
 

Říjen 2009 

 

Zpravodaj farnosti: Říčany  

 

„Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.“ (Lk 2,51)    

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

 Moji drazí, 

společně jsme vstoupili do dalšího měsíce. Říjen je zasvěcený 

Panně Marii, a tak bych se rád krátce o naší Matce 

v nebesích zmínil. Věroučná konstituce O Církvi II. 

Vatikánského koncilu – Lumen Gentium – věnuje Panně Marii 

celou osmou kapitolu. Texty vycházejí z nauky církevních 

otců a světců, kteří vynikali živou mariánskou úctou. Tato 

úcta vychází z uvědomění si, kdo Maria je a jaké místo má 

v dějinách spásy. Sám Bůh jí toto místo určil a spojil ji se 

svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. V Marii má 

Církev velký dar a naším úkolem je, abychom se s ní 

spojovali a napodobovali ji. Proto jsem také vybral výše 

zmíněný citát z Písma. Uchovávat vše ve svém srdci 

znamená, že dáme Bohu prostor a necháme jeho hlas 

zaznívat v našich srdcích. Máme rozjímat o všem, co nám 



Hospodin nabízí, tak jak to dělala Maria. Ona je nerozlučně 

spojena s Církví a naším Pánem, proto bychom se s ní měli 

spojovat a vstoupit do její školy pokory a lásky. Jsem velmi 

potěšen, že se v naší farnosti pravidelně modlí růženec, který 

je velkou zbraní, ale zároveň úžasnou příležitostí pro 

rozjímání o životě našeho Spasitele. Vnímám velké 

požehnání, které z těchto modliteb pro naší farnost plyne a 

zvu Vás všechny, najděte si v tomto měsíci více času pro 

společnou modlitbu, a tak naplníme přání otců posvátného 

sněmu: „Všichni věřící v Krista nechť ustavičně přednášejí 

Matce Boží a Matce lidí své prosby, aby ona, která svými 

modlitbami pomáhala prvotní církvi, tak nyní – když je 

vyvýšena v nebi nad všechny svaté  i anděly – ve společenství 

všech svatých se přimlouvala u svého syna, dokud se všechny 

rodiny národů – ať už mají čest nazývat se křesťanskými, 

nebo dosud svého Spasitele neznají – nespojí šťastně v míru   

a svornosti v jeden Boží lid ke slávě nejsvětější a nerozdílné 

Trojice.“(LG čl.69)  

 Přeji nám všem, abychom pod ochranným pláštěm 

Panny Marie směřovali k jednotě, aby naše farnost zrcadlila 

slávu Boží. 

 

V modlitbě s Vámi P. Timotej Maria    

   

       



                                                              Quem terra 
 

Toho jenž řídí trojí říš, 
Jejž země, hvězdy, oceán 
Ctí, slaví, hlásá, velebí 

Maria skrývá pod srdcem 
 

Ten, jemuž slunce, měsíc, vše 
Jen slouží každý okamžik, 
V životě dívky skropeném 

Nebeskou rosou, nést se dal. 
 

Jak šťastná´s důstojností svou, 
Ó Matko! Tvůrce nejvyšší, 

Jenž v dlani třímá celý svět, 
V tvém nitru dal se vězniti. 

 
Nebeskou zvěstí blažená, 

Kterou Duch Boží zastínil, 
Národy očekávaný, 

Tvým lůnem k lidstvu zavítal. 
 

Buď sláva Tobě, Ježíši, 
jenž z Panny jsi se narodil, 

Otci i Duchu svatému 
Po všechen věčný věků čas. 

 
                                          Amen. 

          

     Ze ţivota farnosti 

  

Duchovní stavba Říčan a okolí 

 
Věříme, že každá lidská činnost má i svou duchovní 

stránku. Proto s dětmi a doufáme, že i s vámi dospělými, 



budeme nadále pokračovat ve stavbě Říčan z modlitby. 

Modlitbou  rozumíme  adoraci, růženec, četbu z Písma 

svatého, pomoc v domácnosti, návštěvu nemocných, půst, 

mytí nádobí.....atd. – to bude náš „stavební materiál“. Do 

modlitby samozřejmě může každý vložit své úmysly, radosti, 

potřeby. A protože je letošní rok věnován kněžím, dovolím si 

navrhnout, že bychom se mohli společně modlit za naše nové 

duchovní otce - Otce Konstantina a Timoteje modlitbu           

z kancionálu :  

Za kněze ve farnosti: 

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvé 

služebníky  a správce Božích tajemství. Prosíme tě, dej jim 

věrnost, a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes 

je poslal ty. Učinils je našimi duchovními vůdci: dej jim ducha 

moudrosti a rady; dej jim upřímnost otcovské lásky a nám dar 

úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jejich slovům. 

Vybral jsi je z nás a pro nás, lidi, kteří se musí potýkat se 

slabostmi našimi i svými. Dej nám i jim trpělivost a vzájemné 

pochopení. Dej jim zdraví pro jejich těžkou službu. Ať jsou 

našimi dobrými pastýři a přivedou nás do nebe. 

Prosit za naše kněze můžeme sami i společně v kostele. 

Formu, kdy bychom společně prosili a děkovali, by bylo dobré 

navrhnout. Děkuji. 

Hana Zavadilová                                                                                                                                                                           



Misijní klubko , vzniklé  dne 18.10.2008 na Misijní 

neděli- pokračuje v činnosti. 

      

Starší děvčata se sešla 10.9. a 17.9. na faře. Reagovala  

na výzvu Národního ředitele Papežských misijních děl v ČR 

patera Jiřího Šlégra a namalovala přání ve tvaru sluníčka pro 

Svatého Otce a pro biskupa z Bangladéše, který je nyní na 

návštěvě v České republice. Dále se dohodla na společné 

modlitbě za misie po mši svaté v zadní části kostela. Budou 

moc rády, když se k nim přidáte. Setkání celého misijního 

klubka plánují na říjen - dají vědět v ohláškách. Na listopad 

připravují z vlastnoručně nasušených bylin ochutnávku čajů 

tzv. „Čajovnu pro misie“. 

 

Patronkou misií je sv. Terezie z Lisieux.  Kateřina 

Lachmanová v článku „ Sympatická mariánská úcta sv. 

Terezie z Lisieux“ píše:  

Mnohý katolík by asi těžko uvěřil, že následující výrok mohl 

vyjít z pera svaté Terezky, karmelitky - tedy řádu zasvěceného 

zvláštním způsobem Panně Marii: "Když se mám modlit 

růženec (je mi hanba to přiznat), stojí mě to víc než používat 

nějaký kající nástroj. Cítím, že se ho modlím tak špatně! Marně 

se snažím rozjímat růžencová tajemství, nedokážu na ně 

upoutat mysl. Dlouho jsem byla zdrcená tímto nedostatkem 

zbožnosti, který mě udivoval. Vždyť tolik miluji svatou Pannu, 



že by mi mělo být snadné konat k její cti modlitby, které jí jsou 

milé. Teď už se netrápím, myslím si, že Královna nebes je 

přece mou Matkou, musí vidět mou dobrou vůli a spokojuje se 

s ní." (AS 233-234) 

hz 
 

 Napsali jste nám… 

Ve čtvrtek 1. 10. 2009 se v kostele Panny Marie Sněžné 

při klášteře Řádu menších bratří - františkánů sloužila mše 

svatá za účasti bangladéšského biskupa Paula Ponen Kubi 

C.S.C.  Mši svatou navštívilo i misijní klubko z Říčan. Pan 

biskup nám vyprávěl o své zemi, misiích a postavení 

katolické církve v Bangladéši. Setkání s tímto člověkem nás 

obohatilo a podpořilo v našich činnostech misijního klubka. 

mž 

 

Ţe je růţenec jen pro staré 

babičky? 

 

Také si říkáte, že je to jen nudné 

přeříkávání zdrávasů? Ale ne! 

Růženec je rozjímavá modlitba,       

a jestliže vstoupíme do jeho 

tajemství a účastníme se živě toho, 



co se tam právě děje, prožíváme ho spolu s Kristem               

a s Pannou Marií. Víte, jak se hraje na piáno? – V pravé ruce 

je zpravidla melodie a v levé je doprovod. To je tenkrát, když 

sledujeme desátek hlavně s Kristem – v celém  jeho zdejším 

životě a zvláště v jeho utrpení a zmrtvýchvstání. Jinde může 

převládnout melodie i v ruce levé. Bývá to tam, kde hlavní 

postavou je Maria. Ona je ale vždycky právě tím doprovodem, 

který pokorně říká své ano. 

 

Zkuste to a nebudete litovat! 

Takto prožitý růženec zdolá 

všechny vaše problémy. 

Vždyť se jej modlí i papežové! 

Přečtěte si, co o smyslu 

růžence říká Benedikt XVI. 

(Zkráceno z knížky z edice „na minutu s…“     

(s Benediktem XVI.), str. 88-89 – Karm. nakl. – 

za pouhých 99 Kč.)   

(a můžete jej sledovat také jednou pohledem přihlížejícího     

a mlčícího sv. Josefa): 

 

Jan Pavel II. byl papežem zcela zasvěceným Ježíšovi skrze 

Marii. Růženec se stal jedním ze symbolů jeho pontifikátu. 

Jeho příklad pomáhal objevit pravý kontemplativní smysl 

růžence zvláště jako přípravu na eucharistickou slavnost.  



Spolu s Marií rozjímáme o Kristu, s nímž jsme se setkali 

v evangeliu a v eucharistii, v tajemstvích radostných, světla, 

bolestných a slavných. Ve škole Matky se tak učíme přetvářet 

se k podobě jejího božského Syna a hlásat ho vlastním životem 

a vyzařovat tak jeho milosrdnou lásku. 

Jan Pavel II. byl také velkým ctitelem sv. Josefa a věnoval mu 

pozoruhodnou meditaci v apoštolské exhortaci Redemptoris 

Custos. (=Vykupitelův strážce) Věnuje zvláštní pozornost 

mlčení sv. Josefa, které není vyjádřením vlastní prázdnoty, ale 

naopak plností víry, kterou chová v srdci a která vede každou 

jeho myšlenku a každý jeho skutek. Je to mlčení utkané 

z nekonečné modlitby, v níž Josef* velebí Pána, klaní se jeho 

svaté vůli a bezvýhradně se oddává jeho prozřetelnosti . Není 

přehnané domnívat se, že právě od „otce“ se Ježíš – na lidské 

úrovni – naučil oné obrovské niternosti, jež je základem „vyšší 

spravedlnosti“, kterou bude jednoho dne učit své 

učedníky.(srov. Mt 5,20) 

 

*Můžeme doporučit knížku Jana 

Dobraczynského „Stín otce“  - nakl. 

Paulínky 

Připomeňme si také, že v červnu 2009  

vydal Benedikt XVI. už svou 3.encykliku, 

jmenuje se Caritas in veritate – Láska 

v pravdě a patří mezi encykliky sociální.  



Papež v ní promýšlí a navrhuje konkrétní přístupy v celé 

škále oblastí: ekonomické (etika podnikání; odpovědnost 

finančního sektoru; nová úloha odborů), kulturní (přístup ke 

vzdělání; absolutní nárok techniky, převažující technicistní 

mentalita; moc médií), etické (obrana lidské důstojnosti od 

početí po přirozenou smrt; otevřenost vůči životu; právní 

systémy a koncept práv a povinností), globální (fenomén 

migrace; zásady mezinárodní rozvojové pomoci; ochrana 

životního prostředí; energetická otázka) a politické (princip 

společného dobra; spolupráce věřících a nevěřících; význam 

občanské společnosti; úloha neziskového sektoru; reforma 

OSN). 

Encyklika je papežovým zásadním slovem k palčivým 

otázkám současného světa a inspirativní výzvou uprostřed 

globální hospodářské krize. 

 

Celkem je to již  8. encyklika se sociální tématikou. 

První tohoto druhu vznikla už v roce 1891 a pochází od 

papeže Lva XIII. (Jen pro srovnání: Komunistický manifest 

byl vydán až v r.1898). Další pak vydali: Pius XI. 1931, Jan 

XXIII.1961, Pavel VI. 1967 a 1971, Jan Pavel 1981 a 1991. 

Jaký by asi byl svět dnes, kdyby se byl  podle nich řídil? 

Pozn.: Ale chceme-li ještě něco, co bylo vydáno k této otázce ještě dříve –  

a to už zřejmě v roce 60 (sic!) pak si nalistujme epištolu sv.Jakuba 2, 1-9 

a 2,14-26.                                                                   

el 



 Poohlédnutí 

 

Národní Svatováclavská pouť 28.9.2009 

 

Ve Staré Boleslavi bylo krásně. A když Svatý Otec 

projížděl kolem nás opět mne jeho blízkost zasáhla, tak jako 

v roce 1995 v Olomouci blízkost Jana Pavla II. Přemýšlela 

jsem, co to je, kde se bere ta radost, klid, dojetí? Ano, je to 

tím, že je Svatý Otec pro mne opravdu zástupce Krista na 

zemi! 

hz 

 

Z poselství mládeţi papeţe Benedikta XVI., které pronesl 

na Národní Svatováclavské pouti 28. 09. 2009 ve Staré 

Boleslavi 

 

Podobně jako u Augustina, přichází Pán vstříc 

každému z vás. Klepe na dveře vaší svobody a prosí, abyste 

ho přijali jako přítele. Chce vás učinit šťastnými, naplnit vás 

lidskostí a důstojností. Křesťanská víra znamená setkání 

s Kristem, živou Osobou, která dává životu nový rozměr,       

a tím rozhodující směr. A když se srdce mladého člověka 

otevře Božím plánům, není už nikterak namáhavé rozpoznat 

a následovat jeho hlas. Pán skutečně každého volá jménem    



a každému chce svěřit zvláštní poslání v církvi, a ve 

společnosti. Milí mladí přátelé, buďte si vědomi, že křest z 

vás udělal Boží děti a údy jeho těla, to jest církve. Ježíš vás 

neustále zve, abyste byli jeho učedníky a svědky. Mnoho 

z vás volá k manželství a příprava na tuto svátost znamená 

skutečné putování za povoláním. Zkoumejte tedy vážně Boží 

volání, abyste založili křesťanskou rodinu, a vaše mládí ať je 

obdobím, kdy budete zodpovědně formovat svou budoucnost. 

Společnost potřebuje svaté rodiny, křesťanské rodiny. 

vybrala hz 

 
 

 Výzva 

 Arcidiecézní soutěžní anketa k Roku 
kněží       
 

 
 
  

Ke 150. výročí smrti výročí svatého Jana Maria 

Vianneye byl papežem Benediktem XVI. vyhlášen 19. června 

2009 Rok kněží. Domníváme se, že život, dílo a odkaz tohoto 

pozoruhodného faráře jsou hodné naší pozornosti, a v té 

souvislosti je dobré se zamyslet nad povoláním kněze obecně 

i nad vlastním vztahem k lidem, kteří se této službě Bohu     

a lidem zasvětili. Nabízíme spolupráci na malém projektu, 



který jsme pro naši arcidiecézi připravili v Katechetickém 

středisku. Jedná se o promýšlení, případně prodiskutování 

těchto otázek: 

 

Proč já osobně potřebuji katolického kněze? 

Jaké vlastnosti potřebuje kněz pro svou službu především? 

Z které jsem farnosti a kdo je naším farářem 

(administrátorem)? 

Co bychom mohli dělat, kdybychom žádného kněze ve farnosti 

neměli? 

Za co by si náš farář zasloužil vyznamenání, v čem jako 

pastýř vyniká? 

 

Účastnit ankety se můţe kdokoli z praţské arcidiecéze, 

bez jakéhokoli omezení věku, jako jednotlivec, rodina 

nebo společenství. Úvahy (v celkovém rozsahu textu 2 až 4 

stránky A4) musí zahrnout všechny uvedené otázky. Anketní 

příspěvky musí být čitelné a je nutno k nim připojit tyto 

povinné informace: jméno a příjmení účastníka (příp. 

kontaktní osoby), věk, přesná kontaktní adresa (ulice, č.p., 

obec, PSČ; pokud možno i e-mail); v případě skupinové účasti 

navíc jmenný seznam účastníků a stručná charakteristika 

skupiny. Zajímavé příspěvky budeme průběžně zveřejňovat. 

Autory nejzajímavějších anketních příspěvků odměníme. 

Poslední anketní otázka rozhodně nemá za cíl poměřovat 



kněžské kvality, přesto ti, kdo nejlépe zdůvodní návrh na 

„vyznamenání“, mohou získat pro své faráře ocenění. 

Odpovědi přijímá Katechetické středisko písemně nebo 

elektronicky e-mailem od 1. listopadu 2009 do 28. února 

2010. 

 
 

 Pozvání 

 Misijní odpoledne 

 
Dne :    18.října 2009     v   15.00  hodin 

                                    “DĚTI – DĚTEM” 

přijede zahrát  soubor Boromeo  a  darovat  svuj um 
    bude promítnut  dokumentární  film 
AREGUA 

o centru BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ v Paraguayi 
 

Dobrovolné vstupné  bude použito jako dar pro společnost 
 
 
 



 Duchovní cvičení v Dolanech 

 
„ Síla a důstojnost je jejím šatem “ exercicie pro ženy 15.- 18. 

10. 2009 , Dolany u Olomouce. Prohloubení vědomí 

důstojnosti a krásy ženy. Součástí jsou biblické tance. 

E-mail : dolanykom@seznam.cz 

 

„ Eliáš . prorok “  exercicie pro muže 12. – 15. 11. 2009 , 

Dolany u Olomouce. Prorocký rozměr mužské identity. 

Přijmout i svou křehkost a nechat se vést Duchem svatým. 

E-mail: dolanykom@seznam.cz 

 

Pozvání předává Dr. Šebková 

 

 

 Vybráno z knih 

 Heinz – PeterRohr : Narcismus – vnitřní ţalář 

 
Každý člověk má hlubokou spirituální potřebu, touhu 

po pocitu jednoty. Vlastní smysl života je nalezení sebe sama     

a rozvoj schopnosti milovat. Závislá láska říká: „Miluji tě, 

protože tě potřebuji.“ Zralá láska říká: „Potřebuji tě, protože 

tě miluji.“ 

ys 

 

mailto:dolanykom@seznam.cz
mailto:dolanykom@seznam.cz


 Joseph Ratzinger Benedikt XVI.: BŮH A SVĚT – 

Rozhovory o základních věcech křesťanství a 
budoucnosti církve 

 

Co Maria znamená pro vás osobně? 

 

„Výraz Boží blízkosti. To, že Bůh se stal člověkem, lze uchopit 

až skrze ni. Je velmi dojemné, že Boží Syn má lidskou matku 

a že my všichni jsme této matce svěřeni. Slova Ukřižovaného, 

s nimiž Marii předává coby matku Janovi, daleko překračují 

onen okamžik a zasahují celé dějiny. Tímto předáním otevírá 

modlitba k Marii každému člověku zvláštní aspekt důvěry, 

blízkosti a vztahu k Bohu vůbec. Já osobně jsem byl původně 

hodně ovlivněn přísným kristocentrismem liturgického hnutí, 

což ještě posiloval dialog s protestantskými přáteli. Ale 

vždycky pro mě hodně znamenaly – vedle liturgických 

mariánských svátků – májové pobožnosti, říjnový růženec, 

poutní místa, tedy lidová mariánská zbožnost. A čím jsem 

starší, tím je pro mě Matka Boží důležitější a bližší.“   

tmpv 

 

  Kalendář 

Středa 7.10.2009 Památka Panny Marie Růţencové 

  
 

18:00 hod.  Říčany-kostel   

Neděle 18.10.2009 29. neděle v liturgickém mezidobí 

  
 

mše dle rozpisu 

 

  

  
 

15:00 hod. Misijní odpoledne   



Pátek 23.10.2009 Setkání mládeže 

 

  

  
 

20:00 hod. 
fara Kostelec u 
Křížků 

Neděle 25.10.2009 30. neděle v liturgickém mezidobí 

  
 

farní kafe 

  

  

  
 

po mši - 

fara Kostelec u 

Křížků 

Středa 28.10.2009 Svátek sv. Šimona a Judy   

    18:00 hod. Říčany-kostel   

 

Program pro děti:         
Program pro 
mládeţ:     

  
   

      
   

  

Úterý 14:OO-16:00 
 

    Středa 16:00-16:45 
 

  

  

Biblické hodiny pro děti - fara 
Říčany     Náboženství pro mládež   

Středa 14:30-16:00 
 

    Pátek 20:00 Setkání mládeže 

  

Program pro děti s výukou 
náboženství     1x měsíčně dle dohody   

  fara Říčany 
 

      fara Kostelec u Křížků   

Čtvrtek 17:15-18:15 mladší děti 
 

    

       18:30-19:30 starší děti 
 

    

     
  

Program pro děti s výukou 
náboženství   

       fara Kostelec u Křížků 
 

    

     Pátek 18:00 (3. pátek v měsíci)     

       Dětská mše - kostel Říčany     

      

ZVON - farní zpravodaj 
Vydává Římskokatolická farnost, Masarykovo nám. 70, 251 01 Říčany, 

+420 737 515 491 
e-mail: timotejpv@centrum.cz, www.ricany.cz/farnost 

Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. 
Redakce: P. Timotej M. Pavel Vácha O. Praem, Miloslava Pangrácová, 

Hana Zavadilová 
Cena: dobrovolný příspěvek.  

Redakční uzávěrka pro příspěvky do listopadového čísla je 21. 10. 2009 
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