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

Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, 
které jsi mi dal… 

Jn 17,20-26 

Stalo se vám, že když vás někdo pozval na oběd a vy jste přišli, cítili jste se 

hned jako doma? Vůbec si nepamatujete, jestli bylo uklizeno, jestli děti příliš 

křičely a lezly po vás, jestli vám hostitelé nabídli něco podle vaší chuti… 

 Vzpomenete si na srdečnost, laskavost, kterou jste cítili, na společenství 

bezprostřednosti a nechtělo se vám odejít. Prostě jste zapomněli na čas…  

Jakoby jste tam patřili a byli součástí rodiny. 

Když se Ježíš modlil za to, abychom jedno byli, prosil právě snad i o tento 

druh jednoty, aby svět, ne jenom ten veliký, ale i ten náš, ve kterém žijeme a 

pohybujeme se v něm, který tvoříme a obohacujeme i ochuzujeme, aby o něm 

mohl říct: Tady je cítit domov!  

Tento „domov“ netvoříme jenom u stolování v kostele, tento „domov“ tvoří 

člověk s člověkem, když se dělí o to, co sám potřebuje… 

24. 5. 2009 přijalo plnou účast 12 dětí z našeho širšího společenství. 12 dětí 

naplněných očekáváním z 1. sv. přijímání. Jaké to bude, jak to chutná, co to 

udělá…  

Je to veliký okamžik u stolu Páně a děti se staly se darem i pro nás. 

I učedníci o prvních Letnicích, očekávali Ducha svatého. 

Byl to židovský svátek, v kterém byly obětovány Bohu první plody úrody, jako 

díkůvzdání. Oni byli tím prvním plodem Božího díla, darem pro svět.  

Božím pozváním skrze Ducha svatého začali budovat, vytvářet domov pro 

Pána. V tomto světě jsme povoláni milovat  Ježíše stejnou měrou. Naplno. 

V tomto světě se z obyčejných lidí stávají světci dne, i přes své slabosti. 

V tomto světe se cítím být doma, a také skutečně i jsem. 

P.Lukáš 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ţivota farnosti 
 

 Poutní zájezd do Broumova 

Jak jsem slíbila, uskutečnili jsme 8. května poutní zájezd do Broumova 

k Roku svatého Pavla. Po několika deštivých dnech bylo opět krásné počasí. 

Ráno bylo ještě chladno, ale celý den se vydařil. 

Autobus byl zcela zaplněn 37 dospělými a 4 dětmi. Pater Stanislav, který 

působí v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech, s námi jel jako duchovní 

průvodce.  

V Broumově  nás již očekávali. Kostel sv. Petra a Pavla byl připraven na mši 

svatou. Po mši svaté jsme měli dostatek času na prohlédnutí zajímavých 

objektů na náměstí i v přilehlých stylových uličkách. Došlo i na oběd. 

V půl druhé jsme šli na prohlídku kláštera benediktinů, který je stále ještě 

v opravě. Byli jsme uchváceni krásným interiérem kostela. Také jsme, kromě 

jiného, viděli kopii Turínského plátna, která byla nalezena uvnitř kostela za 

jedním oltářem. 

Poté jsme z Broumova odjeli do Třebechovic pod Orebem, kde jsme obdivovali 

světoznámý Proboštův pohyblivý Betlém. Vzhledem k tomu, že naše silnice 

jsou samá objížďka, pozdě jsme tam přijeli, ale na prohlídku nás přesto vzali. 

Bylo to krásné zakončení zájezdu a v klidu jsme dojeli domů. Pan řidič, který 

nás již několik roků vozí, je velice slušný a ochotný člověk. 

Děkuji Pánu Bohu a Panně Marii za jejich neustálou pomoc a ochranu, že se 

nám zájezd opět vydařil a že jsme se ve zdraví vrátili domů. 

Helena Kleňhová 

 

 Úklid „farního dvora“ 

14. května v 18.00 hod. se konala brigáda na farním dvoře. Tohoto užitečného 

počínání se zúčastnilo 12 statných chlapů a jeden budoucí silný mladý muž 

Tomáš Kalný. Později se k němu připojil i jeho bratr. Do strmého břehu od 



rybníka se vynášelo zboží různého druhu, zralé rovnou do kontejneru na 

skládku odpadů. Jiní založili velký oheň, viditelné znamení z veliké výšky pro 

seskok parašutistů a v případě náhodného seskoku, k možné účasti tohoto 

setkání. Jeden z přítomných mužů se vrátil do dětských chlapeckých let a 

jenom se vozil na technickém zlepšováku, který byl určen k přemisťování 

zbytečných věcí z jednoho místa na druhé. 

Díky nejmladším účastníkům se natíraly nové lavičky na sezení kolem 

ohniště, zhruba pro 80 lidí. 

Dílo se zdařilo a bylo dovedeno do konce a osvěženi ječmenným mokem z láhví 

různých značek jsme se rozešli do tepla svých příbytků. 

Snad se toto setkání zopakuje i s větším počtem lidí, nejenom mužů, ale i v 

jiném využití nově upraveného farního dvora.    

Děkujeme Všem, kteří ochotně pomáhali.  

P. Lukáš  

 

 Dětský den v Olivovně 

Sobotní ráno nebylo slunné a zářivé, tak jak jsme si všichni toužebně přáli.  

Ba naopak, sobota 30. května svou šedivou oblohou, studeným větrem a 

deštěm na spadnutí lákala k lenošení doma v suchu a teple. 

Přesto přišla hrstka statečných dětí a další hrstka dospělých, aby společně 

prožili tento den a dozvěděli se co nejvíce o sv. Václavovi a době ve které žil. 

Zatímco děti odešly s panem farářem do kaple na katechezi, dospělí a mladí 

pomocníci se rozešli na svá stanoviště a netrpělivě v zimě a dešti čekali na 

první soutěžící. 

Děti nadšené, plné života a dychtící po soutěžení, utvořily šest skupinek a 

postupně vyrážely do nevlídného počasí.  Pokud-li právě neběžely lesem, 

mohly se v kapli zúčastnit doprovodného programu, při kterém se mimo jiné 

učily Svatováclavský chorál. 

Po obědě následovalo již s napětím očekávané vyhlášení výsledů soutěže, 

rozdávání cen a závěrečná mše svatá. Po sborovém zpěvu Svatováclavského 

chorálu, jsme se pro letošní rok s Olivovnou rozloučili. 

Závěrečný táborák a opékání buřtů bylo z důvodu nepříznivého počasí 



odloženo na jindy. 

„Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím!“ 

Markéta Thümmelová 

 

 Z výuky náboţenství…  

 

 

 PAULUS – katechetická soutěţ 

 

 SVATOPAVELSKÝ ROK 2008  2009  

 

 

Katechetické středisko Arcibiskupství pražského vyhlásilo k Roku sv. Pavla 

katechetickou soutěž PAULUS pro účastníky náboženství mladšího a staršího 

školního věku. Zhruba se soutěže zúčastnilo 250 dětí. Všechny naše říčanské 

přihlášené děti soutěž úspěšně dokončily. Celkem absolvovaly tři kola, ve 

kterých písemně odpovídaly na úkoly, které byly zaměřené na: a) život sv. 

Pavla, b) teologii sv. Pavla, c) misijní poslání křesťana. Soutěž byla náročná i 

v naší kategorii mladšího školního věku. 

Blahopřeji Kristině Kupkové a Benjaminu Syrovátkovi, kteří se v soutěži 

umístili mezi vítězi a obdrželi věcné ceny. Blahopřání patří i Jindřišce 

Coufalové, Mikuláši Černohorskému, Jakubu Thummelovi, Dominice 

Bugajové, Tomáši Kalnému a Janu Jakubu Baroňovi. Všichni byli pozváni na 

závěrečnou slavnost, která se konala v sále Pastoračního střediska 

Arcibiskupství pražského v Dejvicích. Všichni, kteří na slavnost přijeli obdrželi 

malý dárek a garanti převzali pamětní listy pro všechny své soutěžící. 

Mám radost, že naše skupinka se aktivně zúčastnila Roku sv. Pavla. Ještě 

jednou všem ze srdce BLAHOPŘEJI. 

 

Miloslava Pangrácová - garant  

 



 Připravujeme ……. 
 

Kalendář na měsíc červen, červenec, srpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Páteční semináře na faře v Říčanech 

(závěrečná přednáška tohoto školního roku) 
 

19.6. 2009 v 19.00 hodin na faře v Říčanech. O závěrečnou a proti 

předchozím tématům poněkud odlišnou přednášku jsme požádali našeho 

pana faráře Lukáše Stanislava Buchtu. 

P.Lukáš        Venezuela 

Otec Lukáš navštívil tuto zemi o své dovolené v docela nedávné době. O této 

cestě zatím uceleně vyprávěl jen v DPS Senior a nám ostatním jen útržkovitě. 

Využíváme tedy příležitosti a častého akademického zvyku, že poslední 

Neděle 07. 06.   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJCE 
      - mše sv. podle daného pořádku 
Neděle 14. 06.   Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 

      - mše sv. podle daného pořádku 
Pátek 19. 06.   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŢÍŠOVA 

18:00 Říčany - dětská mše sv.  

18:30 Velké Popovice 
Neděle 21. 06.   Slavnost Narození Jana Křtitele 
    13:00 Tehov 
    17:00 Farní táborák – Říčany farní zahrada 
Středa 24. 06.   Slavnost Narození Jana Křtitele 
    18:00 Říčany 

    18:30 Kostelec u Křížků 
Neděle 28. 06.   Slavnost sv. Petra a Pavla 
      - mše sv. podle daného pořádku 
Neděle 05. 07   Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

- patronů Evropy a hl. patronů Moravy 
Sobota 11. 07.   Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy 

      - mše sv. podle daného pořádku 
Čtvrtek 23. 07.   Svátek Sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy 
Sobota 25. 07.   Svátek sv. Jakuba, apoštola 
      - mše sv. podle daného pořádku 
Čtvrtek 06. 08.   Svátek Proměnění Páně 

Pondělí 10. 08.   Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
Sobota 15. 08.   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
      - mše sv. podle daného pořádku 
 



přednáška cyklu či semestru bývá nějak odlehčená či jiná, a zveme všechny 

zájemce o vyprávění o katolické zemi se zajímavou přírodou a svérázným 

diktátorem.                                                                                                 DČ 

 

 Vybráno z knih….. 

 H. Nouwen: Chléb na cestu 

 O přátelství 

Přátele potřebujeme. Vedou nás, záleží jim na nás, měří se s námi a utěšují 

nás v době bolesti. Ačkoli říkáme, že si “ děláme přátele “, přátelé se nedají 

udělat. Jsou darem od Boha. Ale Bůh nám dává potřebné přátele až tehdy, 

když je potřebujeme, věříme-li plně v Boží lásku. 

Přátelé nemohou nahradit Boha. Mají nedostatky a slabosti jako my. Jejich 

láska není bez vady a není nikdy úplná. I při svých nedostatcích nám mohou 

být ukazateli na cestě k bezmezné a bezvýhradné Boží lásce. Těšme se 

z přátel, které nám Bůh poslal do cesty. 

Připravila Dr. Šebková 

 Napsali jste nám … 
 

 Je křesťanství hobby? 

Ptá se dcera mámy: "tady v tý přihlášce mám vyplnit svoje koníčky; můžu 

napsat, že chodím do kostela?" 
 

Máma: "dej tam raději to taj či, to lidi alespoň tuší, k čemu to je". 

Můžete to brát jako vtip, ale taková je dnešní realita. Rovnováha mezi 

světským a náboženským je už dávno vychýlena na světskou stranu. Nadšeně 

přijímáme všechny výhody civilizace: medicínu, auta, volný čas. Kde ale zůstal 

na našem hodnotovém žebříčku Bůh? Opravdu jsme mu za všechno vděčni? 
 

A je tu další otázka: Jak svou vděčnost vyjádřit, aby se to Bohu líbilo?  Vysoké 

finanční dary asi v dnešní době zavrhne každý. Vždyť Jemu patří celý svět, 

nač by potřeboval, abychom mu vraceli nějaký podstatný díl z toho, co nám 

sám daroval. Správnější je využít peníze pro Jeho větší slávu,ne jen bez 



námahy předat dál, ať se starají jiní. 

Tichá, praktická pomoc ve farnosti zase mnohým připadá duchovně příliš 

málo. Takže přece jen ta modlitba. MODLITBA ... až k extázi ... Jenže tady 

číhá nebezpečí: snaha o co nejsilnější osobní prožitek. Soukromý zážitek 

libosti, to se Bohu asi líbit nebude. 
 

Samá voda, samá voda. Ale co kdyby nakonec klíčem k řešení byli ti, kteří k 

tomu, aby nás vedli a učili - přihořívá - byli povoláni? Dokonce vysvěceni!  

 

Bůh jim pomáhej. 

I nám. 

K Roku kněží 19.6.2009 - 19.6.2010 

L.Z.V. 

Kříţovka (L.Vohnoutová) 

Jména světců: 1 2 3 4 5 6 7 8

28.1. sv. ……… (kněz)

3.1. sv. ……… (papež)

14.2. sv. ……… (biskup)

6.12. sv……….. (biskup)

7.12. sv……….. (učitel církve)

24.3. sv……….. (mučedník)

3.4. sv. ……… (biskup a učitel církve)

20.4. sv. ……… (abatyše)

10.5. sv. ……… (kněz)

19.5. sv. ……… (kněz)

13.6. sv. ……… (učitel církve)

18.7. sv. ……… (mučedník)

23.8. sv. ……… (mučedník)

12.11. sv. ……… (kněz)

4.12. Šimon…… (blahoslavený)

Tajenka: Farář z Arsu Nápověda: www.katolik.cz
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