti ve 12.00 hod. Odbavení, odlet z Prahy ve 14.00 hod. Přílet 

do Istanbulu v 17.30 hod. Odlet z Istanbulu ve 20.05 hod., přílet  do Antalye ve 21.20, 

transfer do hotelu, ubytování, večeře a nocleh. 
2. den Po snídani odjezd k ruinám antického římského města  Perge (Sk 13, 13), které jsou 

rozsáhlé a mimořádně působivé. Původní město bylo obýváno již v době obsazování 
pamphylie thajskými kmeny na začátku 1. Tisíciletí př. Kristem. Pavel se na své první 
cestě, doprovázen Barnabášem a Janem Markem, přeplavil do tohoto řeckořímského 
města z Kypru v roce 46. Prohlídka divadla, antického stadionu, lázní a kolonády. Mše 
svatá v Perge. Zastávka v  Sillyonu, dalším antickém městě, prohlídka sillyonské 
akropole. Odpoledne odjezd do helénského přístavu Sidé, dnes významného 

turistického letoviska. Večer návštěva přístavu v Antalyi (Sk 14, 24), odkud se Pavel 
vracel zpět ze své první cesty. Nocleh v Antalyi. 

3. den Po snídani budeme sledovat cestu sv. Pavla, která vedla od moře vzhůru do hor přes 
Yalvacu do antického města Antiochie Pisidské (Sk 13, 14-52), kde se apoštol Pavel 
poprvé pokusil obrátit pohany na křesťanskou víru. Prohlídka rozsáhlého 
archeologického areálu. Mše svatá v Antiochii Pisidské. Odpoledne odjezd do Konye, 

antického Ikonionu (Sk 14, 1-5), nejstaršího města Anatolie, ve kterém žil a působil 
mystik a filosof Mevlana, zakladatel sekty tančících dervišů a kde se též dle tradice 
narodila sv. Tekla, žákyně sv. Pavla. Nocleh v Konye. 

4. den Po snídani prohlídka města Konye s madrasou Büyuk Karatay a Mevlanovou 
hrobkou. Prohlídka mešity Alaedina Keykubada. Odjezd do oblasti střední Anatolie, 

Kappadokie. Cestou zastávka ve středověkém nocležišti karavan karavansaraji 
Sultanhani. Dále zastávka v Lystře (Sk 14, 6-21 a 16, 1-5), návštěva kostela sv. 
Heleny a kláštera Sille Siyata (mše svatá). Nocleh v Avanosu v Kappadokii. 

5. den Po snídani prohlídka turisticky mimořádně atraktivní oblasti pohádkově barevného 
světa skalních pyramid a různých bizarních útvarů, která byla po staletí modelována 

dešťovou vodou na usazených sopečných vyvřelinách, v nichž lidé vytesali i řadu 
chrámů, klášterů a měst. Návštěva Devrentského údolí,  Zelve, městečka Uchisar, 
Urüp a skalní chrámy v Göreme. Odpoledne odjezd do Derinkuyu a Kaymakli, 

prohlídka labyrintu podzemních měst.  Kaymakli sloužilo jako útočiště 
pronásledovaných křesťanů. Mše svatá. Nocleh v Avanosu v Kappadokii. 

6. den Po snídani odjezd do Tarsu, kde se narodil sv. Pavel. Prohlídka města: studna sv. 
Pavla, soudní dvůr, mešita Makam Camii, římské lázně. Odjezd do Mersinu, kde je i 

v současné době katolická katedrála (mše svatá). Návštěva mořského hradu Kizkalesi, 
pocházejícího ze 13. století a nazývaného také Panenským hradem. Prohlídka baziliky 
sv. Tekly. Odpoledne návrat do Adany, návštěva mešity Ulu, postavené v syrském 

stylu a kostela Bebekli. Nocleh v Adaně. 
7. den Po snídani odjezd do Antiochie Syrské, dnešní Antakye, která se díky působení sv. 

Petra stala jednou z prvních křesťanských komunit na světě. Prohlídka skalního 
chrámu sv. Petra (mše svatá). Připomeneme si založení křesťanské obce v Antiochii (Sk 

11, 19-30) i její problémy související s přijetím křesťanství pohany (Sk 15, 1-35; Gal 2, 



1-21). Zde také žil sv. Petr. Odtud se vydával na své misijní cesty sv Pavel a zde je také 
končil (první cesta: Sk 13, 1-3; 14, 25-27; druhá cesta 15, 35-39; 18, 22; třetí cesta 
18,23). Návštěva kláštera sv. Simeona. Prohlídka mešity Habib-ün Neccar, postavené 

na základech antického chrámu. Návštěva přístavního města Selukie, odkud se Pavel, 
Barnabáš a Jan Marek plavili při své první cestě na Kypr (Sk 13, 4). Večer návrat do 

Adany, nocleh.  
8. den V brzkých ranních hodinách odjezd na letiště, odlet z Adany v 06.50 hod., přestup 

v Istanbulu, přílet do Prahy ve 13.00 hod. 

 
Cena za osobu: 27.700,- Kč (při min. počtu 40 platících osob) 
Cena zahrnuje:  

 Transfer autobusem z  na letiště a při návratu zpět. 

 Letecká přeprava Praha – Istanbul – Antalya, Adana – Istanbul – Praha 

 Letištní a servisní taxy cca 4.200,- Kč 

 Ubytování ve 3* hotelech (dvoulůžkový pokoj) 

 Polopenzi 

 Přeprava klimatizovaným autobusem dle programu 

 Vstupy do všech navštěvovaných objektů 

 Český odborný průvodce   

 Turecký odborný průvodce 

 Komplexní pojištění včetně pojištění léčebných výloh, storna a pojištění pro případ 
úpadku CK 

 
Cena nezahrnuje:  

 Spropitné 20 EUR 

 Doporučené kapesné cca 50 - 100 EUR. 

 Příplatek za jednolůžkový pokoj 3.500,- Kč 
 

Přihlášky: 
 
Závazné přihlášky je nutno zaslat do 3. prosince (do té doby jsou nám rezervovány 

levnější letenky) na výše uvedenou  adresu Agentury 97. Zálohu 10 000.- Kč je třeba uhradit 
do 15. prosince rovněž na účet Agentury 97 číslo 111 735 130/300 u ČSOB. 

 
Informace:  

František Reichel, 254 01 Jílové u Prahy - Chotouň 80. 

Telefon: 241 950 251, Mobil 602 614 332. 
E-mail: f.reichel@volny.cz.  

 Humor v církvi povolen 
 

 Smích je zdravý… 
 

Paní učitelka se ptá: "Pepíčku, co je nekonečné?" 
Pepíček: "Prosím vesmír a školní rok." 
 
Blázen vleče na zádech plnou nůši cihel, potká svého známého a ten se ptá: 
,,Proč se takhle dřeš? A kam to vůbec neseš?” 
 
,,Ale to víš,chci prodat dům,a tak nesu vzorek na ukázku.”  

Soudce k obžalovanému: “Chcete uvést nějaké polehčující okolnosti?” “Ano, 
chtěl bych říct, že už jsem byl třikrát trestaný a vůbec to nepomohlo!“  

mailto:f.reichel@volny.cz


 Pro chytré hlavičky a nejen pro ně… 
 

Adventní kvíz 
 
Doba přípravy na Vánoce se nazývá ADVENT. 
  
1.) Toto označení (advent) pochází z latinského “adventus“, což znamená: 
 u) půst 
 v) příchod 
 w) vzkříšení 
 
2.) Kolik je adventních nedělí: 
 á) 4 
 b) 3 
 c) 2 
 
3.) Liturgické zpěvy spojené s dobou adventní se nazývají: 
 l) litanie 
 m) nešpory 
 n) roráty 
 
4.) Církevní rok začíná: 
 o) adventem 
 p) velikonocemi 
 q) vánocemi 
 
5.) Mezi lidové zvyky patřící k adventu nepatří: 
 b) barborky (větvičky) 
 c) pomlázka 
 d) adventní věnec 
 
6.) liturgická barva v době adventní je: 
 e) fialová 
 f) červená 
 g) zelená 
 
Zakroužkováním správných odpovědí získáte tajenku. 
 
Tajenka: _________________  

Iveta Pešatová 
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KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 

A NA CESTĚ NOVÝM ROKEM MÍR, SPOKOJENOST A RADOST. 
 
 

VÁM I VAŠIM BLÍZKÝM  
ZE SRDCE 

přejí 
  

 

                              
P.MGR. LUKÁŠ STANISLAV BUCHTA O.PRAEM. 

 

    P.MGR. PIUS ZDENĚK VÁGNER  O.PRAEM.  


