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„Hle, dívka počne a porodí syna a 
dá mu jméno Immanuel, to je Bůh 

s námi.“ 
Iz 7,14 

 

 

 

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

Milovaní farníci, 

vstoupili jsme do doby, kdy začínáme přípravu na svátky klidu a pokoje. 

Ano, takto to často slýcháme, avšak smysl a pravda mnohým uniká. Dobu 

adventní a vánoční nelze oddělit, stejně tak jako nemůţeme chtít, aby se 

člověk narodil z ničeho nic. Víme všichni, jak důleţitý je vnitřní, tedy 

duševní i duchovní, stav maminky, která nosí pod svým srdcem nový ţivot, 

jenţ je plodem lásky dvou lidí, kteří se těší s radostí, aţ se jejich potomek 

narodí.  Advent a Vánoce si můţeme tedy tímto způsobem připodobnit. 

K Vánocům se přeje pokoj, klid, pohoda, zdraví a mnoho dárků. Snad 

moţná proto, aby si člověk po tom shonu a času plném běhání, příprav, 

odpočinul, a alespoň na chvilku zakusil klid a pohodu. Často tomu tak ale 

nebývá a Vánoce se stanou jen pokračováním napjaté doby, kde musíme 

stihnout mnoho návštěv. Dalo by se říci, ţe doba tzv. ekonomické krize, je 

dobou příhodnou, kdy bychom se měli zamyslet i nad proţíváním těchto 

svátků a o našem přístupu k nim.  

Přestaňme věnovat tolik prostoru shonu a nakupování, vţdyť méně 

mnohdy znamená více. Skromnost se z našich ţivotů vytrácí a my se 



přestáváme radovat z maličkostí a z těch nejzákladnějších věcí. 

Zapomínáme na to, ţe na světě je většina lidí, kteří se nemají tak dobře jako 

my a mnohdy jsou šťastnější, protoţe proţívají lásku a pokoj v srdcích. 

Věnujme se tedy přípravě na Vánoce, jako se rodiče připravují na narození 

dítěte. Zabezpečme a připravme to nutné a více se věnujme našemu nitru. 

Z nás se rodí Kristus pro druhé. Jeho láska nás obklopuje a naplňuje a my 

ji máme dávat druhým, šířit Jeho království. Odevzdejme Pánu vše, co 

nám brání plně proţívat Jeho přítomnost v našich srdcích, abychom zvěst          

o Jeho narození mohli hlásat svými ţivoty, které jsou radostné a pokojné,   

a tak přispěli k pravému proţívání Vánoc.  

Přeji krásné proţití doby adventní a opravdu poţehnané vánoční svátky. 

 Ţehná Timotej Maria 

 

 Poděkování 

o Misijní čajovna 

V neděli 8.11. 2009 se konala misijní čajovna. Díky vaší štědrosti se při 

prodeji a ochutnávce čajů podařilo vybrat 4 044 Kč. Výtěţek z čajovny 

putuje na Papeţská misijní díla. O projektech PMD se můţete informovat 

na www.misijnidila.cz. Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět. 

mž 

o „Královské farní kaf-fé“ 

 V neděli 22. 11. 2009 se uskutečnilo jiţ třetí „Královské farní kaf-

fé“. Společně jsme vesele zakončili liturgický rok. Mládeţ a děti připravili 

velmi pěkný a zábavný program. Rádi bychom poděkovali všem, kteří 

jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu této akce. Pevně 

věříme, ţe i další akce budou úspěšné a rádi se s Vámi opět setkáme. 

tmpv a kpm 

 

 Ještě jednou Královské farní kaf-fé  

Letošní, jiţ třetí v pořadí, Královské farní ka-ffé, které pořádala naše 

http://www.misijnidila.cz/


farnost v Městském kulturním středisku se opravdu vydařilo. Program byl 

zajímavý a měl rychlý spád, díky výborným moderátorům. Zaujala schola, 

tanečky malých dětí, Pověst o Horymírovi i záhadný Ţambloud. Váţná 

hudba v podání sourozenců Vlčkových nás přenesla opravdu do 

koncertního sálu, se zatajeným dechem všichni naslouchali nádherným 

tónům.  Poděkování patří všem pořadatelům, účinkujícím, všem, kteří 

přinesli dobroty, které naši duchovní otcové Konstantin a Timotej vkusně 

uspořádali na vyhrazeném místě, a také vám všem, kteří jste si udělali čas 

a přišli na toto krásné setkání. Ukončili jsme jím liturgický rok. Zvláštní 

poděkování patří také Městu Říčany za schválení výpůjčky sálu na naše 

setkání, které bylo otevřené i pro veřejnost. Poděkování patří také paní 

Řehákové za flexibilní přístup při skloubení všech poţadavků a panu 

Radimu Kadlčákovi za velkou ochotu a pomoc.  

mp  

                                                                                                                

o „STEZKA PÍSMÁKŮ 2009“ 

Dne 17.11.2009 se jiţ po desáté konalo finále soutěţe 

Stezka Písmáků. Jedná se o celostátní dětskou soutěţ ve 

znalostech Bible, které se pravidelně účastní i děti z naší 

farnosti. Letošní ročník nebyl výjimkou a do finálového 

klání, se probojovaly celkem tři týmy, které splnily 

podmínku postupu, tj. minimálně 70% úspěšnost 

správných odpovědí. Velký dík za přípravu našich dětí na soutěţ patří hlavně 

katechetkám v čele s Hankou Zavadilovou, která byla koordinátorem akce 

s tak úspěšným koncem. Samotného finále, které se konalo jako jiţ tradičně 

v prostorách Sboru Církve adventistů sedmého dne na Praze 5 – 

Malvazinkách, se účastnilo jen trio odhodlaných soutěţících, kteří neváhali 

obětovat velkou část svátečního dne a reprezentovat Římskokatolickou farnost 

Říčany svými znalostmi i ve finálovém kole. Náš tým, který soutěţil v kategorii 

nejmladších tj. 7-9 let,  nakonec tvořili Viktorie Hanková (6 let), Petr 

Poláček (6 let) a Tomáš Hybner (9let). Pořadatelé soutěţe připravili pro děti 

celodenní program, včetně ţivé hudby v podání kapely „Nic moc“ (já bych spíše 



řekl MOC neţ nic), a tak celý den dospěl aţ k vyhodnocení finálového kola. 

Kaţdý ze soutěţících obdrţel krásný diplom za účast ve finále a mohl si vybrat 

jednu z krásných publikací Bible, které do soutěţe věnovali četní sponzoři. 

Naši zástupci svou účastí hlavně sbírali zkušenosti, takţe na stupně vítězů ve 

své kategorii nedosáhli, ale to určitě nevadí, jelikoţ atmosféra celého dne byla 

nezapomenutelná, a děti  se uţ těší na další ročník a pevně věří, ţe se díky 

svým znalostem znovu probojují do finálového klání !  

                                                                                                   Miloš Hybner 

o Výstav Nejsvětější svátosti 

Rádi bychom poděkovali 

všem, kteří přišli do kostela 

ve čtvrtek 3. prosince na 

adoraci Nejsvětější svátosti, 

při které jsme se modlili za 

kněze, nová kněţská 

povolání a duchovní obnovu 

a růst říčanské farnosti, na tento úmysl byla slouţena i mše svatá. V této 

počaté tradici budeme pokračovat a těšit se na hojnou účast kaţdý první 

čtvrtek v měsíci. 

kpm a tmpv                         

 Odpustky 

o Uděluje se plnomocný odpustek: 

 věřícímu, který zboţně přijme poţehnání Urbi et Orbi (městu a světu) 

udělované nejvyšším veleknězem a to i prostřednictvím rozhlasu či 

televize 

 věřícímu, který vykoná návštěvu Nejsvětější svátosti a adoruje před ní 

alespoň půl hodiny 

Zpracováno podle ERCHIRIDIONU ODPUSTKŮ 

 

 Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, v kostele nebo kapli 

se zboţně účastní mše svaté a obětují za kněze církve modlitby Jeţíši 

Kristu, Nejvyššímu a Věčnému Knězi, a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný 



v ten den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce, budou uděleny 

plnomocné odpustky, pokud se vyznali ze svých hříchů ve svátosti 

smíření a pomodlili se na úmysl Svatého otce: v den zahájení a 

zakončení Roku kněţí, v den 150. výročí zboţného odchodu sv. Jana 

Maria Vianneye, dále pak první čtvrtek v měsíci nebo v jiný den 

stanovený místními ordináři ve prospěch věřících. 

Dle dekretu o udělení odpustků během Roku kněţí 

 Napsali jste nám… 

 Vybráno z knih 

 Vybrali jsme pro vás 2 malé kníţky, které 

nedávno vyšly. Jsou drahocenné a přitom ne drahé. 

Za kaţdou, kdyţ platíte stokorunou, dostanete ještě něco nazpět! A těch rad, 

které zde posbíráte, je na kaţdé stránce hodně. Dovolte nám něco ocitovat. 

Obě vyšly v edici „na minutu“, takţe vás autor Vojtěch Kodet a jeho 

„Učednictví“ příliš nezdrţí. Ale posuďte zvaţte: 

**Umíte číst Písmo? Radši se přesvědčte! 

„Pouhým lidským rozumem nelze vnitřní smysl Písma uchopit. Bez Ducha 

svatého slovo Boţí nemůţe zasáhnout naše srdce a nemůţe nám dát 

ţivotodárnou sílu. Sama litera slova můţe dokonce zabíjet. Bible se stala 

podkladem pro vznik mnoha sekt a zdánlivě i zdůvodněním náboţenského 

násilí.“ Ale čtěte dál na str.45. Dovíte se víc. 

**Děláte něco, co musíte dělat, neradi/nerady?  

No to je ale báječná příleţitost! Čtěte na straně 45: 

„Tam, kde se člověk otevře Boţímu působení, přidá se svojí láskou k lásce 

Boţí a nechá ve svém ţivotě Boha jednat, tam se z obyčejných věcí 

kaţdodenního ţivota stává bohosluţba. Všechno všednodenní tak můţe a má 

být posvěceno, poţehnáno a proměněno.“ Není to krásné? Kdyţ  tedy loupete 

brambory, myjete nádobí nebo štípáte dříví a děláte to s láskou pro Krista, 

můţete se stále modlit a nikdy nepřestávat ! 

 

 Druhou kníţku napsala vám jistě známá Marie Svatošová a dala jí 



název „Normální je věřit“.  

**Taky se vám někdy zdá, ţe je nás málo?  

Tak se zamyslete na straně 26: „Pane, tebe mnozí neznají vůbec, nebo o tobě 

sice někdy někde něco zaslechli, netuší však, ţe jsi jejich Spasitelem. Ale kdo 

za to můţe? Oni, nebo my, kteří tě známe, kteří jsme byli vybaveni Duchem 

svatým právě proto, abychom jim o tobě slovem i ţivotem svědčili? Atd… 

Jiná stránka má název  „Síla povolání“ , která u Galilejského moře přiměla 

Šimona a Ondřeje, aby „zrušili své ţivnostenské listy“ a šli za Jeţíšem (Mk 

1,16-18). „Síla, která z Jeţíše vyzařovala, musela být větší neţ přitaţlivost 

zemská. A přece existuje protisíla, schopná ji přetlačit“ ….  Uhádnete, co to je? 

Zkuste to! Ne-li, vizte str.32. 

 Ještě jednu poznámku dovolte: Vy, kteří rádi čtete Tomáše Halíka, 

moţná jste jiţ objevili jeho novou kníţku „Stromu zbývá naděje“. K tomu vás 

jistě pobízet nemusíme. Má lákavý podtitul “Krize jako šance“.   

eml   

 

 Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu – Matice 

cyrilometodějská s.r.o. 1995 

Eucharistie – Zklamání Nejsv. Srdce Ježíšova 

Piš mým duším: 

Chci jim říci o velkém zármutku, kterým bylo naplněno mé Srdce při 

poslední večeři. Blaţilo-li mne pomyšlení na všechny ty, jimţ jsem se měl 

stát společníkem a nebeským pokrmem, i na ty, kteří aţ do skonání světa 

se budou s klaněním, usmiřováním a láskou shromaţďovat kolem mne …, 

to nikterak neumenšilo můj zármutek nad těmi přemnohými dušemi, které 

mne budou nechávat ve svatostánku opuštěného, ba ani nebudou věřit 

v mou přítomnost v této Svátosti.  

Do kolika srdcí poskvrněných hříchem budu muset vcházet … a jak 

často toto zneuctění mého Těla a Krve bude slouţit k jejich věčnému 

zatracení. 

Svatokrádeţe a uráţky i všechny nevýslovné ohavnosti, které měly být 

proti mně spáchány, se střídaly před mým zrakem… ta dlouhé hodiny ve 



dne i v noci, ve kterých budu sám na oltáři… a to mnoţství těch, kteří 

nebudou dbát volání mého Srdce… 

Ó, Josefo, nechť myšlenky mého Srdce vniknou hluboko do srdce tvého. 

Jen láska k duším činí mne vězněm v Nejsv. Svátosti. Jsem tam proto, 

aby všechny mohly přicházet a nalézat útěchu v nejněţnějším Srdce 

nejlaskavějšího Otce, nejvěrnějšího Přítele, který je nikdy neopustí. 

Nejsvětější Eucharistie je vynálezem lásky… Avšak jak málo duší opětuje 

tuto lásku, která se vydává a stravuje pro ně! 

tmpv 

 Pozvání          

o Adventní duchovní obnova se uskuteční: 

 12. prosince od 9:oo hod. do 13:oo hod. na faře v Říčanech, pod vedením 

P. Konstantina 

 19. prosince od 9:oo hod. do 15:oo hod. na faře v Kostelci u Kříţků, pod 

vedením P. Timoteje 

Prosíme zájemce, aby se zapsali na archy, které budou k dispozici 

v jednotlivých kostelech. 

o Setkání mládeže 

V pátek 18. 12. 2009 od 19:oo  hod. se opět uskuteční setkání mládeţe 

ve věku od 12 do 17 let na faře v Kostelci u Kříţků.                        

o Tříkrálová sbírka 2010  

 

     Jiţ se nám opět blíţí Vánoce, Silvestr, začátek nového roku a 

svátek Tří králů. A to je čas, kdy se bude v celé České republice 

opět konat Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou 

charitou. 

     I naše Farní charita se akce zúčastní. A protoţe se neobejdeme bez pomoci 

koledníků, chtěla bych Vás opět poprosit o spolupráci. Kaţdá skupinka 

koledníků by měla být tříčlenná, ale není to nutné, důleţité je, ţe jeden člen 



musí být starší 18 let. Budu velmi ráda, kdyţ se přihlásí rovnou celé 

skupinky, tj. např. dvě, tři děti – „králové“ a jeden dospělý nebo i jednotlivci.  

Pokud budete chtít koledovat, prosím přihlaste se buď osobně, mailem 

(marie.junkova@seznam.cz)  nebo na telefonním čísle 732126355. Těším 

se, ţe se najde opět velké mnoţství odváţných „Tří králů“, kteří budou právě 

tak úspěšní jako loni. 

Na závěr bych chtěla poděkovat za celoroční pomoc při aktivitách Farní 

charity a  všem popřát krásné a klidné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, 

štěstí a Boţího poţehnání. 

                                                           Marie Junková      Farní charita Říčany                                                                    

o „Misijního klubka“  

 

Dovolujeme si Vás pozvat na adventní jarmark, 

který se koná dne 20. 12. 2009 na faře v Říčanech 

po mši svaté.  

Při této příleţitosti si budete moci zakoupit výrobky 

misijního klubka a vánoční pohledy pro misie. 

Chybět nebude domácí pečivo ani teplé nápoje. 

Výtěţek  jarmarku podpoří Papeţská misijní díla. 

 

 

 Zamyšlení 

o Vzpomínka  a zamyšlení  na chvíle prožité s Benediktem 

XVI. na Proboštské louce ve Staré Boleslavi 28.9.2009 

Je krásná mlha, spíše mlţný opar. Jedeme 

barevným autem rovinou kolem Labe a snově se 

vynořují siluety stromů, modravé lesy, sluníčko. 

„Hodinka  uteče jako vteřinka“.  Svatý Otec přijíţdí. A 

pak v tichu při homilii nechci zapomenout, a tak si 

mailto:marie.junkova@seznam.cz


zapisuji…  v kaţdém člověku je touha po štěstí a svatý Augustin došel 

k tomu, ţe nepokojné je srdce, dokud nespočine Pane v tobě….Jeţíš klepe 

na dveře vaší svobody a prosí, abyste ho pozvali jako přítele… berte váţně 

své rozhodování o vašem povolání… 

Myslím, ţe toto poselství pro mladé je ale poselstvím pro kaţdého z nás. 

Jsme stále na cestě.Chceme být šťastní a potřebujeme stále otvírat svá 

srdce. Zvát Jeţíše – přítele, a  v kaţdém okamţiku se ptát: „ K čemu já 

jsem povolán?“                         

 hz  

o Tak je to dvacet let…. 

Určitě se vám jiţ někdy stalo, ţe vás známý či 

kamarád nadzvedl slovy: „ Vţdyť je to pořád stejný. 

Nic se nezměnilo. To bylo pořád láska a pravda 

zvítězí, a co teď, kaţdý hrabe….“. A já měla plno 

argumentů a hlavně vztek, ţe někdo, koho mám 

ráda, můţe být tak „zabedněnej“. 

No a teď jsem se opravdu rozveselila na duchovní 

obnově katechetů a učitelů náboţenství. Pater Aleš Opatrný to tak 

jednoduše shrnul. Volně cituji: „ Jestliţe já jsem se rozhodl, ţe v mém ţivotě 

zvítězí pravda a láska, tak je to správné. Pokud si myslím, ţe je moţné ţe 

Pravda a Láska můţe zvítězit nad lţí a nenávistí, pak je to myšlenka čistě 

eschatologická a mám z toho tedy “blbou náladu“.  Tak a teď jiţ vím, jak 

jednoduše formulovat svoji odpověď.  Ano vím, ţe změnit mohu jen sebe a 

z toho mám náladu výbornou. Tedy někdy…Jindy jsem dost smutná. A tak 

nám všem a hlavně sobě přeji do dalších chvil našeho ţivota, abychom vše 

vkládali do Boţích rukou, snaţili se být pravdiví, projevovat lásku  a 

„nálada bude určitě výborná“.     

              Krásně proţitý advent a poţehnaný nový rok 2010 nám všem 

přeje Hana Zavadilová  

 



o Duchovní cvičení 

Dne 15.-18.11.09 jsem se zúčastnila duchovních cvičení pro ţeny           

s názvem "Důstojnost a síla je jejím šatem", které pořádala  Komunita 

Blahoslavenství v Dolanech. 

Náplní byly jak přednášky na uvedené téma, účast na modlitbách               

a bohosluţbách v kapli, tak zapojení do biblických tanců ve společenském 

sále. V přednáškách nám sestra Lucie objasnila zhoubný vliv hříchu na 

vztah mezi muţem a ţenou a na to, jak ţena má čerpat svou důstojnost       

a sílu v Bohu a láskyplném pohledu Jeţíše. 

 Na konečném sdílení ţeny vyjádřily svou spokojenost s obohacením na 

duchovním cvičení. 

Dr. Šebková Yvona 

 

 Oznámení  

!!! Upozorňujeme, ţe dne 17. prosince se bude konat poslední výuka 

náboţenství v tomto roce. Znovu se sejdeme 6. ledna 2010 !!! 

!!! Zkoušky nově vznikající říčanské  scholy  se  konají v úterý od 18 hod. 

na faře. !!! 

!!! Oznamujeme všem, kteří si objednali „Jeruzalémskou Bibli“, ţe její 

distribuce bude probíhat před Vánocemi. Zprávu nám zaslal ředitel KNA 

pan Jan Fatka a všem se za zpoţdění omlouvá. 

 Adopce 

Na podnět Misijního klubka adoptovala Římskokatolická 

farnost Říčany sedmiletého chlapce z Indie. Prajwal Oswald 

chodí do základní školy Sacred Heart, rád kreslí a chce se 

stát lékařem. Roční příspěvek, který mu umoţní vzdělání, 

základní zdravotní péči a podpoří komunitu, v níţ ţije, činí 

4 900,- Kč za rok. Přispět můţete do připravené kasičky 

v říčanském kostele. Děkujeme! 

kpm a tmpv  



 Kalendář 

 

 Přehled vánočních bohoslužeb 2009  
Štědrý večer  středa  24.12.2009  

Říčany (mše zaměřená pro děti)  16:00  
Kamenice  16:00  
Popovičky  21:00  
Velké Popovice  22:00  
Kostelec u Křížků  23:30  
Říčany  24:00  

 
 

Boží hod vánoční  pátek  25.12.2009  

Velké Popovice  08:30  
Říčany  09:00  
Mukařov  09:00   
Kostelec u Křížků  10:15  
Jažlovice  11:00  
Lipany  13:00  
Kunice  15:00  

 

Svátek sv. Štěpána,prvomučedníka sobota  26.12.2009  

Říčany   09:00  
Mukařov 09:00  
Lipany  13:00  
Otice  11:00  
Popovičky 14:30  
Kamenice 16:00  

 

Svátek sv.Rodiny neděle  27.12.2009  

Říčany (obnova manželských slibů) 9:00  
Mukařov (obnova manželských slibů) 9:00  
Lipany (obnova manželských slibů) 13:00  
Velké Popovice  8:30  
Kostelec u Křížků  10:15  
Jažlovice 11:00  

 

Silvestr čtvrtek  31.12.2009  

Říčany (na poděkování)  18:00  
Mukařov (na poděkování) 16:00  

 



Slavnost Matky Boží Panny Marie neděle  01.01.2010  

Říčany  9:00  
Mukařov  9:00  
Lipany  13:00  
Velké Popovice  8:30  
Kostelec u Křížků  10:15  
Jažlovice 11:00  

 

Slavnost Zjevení  Páně  

Říčany (žehnání vody, zlata, křídy a kadidla) 6. ledna 2010 v 18:00  
Mukařov  3. ledna 2010 v 9:00  
Lipany  3. ledna 2010 v 13:00  
Velké Popovice  3. ledna 2010 v 8:30  
Kostelec u Křížků  3. ledna 2010 v 10:15  
Otice 3. ledna 2010 v 11:00  

 

 

 

Příjemné prožití adventu, 

požehnané vánoční svátky  

a hojnost milostí v novém roce 2010  

Vám všem vyprošují  

Konstantin a Timotej 
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