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„Víme, že ten, kdo vzkřísil Pána 
Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí 

a postaví před svou tvář spolu       
s vámi.“ 

2 Kor 4,14 

 

 

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

Drazí! 

V této chvíli vstupujeme do času dušičkového. Pro někoho se tento den, 

čas, můţe zdát smutný, protoţe vzpomínáme na ty, kteří jiţ zde mezi námi 

nejsou. Svatý apoštol Pavel, v 1. listě Soluňanům, píše: „Nechceme vás, 

bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili 

jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak 

také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k 

životu.“ Jistě, ţe kaţdý člověk, který ztratil někoho blízkého, proţívá velikou 

bolest a osamocení, ale víra nám dává velikou jistotu, ţe to nemůţe být 

definitivní odloučení, ţe smrtí nic nekončí. Sv. Terezie před smrtí říkala: 

„Neumírám, ale vstupuji do života.“ A to je právě ta naděje, to je to světlo, 

které dokáţe prozářit i ty nejtemnější kouty našeho ţivota. Bůh dokáţe najít 

cestu, i kdyţ my nevíme kudy kam. Dokáţe dát ţivotu nový smysl, i kdyţ si 

myslíme, ţe je vše k ničemu a zbytečné. 

Kéţ nám víra dokáţe proměnit bolest nad ztrátou našich drahých, ve 

vděčnosti na ně vzpomínejme a v modlitbách je doprovázejme. 

P.  Konstantin 



 Poděkování 

Moji drazí, během měsíce října jsem se zúčastnil duchovní obnovy pro 

kněze, na Velehradě, kterou vedl otec Vojtěch Kodet, O.Carm., ThD.          

Ze srdce bych rád poděkoval všem, kteří na mne pamatovali v modlitbách. 

Týden proţitý na Velehradě mi v mnohém pomohl a jiţ při odjezdu jsem 

vnímal velké poţehnání, které mi tyto exercicie přinesly. Proto velké Pán 

Bůh oplať Vám všem. Modlitba nás všechny spojuje a je úţasné, kdyţ na 

sebe takto pamatujeme. 

Ţehná Timotej Maria 

 

Rádi bychom také poděkovali všem, kteří přispěli 18. 10. 2009, při všech 

bohosluţbách na Papeţská misijní díla. Celkem jsme odeslali 25 989,- Kč 

(Říčany 13 671,-; Popovičky 1818,-; Kamenice 1490,-; Kostelec 4735,-;          

V. Popovice 1195,-; Jaţlovice 2620,-; Kunice 460,-). Nemalé díky patří také 

všem, kteří přišli na Misijní odpoledne do kostela v Říčanech a částkou 

8 400,- Kč podpořili projekty Centra Boţího milosrdenství v Paraguayi. Za 

projev milosrdné lásky Vám všem děkujeme. 

tmpv a kpm 

 

 Odpustky 

V povědomí lidí bývají odpustky spojené zvláště s poutěmi, posvícením a 

primicemi apod. Odpustky však lze získávat častěji ba dokonce kaţdý den. 

Rádi bychom vás postupně s moţnostmi, jak odpustky získávat, 

seznamovali. Nejprve obecné zásady:  

 Odpustek je odpuštění časného trestu před Bohem za hříchy, jeţ byly jiţ 

odpuštěny co do viny. Toto odpuštění za stanovených podmínek získává 

odpovídajícím způsobem disponovaný věřící na přímluvu církve, která 

jakoţto sluţebnice díla vykoupení právoplatně rozdává a uděluje 

z pokladu zadostiučinění Krista a svatých 

 Odpustek je částečný, nebo plnomocný podle toho, zda osvobozuje 

částečně, nebo úplně z časného trestu za hříchy. Kaţdý věřící můţe 



získávat částečné i plnomocné odpustky pro sebe a můţe je získat pro 

zemřelé na způsob přímluvy 

 Křesťan, který, přinejmenším se srdcem naplněným lítostí, učiní to, co je 

obdařeno částečným odpustkem, obdrţí působením církve navíc 

odpuštění časného trestu takové hodnoty, jeţ odpovídá tomu, co jiţ 

zaslouţil vykonáním samotného skutku 

 Odpustek je schopen získat ten, kdo byl pokřtěn, není v exkomunikaci, 

je ve stavu milosti alespoň na konci předepsaných úkonů. K nabytí 

odpustků je nezbytné: mít alespoň obecný úmysl jej získat; vykonat vše, 

co se poţaduje, a to ve stanovené době a způsobem určeným podle 

ustanovení odpustků 

 Plnomocný odpustek lze získat pouze jednou za den. Částečný odpustek 

je však moţno získat vícekrát v jednom dni. Věřící však můţe nabýt 

plnomocného odpustku v nebezpečí smrti i v případě, ţe téhoţ dne jiţ 

získal jiný plnomocný odpustek 

 K získání plnomocného odpustku je nutné: 

 vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i v lehkém 

 vykonat skutek, na nějţ je odpustek vázán 

 vykonat svatou zpověď  

 přistoupit ke Stolu Páně (svaté přijímání) 

 pomodlit se na úmysl nejvyššího velekněze (papeţe) 

 Na základě jedné svátostné zpovědi lze získat vícero plnomocných 

odpustků, zatímco na základě jednoho svatého přijímání a jedné 

modlitby na úmysl nejvyššího velekněze lze získat pouze jeden 

plnomocný odpustek 

 Sv. zpověď, sv. přijímání a modlitbu na úmysl nejvyššího velekněze pro 

získání plnomocného odpustku lze vykonat řadu dní předtím nebo 

potom, kdy je vykonán předepsaný úkon, nicméně je vhodné, aby svaté 

přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány 

v tentýţ den jako odpustkový úkon 



 Pokud chybí plná vnitřní dispozice nebo není zcela vykonán poţadovaný 

odpustkový úkon nebo není splněna jedna ze tří podmínek, pak se bude 

jednat pouze o částečný odpustek 

o Uděluje se plnomocný odpustek: 

 věřícímu, který se zboţně pomodlí růženec, a to v kostele či kapli, 

v rodině, v řeholní komunitě, v asociaci věřících a obecně tehdy, kdyţ 

se více věřících shromáţdí za nějakým čestným účelem, nebo se 

zboţně připojuje k recitaci této modlitby vedené nejvyšším veleknězem 

(TV i rozhlas) 

 pro duše v očistci věřícímu jenţ: 

 o jednotlivých dnech od prvního do osmého listopadu zboţně 

navštíví hřbitov a zboţně se modlí, byť jen vnitřně za zemřelé 

 o dni kdy se slaví Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, zboţně 

navštíví kostel či kapli a pomodlí se Otčenáš a Věřím 

Zpracováno podle ERCHIRIDIONU ODPUSTKŮ 

 

 Napsali jste nám… 

 Vybráno z knih 

o Heinz – Peter Rohr : Narcismus – vnitřní žalář 

 

Odpovědnost, kterou člověk sám za sebe převzal, mu dá i zralost pro to, 

aby převzal odpovědnost za milovaného člověka. Dalším důleţitým prvkem je 

respekt. Bez respektu se odpovědnost snadno stává přivlastněním. Lásky se 

nikdo nedopracuje ani nejskvělejšími úspěchy ani obrovskými výkony. Láska 

je vţdy dar a rozdává se zadarmo. 

yš 

 



o Wilhelm Hünermann : Farář světa –život Jana XXIII. 

 

„Naše svatá matka církev je plna radosti. Nastal den, který jsme tak 

touţebně očekávali, den, kdy u hrobu svatého Petra zahajujeme pod 

ochranou Matky Boţí Druhý vatikánský koncil. Připraví cestu nové jednotě 

lidstva. Rozzáří se jako jasné jitro a v jeho světle vzroste duchovní bohatství 

církve. Církev načerpá nové síly a s odvahou bude kráčet do budoucnosti. 

Vzbudí v lidstvu, v rodinách i národech nového ducha, který bude hledat 

nebeské věci.“ 

tmpv 

 

o Joseph Ratzinger Benedikt XVI.: BŮH A SVĚT – Rozhovory     

o základních věcech křesťanství a budoucnosti církve 

 

Říká se, že lidé mají v hodině smrti tendenci zásadně změnit smýšlení. 

Nejzarytější ateisté se v poslední minutě obrátili k nejpokornější zbožnosti. 

Elisabeth Kübler-Rossová, která provedla výzkum prožitků blízkých smrti, 

například uvádí: „Většina lidí se od základu promění. Změní všechny své 

hodnoty. Ty už nejsou tak materiální, tak nesmiřitelné. Člověk se stává 

mnohem duchovnějším.“ Znamená to, že když dojde takříkajíc na lámání 

chleba, je člověk náhle s to jasně poznat, co je v životě skutečně důležité? 

„Kaţdopádně mu taková hraniční situace můţe pomoci pochopit, ţe to, 

jaké hmotné statky nahromadil anebo jaká měl vyznamenání, pocty a vliv, 

přece není to rozhodující a podstatné. Můţe dojít k revizi hodnot – ale také 

nemusí. Duše můţe být tak otupělá a zatvrdlá, ţe pohled se uţ neosvobodí. 

V těchto mezních situacích můţe vlastně prorazit nebo vyplout na povrch 

jen to, co v člověku ještě je. Neměli bychom tudíţ spoléhat na poslední 

hodinku, ale spíše dbát o to, aby zásoba dobra v nás nedocházela, aby, 

řečeno v duchu Pánova podobenství, ještě byl v nádobě olej, aţ zaklepe 

ţenich.“ 

 

 



Jedna stará katolická moudrost říká: Jakou má člověk neděli, takovou má 

i smrt. 

„To je stejné téma. Jestliţe Bůh a neděle naprosto zmizí ze ţivota, chybějí 
rezervy k zvládnutí onoho posledního přechodu. Boţí milost je sice 
nekonečná – ale měli bychom se starat, abychom své tiché zásoby v duši 
ţivili, abychom tu v hodině, kdy je budeme potřebovat, nestáli úplně 
prázdní.“ 

tmpv 

 Pozvání 

o Setkání „Misijního klubka“  

Dne 20.11.2009 od 16:45 hod. na faře v Říčanech- zveme další děti, 

mládeţ i dospělé, kteří se chtějí připojit k Papeţskému misijnímu dílu .     

Po setkání půjdeme společně na mši svatou. P. Jiří Šlégr- národní ředitel 

Papeţských misijních děl nám poslal zakládací listinu a misijní průkazy. 

Slavnostní předání by mělo proběhnout při mši svaté pro děti. 

o Do DPS Senior vás zveme na: 

 přednášku na téma: „Muž dialogu Don Bosco,“  která se uskuteční 

dne 9.11.2009 od 16 hod. Na setkání se těší Lída Hasmanová 

 Hudební hodinku v rytmu známých melodií z operet, a to dne 

3.11.2009 od 17 hod. 

Setkání „Nad Biblí bez nudy“ proběhne ve dnech 23.11. a 

30.11.2009 od 16:00 hod. Na setkání se těší Hana Zavadilová 

o Skauti z Říčan vás srdečně zvou na podzimní bazárek,                       

dne 28. listopadu od 14 hod. v klubovně, na farní 

zahradě.  

Dobrá příleţitost:   

    -jak obohatit svoji domácnost či šatník za lidovou cenu 

-osvěţit se a poklábosit v kavárně 

-na odpoledne svěřit své ratolesti do rukou ostřílených vedoucích 

Výtěţek z akce bude pouţit na vybavení oddílu. 



 

o Pouť v Lipanech, při příleţitosti svátku sv. Martina.  

Mše svatá, na kterou jste srdečně zváni, se koná v neděli   

8. listopadu 2009 ve 13 hod. 

 

 

o „Královské farní kaf-fé“ 

Dne 22.11. v neděli od 17 hodin zveme  srdečně na 3.“ Královské farní 

kaf-fé“. Setkání se uskuteční, stejně jako v loňském roce, v Městském 

kulturním středisku v Říčanech. Společně bychom chtěli vesele zakončit 

liturgický rok. Mládeţ a děti připravují neobvyklý program, který musí být 

zatím utajen. Těšte se, nudit se nebudete. 

Přáli bychom si, aby do Říčan přijeli všichni z farností opečovávaných 

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

programu, budeme moc rádi. Můţete pozvat i své známé! 

                        Za všechny pořadatele H. Zavadilová  

kontakt 604213255 

o Misijní čajovna 

Dne 8.11.2009 po mši svaté vás zveme na ochutnávku bylinných čajů, 

které pro vás připravujeme. I touto formou můţete přispět na „Papeţské 

misijní dílo dětí.“ 

Srdečně zvou členové Misijního klubka 

 

 Oznámení  

!!! Upozorňujeme, ţe dne 4. listopadu se nebude konat výuka 

náboţenství, z důvodu přítomnosti filmařů v prostorech fary. !!! 

!!! Zkoušky nově vznikající říčanské scholy se budou konat v úterý       

od 18 hod. na faře. !!! 
 

 

 



 

I v letošním roce se dne 28. října ve 21 hod. rozezněly naše zvony, 
které se tak svým hlasem spojily se zvony v italském Roveretu, na památku 
padlých v 1. světové válce. (bliţší informace Zvon listopad 2008) 

mp 
 

 Kalendář 

Neděle 1.11.2009 Slavnost Všech svatých 

Pondělí 2.11.2009 Památka zesnulých 

  mše svaté 14:00 hod. hřbitov-Říčany 

  
 

17:00 hod. Jaţlovice 

  

 

17:30 hod. Kostelec u kříţků 

  
 

18:00 hod. Říčany-kostel 

    18:30 hod. Velké Popovice 

Neděle 8.11.2009 11:00 hod.   Otice-posvícení 

Pátek 13.11.2009 18:00 hod. Sv.Anežka Česká 

      20 let od svatořečení 

Neděle 22.11.2009 Slavnost Krista Krále 

Neděle 29.11.2009 1. adventní neděle – začíná nedělní cyklus C všední dny cykl.2 

 

Program pro děti:         Program pro mládež:     

  

   

      

   

  

Úterý 14:OO-16:00 

  

    Středa 16:00-16:45 

 

  

  Biblické hodiny pro děti - fara Říčany       Náboţenství pro mládeţ   

Středa 14:30-16:00 

  

    Pátek 20:00 (1x měsíčně-dle dohody) 

  

Program pro děti s výukou 

náboţenství       Setkání mládeţe   

  fara Říčany 
  

      fara Kostelec u Kříţků   

Čtvrtek 17:15-18:15 mladší děti 

 

    

       18:30-19:30 starší děti 

 

    

     
  

Program pro děti s výukou 

náboţenství     

       fara Kostelec u Kříţků 

 

    

     Pátek 18:00 (3. pátek v měsíci)     

       Dětská mše - kostel Říčany       
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