
 

květen 2010 

 

Zpravodaj farnosti: Říčany 

 

„A ukázalo se veliké znamení na nebi: 

Žena oděná sluncem, s měsícem pod 

nohama a s korunou dvanácti hvězd 

kolem hlavy.“ 

Zj 12,1 

 
 

 
Milí farníci, 

 

vstoupili jsme do nového měsíce, který je zasvěcený Panně Marii. 

Velikonoční doba stále pokračuje a my se v modlitbě církve stále setkáváme 

s texty knihy Zjevení. Maria je tou, která rozdrtí hlavu Satana. Ta, jeţ 

zůstala věrnou sluţebnicí Páně a nikdy neţádala nic, co by ji mělo 

vyvyšovat, naopak její pokora je pro nás všechny vzorem a měli bychom se 

snaţit ji napodobovat. Ţijeme v době prodchnuté pýchou lidí a neustálým 

shonem za slávou a mocí. Maria je z lidí tou největší osobností a nikdy nic 

neţádala pro sebe. Stále poukazovala na svého syna a tak činí i dnes. Stále 

se za nás přimlouvá, ale zároveň nás prosí, abychom se obrátili. Byl bych 

velice rád, kdybychom si tuto výzvu vzali k srdci a zvláště v měsíci květnu 



vyprošovali naší farnosti, našemu národu a potaţmo celému světu milost 

obrácení.  

Pojďme s Marií za Jeţíšem! 

Timotej Maria 

 

 Napsali jste nám… 

 Vybráno z knih 

 Kateřina Lachmanová: Kotva naděje 

 

„Křesťanská naděje bývá odedávna symbolizována lodní kotvou. … Kotva 

lodi je sice upevněna řetězem k lodi, ale musí být vhozena někam mimo loď, 

musí se zachytit o něco pevného mimo zmítané plavidlo. 

Kotva naší naděje musí být vhozena „mimo“ naši zmítanou existenci, … 

Takovým pevným bodem v prostoru je jedině Bůh sám a jeho věrná láska 

k nám lidem. … Otec veškerého milosrdenství.“ 

„K naději patří i ujištění našeho Pána, ţe v nebi nehrozí bytová krize. … - 

díky jeho smrti na kříţi uţ na nebeský příbytek dosáhne opravdu kaţdý, 

pokud v Krista věří a jemu se svěří.“ 

„…ţivot bez naděje zavání peklem, …“ Proto Nepřítel naší spásy tak rád 

pokouší lidi právě k zoufalství – to je jeho ţivná půda.“ 

„Potřebujeme naději, jakou měl Abrahám, právě kdyţ se o nás pokouší 

beznaděj. O něm Písmo říká, ţe „ačkoli uţ nebylo naděje, on přece doufal a 

věřil“ (Řím 4,18).“  

Md 

 

 



 Josh Mc Dowel: Hodnota člověka 

 

Kdyţ Bůh vstupuje do ţivota člověka, dává mu 

nekonečnou,věčnou,neměnnou hodnotu,protoţe on sám začíná ţít v jeho 

nitru. 

ys 

 

 Z vlastního pera 

Májová 

 

Na měsíc květen se vţdy těšíme, 

kde zvláště Matku Boţí uctíváme, 

láskou, květy, písní s radostí, 

přináší nám plno darů – milostí. 

 

K ní své prosby vroucně vysíláme, 

s důvěrou se denně u ní modlíváme, 

Panna Maria krásná, spanilá a čistá, 

přimlouvá se za nás u svého Syna Krista. 

 

Srdce mé ať se nejistotou nechvěje, 

Tys má jediná prostřednice - naděje, 

kde pod láskyplnou ochranou Tvou, 

vyslyšíš vţdy prosby a modlitbu mou. 

 

také celá církev k Tobě shlíţí s údivem, 

i na Kalvárii mělas spoluúčast se Synem, 

Spoluvykupitelkou utrpení sjednocenou bolem, 

však po vzkříšení Jeho – pomocnou Matkou lidem všem! 

Drahoslava Marie Š. 



 Pozvání          

 Májová pouť k Palladiu země české: 

V noci z pátku na sobotu, přesně v 1 hod. 15.5.2010, vyrazíme na 

pěší pouť do Staré Boleslavi. Budeme se modlit za náš národ, po vzoru 

našich předků, kteří na toto místo putovali po staletí, abychom si na 

přímluvu Matky Boţí vyprosili od našeho Spasitele hojnost milostí. Ti, kteří 

nemohou ze zdravotních důvodů jít pěšky, vybízím, aby přijeli autem nebo 

autobusem. Pouť bude totiţ zakončena mší svatou v 9.15 hod.  

 

 Pouť na Svatou Horu 

V sobotu 12. června 2010 uskutečníme zájezd na Svatou Horu. 

Vyjedeme v 6.30 hod. z Herinku a pojedeme přes 

6.33 Dobřejovice 

6.37 Doubravici 

6.39 Modletice 

6.42 Popovičky 

6.44 Chomutovice 

6.46 Nebřenice 

6.48 Petříkov 

6.50 Velké Popovice 

6.55 Předboř 

6.58 Jaţlovice 

7.05 Říčany 

7.15 Čestlice 

7.20 Průhonice 

7.30 Praha-Opatov 

 

Cena zájezdu bude 300.-Kč pro dospělé a 100.-Kč pro děti do 15. roků. 



Přihlášky přijímá opět Helena Kleňhová, Herink 14, p. Říčany,  

tel. 323 637 171 

               

Kdo s námi pojede poprvé, napíše mi své jméno, bydliště a rodné číslo pro 

pojištění. 

Čekejte opět na autobusových zastávkách. 

V Dobřejovicích na návsi, v Modleticích u Olmrů, v Popovicích u pivovaru, v 

Říčanech na náměstí, v Průhonicích u hotelu "Tulipán" a na Opatově u 

metra ve směru do Prahy. 

 

 Setkání mládeže 

 setkání mládeţe ve věku od 12 do 16 let se  uskuteční 4. června 

2010 na  faře 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.  

 

 setkání mládeţe od 17 let se uskuteční v pátek 14. května na 

faře v Kostelci u Kříţků, pokud budete potřebovat zajistit dopravu, obraťte 

se na kaplana P. Timoteje (737 515 491) 

 

         Humanitární sbírka - 

 

pořádaná Farní charitou Říčany se uskuteční  v úterý 11.5.2010 

od 11,00 do 17 hodin u fary (kostela) na Masarykově náměstí 

v Říčanech. Můţete přinést zimní i letní oblečení, oděvy z 

rifloviny, bavlněný textil, přízi, vlnu, hygienické a toaletní 

potřeby, prací a čistící prostředky, lůţkoviny, prostěradla, látky, ručníky, 

utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, záclony, koberce, hračky, 



kočárky, školní i sportovní potřeby. Za kaţdou krabici nebo pytel uvítá 

Farní charita dobrovolný příspěvek 10,- Kč na dopravu a na svou další 

činnost (např. na drobné dárky pro seniorky ke Dni matek). Sbírka je 

určena pro Občanské sdruţení Diakonie Úpice, které se zabývá tříděním a 

dalším zpracováním darovaných věci a jejich následným pouţitím pro 

humanitární účely. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

                                                                                   Marie Junková 

                                                                                   Farní charita Říčany 

 Poutní zájezd 

Do konce května se můžete přihlásit na farní pouť do: 

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 

             

 

 

 



 Oznámení 

 Poutní mše svatá ve Voděrádkách 

na svátek  sv. Jana Nepomuckého 
 

Dne 16. května od 1400 hod. zveme všechny, aby se 

zúčastnili mše svaté, kterou bude celebrovat              

P. Konstantin Petr Mikolajek, O.Praem. 

 

Svatý Jene 

Nepomucký, 

zástupce české země, 

shlédni na nás, na 

svůj národ, 

pamatuj na své plémě, 

vypros nám u Boha milost, 

bychom se mu líbili, 

podle víry ţivi byli, 

jak jsme při křtu slíbili. 

 

V ničem člověk víc podobný 

Bohu svému nebývá, 

neţli kdyţ k bliţnímu svému 

milosrdenství mívá: 

neb milosrdenství Boţí  

podle Písma svatého 

nekonečně převyšuje 

ostatní skutky jeho. 

 

Příklad tvůj, ó svatý Jene, 

má nás k tomu povzbudit 

a tvůj ţivot zde na světě 

v nás lásku k bliţním vzbudit; 

ty jsi vdovám a sirotkům 

hojnou almuţnu dával 

a všem chudým z lásky k Bohu 

štědrou ruku podával. 

Ještě jednou, svatý Jene, 

hlas svůj k tobě zdviháme, 

od tebe, patrona svého, 

pomoc vroucně ţádáme: 

Vypros nám u Boha milost, 

bychom se milovali, 

jeden druhého jak bratři 

v nouzi si pomáhali. 

Neb jsme všichni údy Krista 

a navzájem jsme bratři; 

jeden druhého milujeme, 

jak na křesťany patří; 

v srdci našem ať zůstává  

jen svaté lásky plamen, 

lásky k Bohu i k bliţnímu. 

Dej nám to, Boţe, amen. 

 

 



Pravidelné mše svaté 
    Říčany     
 

Mukařov neděle 800 hod. 

pondělí 1500 hod. DPS 
 

Jažlovice 3.-5. neděle 1100 hod. 

úterý 900 hod.   
 

Otice 1. neděle 1100 hod. 

  1430 hod. DD- jednou za dva týdny 
 

Velké Popovice neděle 830 hod. 

středa 1800 hod.   
 

Popovičky sobota 1430 hod. 

čtvrtek 900 hod.   
 

Kamenice sobota 1600 hod. 

pátek 1800 hod.   
 

Kostelec u Křížků neděle 1015 hod. 

sobota 1800 hod.   
 

Lipana neděle 1300 hod. 

neděle 930 hod.   
 

Tehov  3. neděle 1300 hod. 

    

Všestary  2. neděle 1430 hod. 

    

Kunice 3. neděle 1500 hod. 

 

!!! Ve čtvrtek 13. května bude na slavnost Nanebevstoupení Páně 

mše svatá v 18 hod. v Říčanech !!! 

 

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 

Cena: dobrovolný příspěvek.  

Redakční uzávěrka pro příspěvky do dubnového čísla je 25. 5. 2010 

 

http://www.ricany.cz/farnost

