
 

Květen 2009 

 

 

Zpravodaj farností: Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice 

 

Opravdová láska je vynalézavá, dokáže pomoci i jakkoliv skryté bídě 

 

Já jsem dobrý pastýř! 
 

Tato slova Písma sv. k nám zaznívají v evangeliu na závěr týdne modliteb za 

duchovní povolání - NEDĚLI DOBRÉHO PASTÝŘE. Církev v čele s papežem 

Benediktem XVI. vyzývá nejen k modlitbám za povolání, ale k aktivní odpovědi 

na tuto výzvu ze strany mladých lidí. 

  Božího povolání na straně jedné a kladné odpovědi ze strany člověka na 

straně druhé je výsledkem mnoha faktorů, ve kterých jsou zahrnuty modlitby 

mnoha věřících v současnosti i v minulosti. Důležitou roli zde hraje i výchova 

v rodině. Nezanedbatelným prvkem je i dobrý a poutavý příklad svatého kněze 

– prvky, které chybí dnešní společnosti. 

Krize všech stavů a odvětví, jak se o ní často hovoří, jako by se zrcadlila ve 

slovech listu Židům: „ … kněží jsou bráni z lidu a pro lid …“.  

Proto je neustále potřeba prosit jak o nové dobré kněze církve, tak i o ty 

stávající, aby se nezpronevěřovali svému poslání a vzoru svého Mistra. „Dobrý 

pastýř dává život za své ovce. ... znám svoje ovce a moje ovce znají mne.“ 

Proměňujme sami sebe i naše rodiny v duchu velikonoční radosti Krista 

Zmrtvýchvstalého i po vzoru prvotní církve, která měla jedno srdce a jednu 

duši. Scházeli se na společné modlitby a slavení eucharistie a jejich příklad 

zapaloval ostatní lidi natolik, že se církev šířila po tisících.  

Nevymlouvejme se na málo času, jinou dobu a okolnosti, nebo na cokoliv 

jiného. Využívejme milosti a dary, které jsme dostali, a za které máme velkou 

zodpovědnost. 

P. Pius 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

(1. a 3. 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) 
 



 Ze života farnosti 

 Ohlédnutí za akcemi farní charity 

I v letošním roce jsme naši práci zahájili Tříkrálovou sbírkou, která proběhla 

od 4. do 11.1.2009. S pomocí skupinek „tří králů“ a stabilních pokladniček 

bylo vybráno 30 731,50 Kč. V současné době se jedná o vrácení části 

vybraných peněz zpět do ŘK farnosti Říčany. Budou použity na aktivity Farní 

charity a jako příspěvek na Dětský karneval a Dětský den, které pořádá ŘK 

farnost Říčany.  

Každý poslední čtvrtek v měsíci jsme měli v rámci tzv. Podvečerního povídání 

tyto akce v DPS Senior: leden - „Čtyři živly v čínské medicíně“ (budoucí 

terapeutka Petra měla zajímavé povídání o alternativní medicíně), v únoru 

jsme soutěžili v pásmu nazvaném „100x nej…“ a v březnu jsme se již 

připravovali na Velikonoce povídáním o Svatém týdnu, Zmrtvýchvstání i 

velikonočních zvycích. Na dubnové Podvečerní povídání připravujeme společně 

s paní učitelkou Waldhegerovou pásmo veselých písniček dětí z Mraveniště. 

Již několikrát nám vždy v dubnu děti s chutí zahrály, a udělaly tak radost 

nejen posluchačům, ale určitě i sobě. 

Na závěr bych velmi ráda poděkovala všem členům Farní charity, kteří na 

letošních akcích pomáhali a současně i ostatním farníkům, kteří přispěli do 

sbírky a našich akcí se zúčastnili. 

Marie Junková 

Farní charita 

 Misijní jarmark 

Misijní jarmark, který připravila děvčata z misijního klubka, proběhl v neděli 

Božího Milosrdenství. 

Veselé poutače namalovala Anna.  Majda - Japonka, Viki –Afričanka, Marta – 

Evropanka lákaly všechny děti i dospělé na vlastnoručně upečené dobroty a  

vyrobené dárky- klíčenky, záložky, pohledy, rámečky. Též byly k dispozici 

misijní růžence, desatero misionáře, kartičky Kintuadi. Kintuadi  v překladu 



vlastně znamená gesto misijního přátelství. Pokud někdo nasbírá 20 kartiček 

a daruje za každou kartičku 10,-Kč zachrání život jednoho dítěte v misijích 

z největší bídy. 

 Chceme vám všem moc poděkovat za vaše otevřená srdce. Darovali jste 

1610,- Kč, které odešleme na účet Papežského misijního díla dětí na podporu 

sirotků na misijích.  

Hana, Marta,Majda, Anna, Majda, Viki, Josefínka 

 

Přehled návštěvníků bohoslužeb na nedělních 

mších svatých 18. a 19.4.2009 

 

Účast na nedělních mších sv. je jenom orientační, protože ne všichni přítomní 

byli z farností. 

Došlo i k zajímavým úkazům, které vyvolávaly úsměv. Např.: někteří se 

nevěděli rozhodnout pro pohlaví, nebo nevěděli přesně svůj věk, nebo jestli 

jsou zaměstnáni nebo ne. Jsou to milé úlety, za které děkuji, protože vyvolaly 

úsměv při sčítání lístků. 

 P.Lukáš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Muži Ženy   Děti     Celkem           

 

ŘÍČANY 

neděle  52  61  51   164   

 

  217 

vígílie    9  21    3     33 

Lipany 

 

   4    5    3              14 

Tehov    3    4    1       8 

JAŽLOVICE  21  23  17       61 

POPOVIČKY    4  12    5     21 

V.POPOVICE  14  14   12     40  

   59 
Kunice                        2  14    3     19 

KOSTELEC u Kř..  16  22  16         54  

   66 
Kamenice vigilie     6     5    1     12 

MUKAŘOV   27    57   26    100 

        Celkem 158 238 128   524 



 

 Postní sbírka pro potřebné 

 

P.Lukáš seznámil ER farnosti sv. Petra a  Pavla v Říčanech dne 20.4.2009 

s výnosem sbírky „ Pro potřebné“, která byla ve farním kostele v Říčanech 

veřejně přístupná v postní době/pokladnička anděl/ . Výtěžek činil 4 200,00 

Kč. Třetinový objem ve výši 1 400,00 Kč bude poskytnut místnímu 

bezdomovci, bývalému medikovi, ne jednorázově, ale po částkách, o které si 

řekne. Tomáš je znám věřícím, někdy se účastní mší svatých, a také 

přistupuje ojediněle ke svátostem. Zbytek bude zaslán na účet Arcibiskupství 

pražského, podle přípisu. Se souhlasem ER si tuto záležitost vezme na starost 

P. Lukáš – administrátor farnosti. 

Výňatek ze zápisu ER v Říčanech. 

 

 Připravujeme ……. 
 

 Pozvání na poutní zájezd k Roku sv. Pavla 

 

Oznamuji, že v pátek 8. května 2009 opět uskutečníme zájezd, a to do 

Broumova. V 10,00 hodin se zúčastníme mše svaté v kostele sv. Petra a Pavla 

a odpoledne navštívíme benediktinský klášter. 

Vyjedeme: 

v 5,00 hod. z Herinku a pojedeme přes:  

   5,03 hod. Modletice   5,21 hod. Velké Popovice 

   5,06 hod. Dobřejovice   5,25 hod. Předboř 

   5,08 hod. Doubravice   5,28 hod. Jažlovice   

   5,10 hod. Popovičky   5,40 hod. Říčany 

   5,12 hod. Chomutovice   5,45 hod. Čestlice 

   5,15 hod. Nebřenice   5,50 hod. Průhonice 

   5, 18 hod. Petříkov   6,00 hod. Praha – Opatov   



 

Cena zájezdu bude 450,-Kč pro dospělé a pro děti do 15 let 150,- Kč. 

Přihlášky opět přijímá: Helena Kleňhová, Herink, pošta Říčany, tel. 

323 637 171 

Kdo s námi pojede poprvé, napíše své jméno, bydliště a rodné číslo. 

Čekejte opět na autobusových zastávkách: Modletice – u Olmrů, Dobřejovice – 

na návsi, Velké Popovice – u pivovaru, Říčany – na náměstí, Průhonice – u 

hotelu “Tulipán“, Praha – Opatov – u “Metra“, ve směru do Prahy. 

Srdečně zveme a těšíme se na Vás.           

Helena Kleňhová 

 

Kalendář na měsíc květen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Od 26.04 do 03. 05. bude týden modliteb za povolání ke 

kněžství a zasvěcenému životu. 
Úterý 12. 05.   Svátek Výročí posvěcení pražské katedrály 

    09:00 Říčany 
Čtvrtek 14. 05.   Svátek sv. Matěje, apoštola 

    09:00 Říčany 
Pátek 15. 05. 18:00 Dětská mše sv. – Říčany 
      Setkání mládeže školou povinné (6. - 9. třída) 

    19:00 - fara Říčany 
Sobota 16. 05.   Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučed., 
      hlavního patrona Čech 
      - bohoslužby podle stanoveného pořádku 

Neděle 17. 05.   Poutní mše sv. k Janu Nepomuckému 

    15:00 Voděrádky – u kapličky 

Středa 20. 05.   Slavnost Nanebevstoupení Páně – vigilie 

    18:00 Říčany 
Čtvrtek 21. 05.   Slavnost Nanebevstoupení Páně 
    09:00 Říčany 
 

Začíná novéna k Duchu svatému!!! 
 

Sobota 23. 05.   Slavnost svátosti smíření dětí k 1. sv. přijímání 

    10:00 Říčany 

Neděle 24. 05.   Slavnost 1. sv. přijímání dětí 
    09:00 Říčany 
Neděle 24. 05.   Slavnost Nanebevstoupení Páně 

    08:30 Velké Popovice 
    10:15 Kostelec u Křížků 
    11:00 Jažlovice 

Neděle 31. 05.   Slavnost seslání Ducha svatého 

      - všechny bohoslužby podle daného pořádku 



 

 Co se bude dít…. 

24. května 2009 - první svaté přijímání v chrámu sv. Petra a Pavla v Říčanech 

30. května – dětský den v areálu Olivovny – chcete jít ve stopách sv. Václava a 

prožít dobrodružné chvíle z doby před 1100 lety? Přijďte v 9:00 hod. 

mp 

 

 Vybráno z knih….. 

 O naději s Marií Svatošovou: Dvojčata 

 

František Hobizal -Smrt je dnem narození pro druhý, nejdůležitější úsek 

života 

Je něco po smrti? Nikdo se ještě nevrátil. Jak to můžeme vědět? Po internetu 

se  šíří hezká odpověď. Ke mně dorazila bez uvedení autora, ale i tak dík za ni. 

Začíná nový den, dvě dvojčátka v maminčině bříšku si dávají kávičku a 

začínají jednu ze svých ranních diskusí. Vystupují Samuel /S/ a Kristýnka 

/K/. Zatímco Kristýnka je racionalistka typu Václava Klause, Samuel se 

inspiroval příkladem Václava Malého. 

K: Věříš vlastně v život po porodu? 

S: Ano, samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Můj 

život tady je tu jenom proto, abych rostl a abych se připravil na život po 

porodu, abych byl dost silný na to, co mě čeká. 

K: To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by měl vlastně 

vypadat? 

S: Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem víc světla než tady. A 

možná, že dokonce budeme běhat a jíst ústy. 

K: To je přece úplný nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy, to je úplně 

směšná představa. Máme přece pupeční šňůru , která nás živí. A mimo to je 

nemožné, aby existoval život po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už 

teď. 

S: Určitě je to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady 



zvyklí. 

K: Vždyť se ještě nikdy nikdo zpoza porodu nevrátil. Porodem prostě život 

končí. A vůbec, život je jedno velké trápení v temnu. 

S: Připouštím, že přesně nevím, jak bude život po porodu vypadat. Ale 

v každém případě pak uvidíme maminku a ona se o nás postará. 

K: Máma? Ty věříš na mámu? A kde má jako být? 

S: Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní, jejím prostřednictvím. Bez 

ní vůbec nemůžeme existovat. 

K: To je pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděla ještě ani kousíček, 

takže je jasné, že nemůže existovat. 

S: Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout jak zpívá. Nebo cítit, jak 

hladí náš svět. Pevně věřím tomu, že náš skutečný život začne až potom…. 

mp 

 

 Napsali jste nám … 
 

 O liturgii a hudbě 

 

K článku bratra Jana Staňka mám značné výhrady, protože opravdu nevím 

o žádné závažné liturgické krizi, která by nám hrozila.  

1. Překvapuje mě, že se pisatel pohoršuje nad „tichým souhlasem některých 

kněží a biskupů“ – cítí se snad on být něčím víc? Cítí se snad sám více 

povolaný k rozhodování o liturgii? 

2. Zajímá mě, zdali si zpěvníky Hosana vůbec prolistoval, jestliže neví, že 

jsou v něm právě pro mši svatou vyhrazené zpěvy, které, jako možná jediné 

vůbec, těsně souvisejí s liturgií. Pokud to chce slyšet a přesvědčit se, ať 

přijde do Říčan na tzv. „dětskou“ mši svatou. Jistě ocení, že tato mládež 

hraje i zpívá opravdu s nadšením a bude hrdý nad tím, že takovou 

mládež vůbec máme. I my staří se k nim rádi přidáváme. 

3. Gregoriánský chorál je podle pisatele nejvhodnější – ale zároveň utopií. 

Ví vůbec, o čem mluví? Jeho rozkvět byl záležitostí l1.až 16. století a byl 

vyhrazen jedině elitě, která znala latinu. AA* o něm dále říká na str.60: 



„Ještě před celocírkevní reformou církevního zpěvu Piem X. se emauzský 

klášter v Praze stal ohniskem pěstování gregoriánského chorálu; jeho vliv se 

však omezoval na intelektuální vrstvy věřících. 

4. Pisatel odsuzuje používání jiných nástrojů kromě varhan. K tomu říká 

AA* na str. 121: „Rovněž hudební tradice, vlastní jednotlivým národům, má 

být vysoce ceněna a podporována. Ještě dnes existují určité námitky proti 

určitým nástrojům … jako projev neslučitelný s bohoslužbou. Na druhé 

straně představuje hudba spojená s použitím nástrojů… v mnoha kulturách 

humánní a duchovní hodnotu, jejíž začlenění do hudby křesťanské 

bohoslužby může být přínosem. Proto nelze vyloučit ani některé (rytmické) 

zpěvy a hudební nástroje, jestliže splňují podmínku služební funkce.  A 

ještě co dodává SC* v 6.Kapitole: „Církev schvaluje všechny formy pravého 

umění, pokud mají náležité vlastnosti a přijímá je do liturgie.“ „Jiné druhy 

liturgické hudby, zvláště polyfonie, nejsou při slavení bohoslužby nijak 

vyloučeny, pokud odpovídají duchu liturgických úkonů.“ 

„V některých územích, zvláště misijních, jsou národy s vlastní hudební 

tradicí; ta má velký význam pro jejich náboženský a sociální život. Této 

hudbě náleží patřičná vážnost a přiměřené místo jak při utváření 

náboženského cítění těch národů, tak při přizpůsobování jejich národní 

povaze. Proto je zapotřebí při hudební průpravě misionářů pečlivě dbát na 

to, aby …dovedli působit ve prospěch tradiční hudby těchto národů ve 

školách a při bohoslužbě.“ (Viz SC* str.164-166, odst.112-119). 

 

5. Jako jedinou správnou možnost, kterou nám tedy pisatel doporučuje, 

jsou písně z kancionálu. Všichni je zpíváme rádi. Ale právě ty s probíhající 

liturgií často přímo nesouvisejí. (např. K401). Jen některé z písní opravdu 

sledují průběh mše svaté. Ale i zde dochází k nesnázím: Viz oblíbená  

K*517: Sloka 2 se v neděli nezpívá, protože se zpívá Gloria; sloka před 

evangeliem se také často v neděli nezpívá, protože se zpívá Aleluja. 

Vynechané sloky ale mají svoji krásu a je to škoda. Záleží pak na 

varhaníkovi, zda tyto sloky vynechá, nebo je hraje a zpívá, a pak se všechno 



posouvá; a vždycky trvá lidem chvíli, než se zorientují. Ve srovnání s tímto 

chaosem je tedy naše „dětská“ mše naprostým vzorem.  

6. A ještě jednu otázku pro bratra Jana: Četl už někdy Žalm 150? Může ho 

slyšet i při mši svaté, a to buď ve čtvrtek 23. týdne mez.* anebo ve středu 

33.týden mez.* Samozřejmě si ho může přečíst i sám. Vřele mu to 

doporučuji. To se bude divit! 

eml. 

***   Vysvětlivky:  

AA - Adolf Adam: Liturgika, Vyšehrad 2001 – předepsaná učebnice na  

Katolické teologické fakultě 

SC – Sacrosanctum  Concilium - Dokumenty 2. Vatikánského Koncilu –  

Konstituce 3. O posvátné liturgiii 

K – Kancionál s číslem písně – Zvon, české katolické nakladatelství, Praha 

1999 

mez. = mezidobí 

   

 Duchovní cvičení v Komunitě Blahoslavenství 

Dne 18.3. – 22.3.09 jsme se zúčastnily duchovního cvičení, které pořádala 

Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.V Komunitě spolu žijí 

zasvěcení bratři, sestry i rodiny. Komunita pochází z Francie.Při duchovním 

cvičení jsme měly celodenní program s přednáškami, ranními chválami, 

každodenní mší svatou, večerními nešporami, možností přijmout svátost 

smíření, zúčastnit se noční adorace před svatostánkem, křížovou cestou a 

slavnostní sobotní pobožností vzkříšení. Vše se dalo absolvovat, protože jsme 

zde byly příjemně ubytovány a o výbornou stravu se staraly sestřičky. Lidi 

z Komunity považuji za charismatické a s čistým vztahem k Pánu Bohu. 

Svědčily o tom i přednášky, které nás naplnily radostí a optimismem. Jejich 

tématem bylo, že náš Bůh je Bohem života.Těším se již na setkání s nimi při 

ranních chválách na Katolické charismatické konferenci v červenci v Brně. 

Ten, kdo by chtěl znát program jejich duchovních cvičení, ho najde na 

www.kom-blahoslavenstvi.unas.cz                                     Dr. Šebková Yvona  

http://www.kom-blahoslavenstvi.unas.cz/


 Karlova Studánka 

Často ráda vzpomínám na svou první cestu přes Jeseník do Karlovy 

Studánky. Je to již osm let. Měla jsem hodně těžkou tašku a manžel měl 

starost, jak to zvládnu. V Jeseníku jsem měla jít asi 20 minut pěšky na 

autobusové nádraží. Vypotácela jsem se z vlaku, a nikde nikdo. Dostala jsem 

trochu strach, ale Bůh mi pomohl. Najednou přijelo auto a já jsem poprosila 

pána o odvezení, říkal, že tam také jede a ochotně mě svezl. Dala jsem mu na 

sedačku 100,- Kč, tašku mi odnesl až k autobusu, položil na ni peníze a 

rychle popřál šťastný pobyt. Ochotné ženy mi v autobuse řekly, že v pátek 

z lázní k autobusu pro pacienty nejezdí a přijímací kancelář je daleko. 

Poprosila jsem řidiče, dala mu 20,-Kč, aby mi zastavil před budovou. Opět 

jsem se vypotácela ven na ulici a proti mně šla skupinka lidí, jeden pán mi 

hned vzal tašku a donesl mi ji na Slezský dům až do pokoje. Všichni se mnou 

došli i na Libuš, kde jsou jídelny, lékaři a o všem mě informovali, také mi 

řekli, že v 7 hod. je mše svatá. Kostel je zasvěcený Panně Marii uzdravení 

nemocných. Hned večer jsem šla poděkovat za vše, co mě potkalo. 

Krásné vzpomínky mám též na zpěváka Pavla Nováka. Vždy jsem se tu s ním 

sešla. Byl úžasný, ten jeho humor, i tu jeho nemoc bral s humorem a 

nádherně nám tu všem zazpíval. 

Růženka Vaškovská  

 Květen 

- měsíc, kdy můžeme ještě hlouběji prožívat přítomnost Panny Marie 

v našem životě. 

Marie - Matka Kristova, Matka církve, Příčina naší radosti, Královna 

rodin…………Marie, která čeká na naše prosby.  

Jedna z nejstarších modliteb k Panně Marii z konce 3. století je stále aktuální.  

Modlitba:  

Pod ochranu tvého slitovného mateřského srdce se utíkáme, Boží 

rodičko! Neodmítej naše úpěnlivé prosby v nynějších potřebách, ale 

vysvoboď nás ode všeho nebezpečí, Panno přečistá a požehnaná! 

hz 
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