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Zpravodaj farnosti: Říčany 

 

I královna Ester se utekla 
k Hospodinu; bála se smrti, která jí 
hrozila; odložila své královské 
roucho a oblékla roucho sklíčenosti a 
žalu, a místo nádherných ozdob si 
posypala hlavu popelem a prachem. 
Své tělo tvrdě ponižovala a každičké 
místo, které dříve na něm radostně 

zdobila, pokryla vyrvanými vlasy a takto se modlila k Hospodinu, 
Bohu Izraele: „Pane můj, náš Králi! Ty jsi jediný. Pomoz mi, opuštěné 
a nemající opory leč v tobě, neboť nebezpečí je na dosah…“ 

Est 4,17 nn 

 

Milovaní farníci, 

po malé odmlce se Vám do rukou opět dostává farní zpravodaj, 

tentokrát na začátku doby postní. Věřím, ţe i následující řádky Vám 

pomohou k hlubšímu proţití této tak poţehnané doby. Mnoho lidí 

dnes zpochybňuje sílu postu, rádi by si vše zdůvodnili, aby půst 

nemusel být součástí jejich ţivota. Proto jsem vybral velmi silný text 

o postu z přídavku ke knize Ester. Všem Vám doporučuji si tuto 

knihu, a to celou, v době postní přečíst. 

Nikdo z nás není bez hříchu a všichni jsme vedeni k tomu, 

abychom si pomáhali. Kaţdý z nás je volán k účasti na díle spásy, 

Bůh s námi počítá a je mu milá modlitba spravedlivého. To, ţe jsme 

lidé hříšní, ještě neznamená, ţe nemůţeme být spravedliví. Naše 

touha být ve stálém spojení s Pánem nás disponuje k stále větším 



skutkům milosrdenství. A půst je jednou z praktik, která nám 

pomáhá více se soustředit na spojení s Pánem. Správné proţití půstu 

není jen v odříkání, ale ve spojení postu, modlitby a skutku 

milosrdenství. Bylo by zbytečné, kdybychom se postili jen pro půst, a 

na druhé straně je třeba si říci, ţe kdyţ půst nechápu, není cestou 

nepostit se, ale naopak snaţit se pochopit, proč je půst tak důleţitý. 

Na královně Ester můţeme vidět, jak důleţité je mít otevřené srdce 

pro Hospodina, aby můj půst přijal. Půst se nesmí stát skrytou 

formou diety, ale odříkáním pro Pána a touhou o intenzivnější spojení 

s Ním. Další důleţitý moment je uvědomění si vlastní hříšnosti a 

touha, být znovu očištěn ode všeho zlého. Tak se postupně ponoříme 

do Boha a necháme se proniknout Jeho láskou. V tomto spojení Mu 

pak můţeme odevzdat vše, oč prosíme, svá přání, své bliţní, ba celý 

svět. Účast na mši svaté, společné naslouchání slovům Písma, 

modlitba, adorace, to jsou chvíle, kdy můţeme ve společenství čerpat 

a zároveň dávat.  

Zvu Vás tedy všechny, abychom se v této době spojovali a prosili, 

aby Pán ţehnal naší farnosti, ať vše co budeme činit, přispívá k Jeho 

větší cti a chvále. Přeji Vám i sobě, abychom dobu postní proţili 

opravdu v duchu evangelia. 

 Ke všemu dobrému ţehná Timotej Maria 

 

 Kající žalmy 

Postní doba má svůj kající charakter, proto je třeba činit pokání 

a vzbudit odpor ke hříchu. Aby naše srdce byla více obrácena 

k Bohu, mohou nám pomoci kající ţalmy, k jejichţ modlitbě Vás 

zveme. 

Antifona: „Pane, nevzpomínej na naše hříchy, ani na hříchy 

našich rodičů a netrestej nás za ně.“ 

  Ţalm 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143; na konci kaţdého 



ţalmu následuje: „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na 

počátku i nyní i vţdycky a na věky věků. Amen.“  

Ant.: 

Otče náš …. 

 

 Poděkování 

 Misijní klubko  

Čtvrtou neděli adventní proběhl misijní jarmark. Během prodeje 

výrobků misijního klubka se vybralo 7 463 Kč. Díky Vašim štědrým 

darům se doplatil roční příspěvek na Prajwala Oswalda, indického 

chlapce adoptovaného naší farností, ostatní peníze byly pouţity na 

Papeţská misijní díla. Velmi Vám všem také děkujeme za vaše 

příspěvky, které jste během posledních týdnů věnovali na 

adoptovaného chlapce.  

K 16.12. 2009 tato částka činila 4 608,-Kč, takţe většina výtěţku 

z misijního jarmarku mohla být pouţita na záchranu dalších dětí 

(200,- Kč zachrání 1 dítě na 1 rok z největší bídy). 

Z celého srdce děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět. 

hz 

 

 Tříkrálová sbírka 2010 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošní Tříkrálové 

sbírky,  ať uţ jako koledníci nebo jako dárci. Za Vaši 

pomoc i dary upřímné Pán Bůh zaplať! 

 

Vedoucí skupinky 
Číslo 
kasičky 

Vybraná 
částka 

Gillernová 1 3 791,00 

Dvořáková 2 4 850,00 

Petržílková 3 3 991,00 

Pátková 4 3 946,00 



Zavadilová 5 1 020,00 

Tůmová 6 1 020,00 

Knihovna Říčany 7 156,00 

MěÚ Říčany 8 862,00 

Sirovátková 9 7 169,00 

Junková 10 5 944,00 

Junková 11 1 464,00 

Celkem   34 213,00 

 

 Získanými finančními prostředky podpoříme projekty ADCH Praha: 

stavební úpravy v charitním domě pro seniory v Mukařově, provoz 

Azylového domu sv. Terezie v Praze 8 Karlíně, podpora chudých dětí 

v Bělorusku, stavba základní školy v Kitule v Ugandě a část 

vybraných peněz se vrátí na aktivity Farní charity v Říčanech. 

 

Marie Junková Farní charita Říčany 

 

 Karnevalové veselí v Sokolovně 

Tradiční jiţ 10. dětský karneval 

pořádaný Římskokatolickou farností 

Říčany a Sokolem Říčany a 

Radošovice byl hojně navštíven 

dětmi, rodiči i prarodiči. Kolem 

stopadesáti roztomilých masek 

zaplnilo Sokolovnu. Obdivovali jsme princezny, vodníčky, Karkulky, 

piráty, rusalky, čarodějníky a různá zvířátka ve veselém tanečním 

reji. Ten byl vystřídán nápaditými soutěţemi se sladkými odměnami. 

I poznávání písniček, které vedl P. Timotej, mělo velký ohlas. Sokolky 

se letos představily předtančením “ Mackie Messer “ a byly 

zaslouţeně odměněny potleskem. Při promenádě masek malým 

tanečníkům chutnaly tradiční posvícenské koláčky od pana 

Frydrycha. Odpoledne rychle uběhlo a několik písniček na závěr 

ukončilo tančení. Bylo vidět, ţe se všichni pěkně pobavili. Těšíme se, 

ţe se příští rok opět setkáme. 



Děkujeme našim dlouholetým sponzorům: Pekařství Frydrych, 

firmě Boty – Benet p. Trojánkovi, papírnictví “ U Milušky “, Galanterii 

pana Flachse, Ochrannému svazu autorů, sokolům, a také všem 

farníkům. 

Na závěr patří poděkování všem obětavým organizátorům, kteří 

zajistili příjemný průběh karnevalu. 

mp 

 

      Výstav Nejsvětější svátosti 

 4. února se uskutečnila jiţ po čtvrté 

adorace Nejsvětější svátosti, při které 

jsme se modlili za kněze, nová kněţská 

povolání a duchovní obnovu a růst 

říčanské farnosti. Tentokrát byla 

prodlouţena  aţ do 18.30 hod. Vzhledem 

k zájmu jsme se rozhodli, ţe se bude pravidelně konat další adorace, 

a to vţdy třetí čtvrtek v měsíci. Tato adorace bude postupně ve všech 

kostelích naší farnosti, abychom se společně za naši farnost modlili 

na všech místech. Poprvé se tato putovní adorace uskuteční ve 

čtvrtek 18. února v kostele Sv. Bartoloměje v Popovičkách od 15 do 

19.30 hod. 

kpm a tmpv 

                                                                                                                      

 Odpustky 

 Uděluje se plnomocný odpustek: 

 členům rodiny o dni, v němţ se poprvé koná, pokud moţno za 

přítomnosti kněze nebo jáhna, zasvěcení této rodiny 

Nejsvětějšímu Srdci Jeţíšovu nebo Svaté rodině, tedy Jeţíši, 

Marii a Josefovi. Přitom je třeba recitovat právoplatně 

schválenou modlitbu před obrazem Nejsvětějšího Srdce nebo 



Svaté rodiny. Ve výroční den tohoto zasvěcení se při jeho obnově 

jedná o částečný odpustek 

 věřícímu, který vykoná duchovní cvičení o délce alespoň tři dny 

 věřícímu, který vykoná poboţnost kříţové cesty nebo 

prostřednictvím televize či rozhlasu zboţně sleduje kříţovou 

cestu vedenou nejvyšším veleknězem 

 

Zpracováno podle ERCHIRIDIONU 

ODPUSTKŮ 

 

 Napsali jste nám… 

 Vybráno z knih 

 David Novák: Víra ve vírech doby 

"Bůh nás skutečně miluje. Jedná s námi, to vše se však děje pod 

zorným úhlem věčnosti. Co se nám jeví jako nutné-třeba okamžitě ztišit 

bouři-se jemu jako nutné zdát nemusí. Jen nemilující rodič by totiž 

vždy dělal to, co chce dítě." 

yš 

 

 Misijní klubko 

„Nenech si v ţivotě radit od toho, kdo si neumí nechat poradit.“ 

Milí přátelé misií, v letošním roce naše klubko bude provázet 

kalendář o Zambii. Chtěla bych se s Vámi podělit o přání od 

pracovníků Papeţských misijních děl ze Špindlerova Mlýna: 

 „Ne kaţdý člověk počítá čas ţivota na hodiny, dny, měsíce a 

roky, to přinesla aţ moderní doba. Proto ani kalendáře, jak je známe 

my, v této zemi domorodci nepouţívali.  Moţná i právě proto si o to 

více všímají hodnot, na které čas nemá moc velký vliv, a které úzce 

souvisí s věčností. Přejeme Vám do kaţdého dne nového roku 2010, 

ať prostřednictvím i tohoto kalendáře zaţijete blízkost zambijských 



přátel, od nichţ Vám rádi vyřizujeme opravdu srdečné pozdravy 

spolu s ujištěním o denních modlitbách za všechny dobrodince.“ 

hz 

 Pozvání          

 Farní tábor 

„Zaváti sněhem, neztrácíme naději, že 

léto opět přijde…“ 

        Zveme Vás na letní farní tábor, který 

tento rok pořádáme jiţ po deváté. Zajisté se uţ 

těšíte na vaše milé čechtické chatky, s jejichţ pomocí se tentokrát 

společně přeneseme do období vlády Karla IV. 

A co nás čeká? Rytířská doba přináší mnohé slasti i strasti, 

dnešním lidem jen velmi vzdálené. Zaţijeme královský ples, rytířské 

hry nebo divadelní představení kočovných společností. Dobu rytířů a 

dvorních dam, dvůr Karla IV., našeho milého krále českého a císaře 

římského. Zajdeme si do hospody „U Kata Mydláře“, najdeme historii 

vlastního šlechtického rodu, avšak přitom se musíme stále řídit 

Zemskými deskami království českého. Na symbolických koních 

budeme uhánět kouzelnými hvozdy Vysočiny. Uvidíme, co objevíme… 

Těšíme se na Vás: P. Konstantin, P. Timotej, Štěpánka, Míla, 

Mirka, Eva, Iva a Miloš 

Informace  

 Tábor je pro děti od 6 – 15 let 

 Starší zkušení táborníci se mohou přihlásit jako praktikanti 

 Kdy bude? od 4. do 13. července 2010 

 Kolik je třeba zaplatit? 1 600,- Kč 

 Kde se přihlásit? Písemná přihláška je k dispozici v Říčanech 
na faře a v kostele, dále v kostelech: Kostelec u Kříţků, Velké 
Popovice, Popovičky, Mukařov a Jaţlovice. Vyplněné přihlášky 
odevzdejte na faře v Říčanech. Přihlaste se včas. 



 Postní duchovní obnova se uskuteční: 

 6. března se uskuteční postní duchovní obnova v Říčanech, 

kterou povede P. Jan Nepomuk Jindřich Löffelmann, O.Praem. 

 Temín obnovy v Kostelci u Kříţků bude oznámen v březnovém 

čísle 

Prosíme zájemce, aby se zapsali na archy, které budou 

k dispozici v jednotlivých kostelech. 

 

 Setkání mládeže 

 Rádi bychom vás seznámili s termíny setkání mládeţe ve 

věku od 12 do 16 let pro první pololetí roku 2010. Dohodli jsme se, 

ţe se schůzky budou střídavě konat na farách v Říčanech a v Kostelci 

u Kříţků kaţdý čtvrtý pátek v měsíci. Začátek setkání bude vţdy 

v 19,00hod. Zapište si tedy do diářů následující termíny: 

26. února 2010 - fara v Říčanech 

26. března 2010  - fara v Kostelci u Kříţků 

23. dubna 2010  - fara v Říčanech 

28. května 2010 - fara v Kostelci u Kříţků 

25. června 2010  - fara v Říčanech 

 

Pokud budete potřebovat zajistit dopravu, obraťte se buď na Mirku 

Dvořákovou (733 217 243) nebo na Štěpánku Šebkovou 

(721 772 817). Je třeba se domluvit alespoň 1 den dopředu.  

Těšíme se na všechny!  

 Dále bylo obnoveno setkání mládeţe od 17 let. Setkání budou 

probíhat vţdy druhý pátek v měsíci na faře v Kostelci u Kříţků, 

pokud by se připojilo více mladých z Říčan, pak by se přistoupilo, 

stejně jako u mladších, ke střídání místa. Na prvním obnoveném 

setkání jsme se dohodli, ţe naše setkání budou vedena 

k prohloubení vztahu s Bohem a s cílem vzájemného prohloubení 

vztahů.    



 Poutní zájezd 

ŘÍM - PADOVA - ASSISI 

Poutní zájezd farnosti Říčany 

Duchovní doprovod P. Konstantin Mikolajek 

Program bude na letáčcích v kostelích 

Termín: 22.11. – 30.11.2010                         Cena: 8.200,- Kč 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 6 x 

ubytování v poutním domě Velehrad ve 2-3 lůţkových pokojích 6x 

polopenze, 1x oběd ve stylové restauraci, kompletní pojištění, 

duchovní doprovod, sluţby průvodce 

Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 35 EUR 

             

 Zamyšlení 

 Adventní obnova 

Chtěla bych se s vámi podělit o několik myšlenek z duchovní 

obnovy v Kostelci u Kříţků, kterou vedl otec Timotej. Společenství – 

Miluj Boha nade všechno a bliţního jako sám sebe. Slučování 

farností!  - srůstat jako farní společenství. 1 K 1,11–13 Já se hlásím 

k Pavlovi atd. .. Říkat já jdu za Timotejem nebo Konstantinem – to 

není společenství. T. a K. jedno jsou, a také tak ţijí.  Cíl je proţívat 

společenství v lásce Kristově. Pokud budeme ţít Kristovo 

společenství, budeme se rozrůstat, pokud budeme ţít lidské 

společenství – zůstaneme sami! Ke komu se hlásíš? Ke Kristu nebo 

k ďáblovi? Osobní - ……….“ Počítám lidi, kteří se na mě usmáli.“ 

Ř 12,3–16. Dostali jsme dary – jak s nimi nakládáme? Talent od 

Boha máme pouţívat a rozvíjet…. 2 Tim 1,1 – 2,8 Čisté svědomí – 

Rozněcuj oheň Boţího Ducha, který ti byl dán! Neţijeme v pravdě, ale 

ve lţi, moţná lţeme sami sobě. Pozor na falešnou pokoru. Dostali 



jsme dary pro království Boţí, které začíná na zemi. Nečiním já, ale 

Bůh skrze mě. Zlý se snaţí, abychom darované dary nevyuţívali. Dar 

Víry – ţitá víra mě spasí. Dar Víry musím denně naplňovat. 

Odpuštění a chvály – Sám sobě odpustit. Pán ví, co nás nejvíce 

trýzní. Svátost smíření není jen o odpuštění hříchů, ale způsobí i 

uzdravení. Pán hříšníky miluje, ale touţí, aby byli bez hříchu. Ţivot 

s Kristem je náplní mého ţivota. Musím si uvědomit, ţe jsem hříšník, 

a prosit: proměň to. Modlit se za obrácení hříšníků. Kdyţ ţiji ve 

vztahu s tím Nejvyšším, chci snad ţít s tím niţším? 

Máme umět Boha chválit, děkovat a prosit. 

Děkuji Bohu za krásné chvíle proţité ve společenství při 

duchovní obnově v Kostelci u Kříţků. 

mp                                                                                                                                   

 

 Pius XII. O kněžském požehnání 

Kdyby kněţí věděli, jakou moc má kněţské poţehnání, více by 

ţehnali. Zvedne-li se zboţně a prosebně jen jediná kněţská ruka 

k poţehnání, démoni se touto silou řítí do propasti. Kdyţ kněz 

několikrát ţehná, o kolik je jich pak méně v ovzduší. Několikrát jsem 

zdůrazňoval kněţím, ţe musí víc ţehnat, aby bylo lidstvo od satana 

osvobozeno. Kdyby mi dal Bůh na tomto světě uţ jen jediný den 

ţivota, nechal bych kněze ţehnat, aţ by jim ruce umdlely, ochrnuly, 

zchromly, aby byl svět zachráněn od ďábelských rot. 

Proto ať ţehnají, jak často mohou! Jako nemohu vylíčit velikost 

Neposkvrněné, tak nemohu vylíčit velikost kněţského poţehnání. 

Kdyby nad městem dlela kněţská poţehnání, buďte ujištěni, ţe tam 

nenajde zlý duch místa. Kněţí si nejsou vědomi, jakou moc mají. Ať 

tuto moc a sílu vykonávají. Ať posílají poţehnání, aby se zlí duchové 

rozprchli a zřítili do propasti. Ať se toto poselství o moci a síle 

kněţského poţehnání dostane všude tam, kde ţije kněz podle Srdce 

Jeţíšova. 



 Oznámení  

!!! Zkoušky nově vznikající říčanské  scholy  se konají v úterý od 

18 hod. na faře.  Zveme všechny, kteří by se rádi zapojili, a tak 

zpěvem přispěli k slavnostnějšímu proţívání liturgie v našem 

kostele.!!! 

 

Dne 24. 2. 2010 pojedeme s dětmi místo výuky náboţenství na 

výstavu loutek do Strahovského kláštera. Sraz všech bude ve 1415 

hod. na vlakovém nádraţí. Předpokládaný návrat je v 1830 hod. Pro 

účast je nutný písemný souhlas rodičů !!! 

 

 Výsledky voleb do pastorační rady farnosti Říčany, 

které se uskutečnily ve dnech 6. a 7. února 2010 

Volební okrsek Říčany:   odevzdaných hlasů    177 (89 hlasovacích lístků) 

      Vojtěch Moravec   50 hlasů 

      Hana Zavadilová  49 hlasů 

      Ludmila Hasmanová  45 hlasů 

      Evžen Hanka   19 hlasů 

      Petra Horníková  14 hlasů 

Volební okrsek Velké Popovice:  odevzdaných hlasů  19  

      Jan Staněk   10 hlasů 

      Kamil Čelikovský  4 hlasy 

      Zuzana Nikodymová  2 hlasy 

      Zdeněk Vohnout  2 hlasy 

      Eva Čelikovská  1 hlas 

Volební okrsek Kostelec u Křížků:  odevzdaných hlasů  37  

      Eva Petržílková  14 hlasů 

      Petr Čížek   12 hlasů 

      Martina Křtěnová  4 hlasy 

      Bohuslav Kadlec  4 hlasy 

      Marie Janoušková  3 hlasy 



Volební okrsek Jažlovice, Otice:  odevzdaných hlasů  31 

      Jan Janovský   13 hlasů 

      Karel Řezba   12 hlasů 

      Petr Fischer   6 hlasů 

Volební okrsek Popovičky:   odevzdaných hlasů  10 

      Irena Rosíková  10 hlasů 

      Helena Kleňhová  0 hlasů 

 

 Pokud zvolení kandidáti mandát do pastorační rady přijmou (§8 stanov o pastoračních radách 

Arcidiecéze pražské), budou uvedeni do funkce předsedou PR (P. Konstantin Petr Mikolajek, 

O.Praem, farář), společně s jmenovanými členy (dle §4 odst. c) a e)), při mši svaté 27. 2. 2010          

v 18 hod. ve farním kostele Sv. Petra a Pavla v Říčanech a složí slib. 
 

V okrscích Mukařov a Kamenice volby neproběhly, jelikož zde byl jednomyslně navržen vždy jen 

jeden kandidát, který bude jmenován. 

Jmenovaní členové pastorační rady:  

Dle §4 odst. c) :    Václava Andréová – členka Farní Charity 

Dle §4 odst. e) :    Míla Pangrácová – Říčany 

      Marta Dubrovová – Velké Popovice 

      Miroslava Dvořáková – Kostelec u Křížků  

      Lucie Gillernová – Kamenice 

      Věra Plavnická – Mukařov 

Ostatní členové dle §4 odst. b):  P. Timotej Maria Pavel Vácha, O.Praem. 
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