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 „Miloval jsem tě odvěkou láskou a 
přitáhl jsem tě slitovně na své 
srdce“  

(Jer 31,3) 
 
 

 

Drazí, 

v měsíci květnu jsme se modlitbou litanií po mši svaté obraceli k Panně 

Marii. 

O květnu říkáme, že je to měsíc Panny Marie. 

V červnu (aby to nebylo Pánu Ježíši líto ) máme krásné slavnosti, které 

nám ukazují na Pána Ježíše: Slavnost Těla a krve Páně, První svaté 

přijímání  - jak v Říčanech, tak v Kostelci u Křížku, Slavnost Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova. 

Tyto dva měsíce na sebe plynule navazují, tak jako jde v našem životě 

spolu úcta k Panně Marii a Ježíši Kristu. V nebi na sebe nežárlí a nehádají 

se, komu je prokazována větší úcta.  

Nemusíme mít tedy obavy, ke komu a jak se máme modlit. Kdo správně 

uctívá Pannu Marii, uctívá i jejího Syna. Kdo má úctu k Ježíši 

v eucharistii, má úctu k Panně Marii. Maria svým životem ukazuje na 

svého Syna. Její poslední slova, která máme zaznamenána v Písmu, jsou: 

„Udělejte všechno, co vám řekne!“ (svatba v Káně Galilejské –Jan, 2,3). 



V Písmu svatém máme mnoho krásných slov Pána Ježíše, která nám 

ukazují, jak jsme v jeho očích a srdci důležití, že mu není mu můj osud 

lhostejný. Zajímá se o každého s velikou láskou a obětavostí. Sám se nám 

dává za pokrm – posilu pro nás, kteří putujeme a někdy klopýtáme na té 

naší pouti životem. Je nám světlem a ukazuje nám, kam máme směřovat, 

posiluje a pozvedá nás, když v záplavě starostí nevíme kudy kam. Při každé 

mši svaté, při každém svatém přijímání ke mně Ježíš přichází a nabízí  - „ 

Opři se o mě, neboj se, jsem s tebou, vždy a všude. Neopustím tě.“ 

Kéž ve svém životě nikdy nejsme sami, ale vždy a vroucně se dovedeme 

opřít o Ježíše. 

P. Konstantin 

 

 Napsali jste nám… 

 Slunce na cestu 

 

Stejně jako již několik posledních týdnů, tak i ten, před poutí do Staré 

Boleslavi, propršel. Zdálo se, že jinak tomu nebude ani v sotva začínající 

sobotu 15. května, kdy se nás osm vytrvalců sešlo v jednu hodinu po 

půlnoci v říčanském kostele, abychom modlitbou před svatostánkem 

zahájili naši pouť k Palladiu země české za obnovu českého národa. S P. 

Timotejem a s křížem včele jsme se s velkým odhodláním vydali přes zářící 

náměstí do sychravé noci. Říkali jsme si, naše prosby a modlitby byly 

vyslyšeny: NEPRŠÍ.  

Odměnu za probdělou noc jsme ale dostali ještě mnohem větší. Jen co 

jsme prošli Zelenčí, objevily se první červánky a s nimi i úhledná 

cyklostezka, která, jak se zdálo, vedla naším směrem. Vydali jsme se po ní 

doprostřed polí. A najednou nás začaly oslňovat první paprsky. Z červánků 

a z šedomodrých mraků začalo stoupat nad obzor nádherné rudé slunce, 

které ozářilo celou krajinu. Nejsem žádné ranní ptáče, možná proto mě 

tahle chvíle tak zasáhla. Po tolika chmurných dnech se zrovna na tomto 

místě vyhouplo na oblohu a usmálo se na nás slunce. Jakoby se na nás 



usmál sám Bůh. Netrvalo dlouho a slunce, již krásně žluté, zašlo za 

mraky. A i my jsme došli na konec cyklostezky, která končila 

uprostřed pole, kde pobíhalo jen několik zajíců… Nezbylo nám nic jiného 

než hledat cestu zpět, vyšplhat na násep mostu, který překlenoval dálnici, 

a zvesela dojít těch několik zbývajících kilometrů naší pouti.  

Přála bych sobě i vám všem ostatním, abychom nikdy nezapomínali, že po 

dlouhých dnech deště a nepohody, vždycky vysvitne slunce Boží naděje a 

lásky, které nám dává sílu pokračovat v cestě. Třeba v té prázdninové 

            md 

 Vybráno z knih 

 Rick Warren:Proč jsme vůbec tady 

  

Není jisté, zda tě plánovali rodiče, je jisté, že tě plánoval Bůh. Dlouho 

před tím, než tě počali rodiče, byl jsi počat v Boží mysli. 

ys 

 

 Z vlastního pera 

Pouť 

 

Na svátek Petra a Pavla, slavíme vždy pouť, 

V našem kraji známe každý kout, 

A v kostele u svého nejmilejšího Pána, 

Našim mučedníkům čest je vzdána. 

 

Pánem Ježíšem apoštolové vyvolení, 

Svatý Petr s Pavlem – nad ně není, 

učili víře a lásce svého Mistra, 

činili zázraky ve jménu Pána Krista. 

Kázali o lásce s Božím milosrdenstvím, 

jak pohanům, tak i lidem svým, 



konali dobro v lásce bez reptání, 

žili a plnili svůj život v Božím přikázání. 

 

Nebáli se hlásat lidem evangelium, 

což platí stále i dnešním dnům. 

 

Nepřátelům žádné zloby dosti není, 

Pro šíření víry byli mučeni i ve vězení, 

a na památku těchto nejvěrnějších mučedníků 

je zasvěcen i náš kostel – mnoho díků!!! 

Drahoslava Marie Š. 

  Připravujeme: 

 Setkání mládeže  

 

Setkání mládeže ve věku od 12 do 16 let se uskuteční 25. června 

2010, místo bude upřesněno v pravidelných ohláškách. Pokud budete 

potřebovat zajistit dopravu, obraťte se buď na Mirku Dvořákovou (733 

217 243) nebo na Štěpánku Šebkovou (721 772 817).  

 

 Táborák v Říčanech 

Jako každý rok, tak i letos se sejdeme u táboráku na farní zahradě. 

Srdečně zveme děti, jejich rodiče a všechny farníky. Vítáni budou i 

farníci z dalších farností. Těšíme se na setkání 27. června v 18,00 hod. 

při tradičním opékání buřtíků. 

                                                                                                                                           

Mp 

 

 Táborák  na ukončení školního roku v Kostelci u Křížků  

 

V neděli 20.6.2010 od 17h vás zveme do Kostelce u Křížků na táborák s 



opékáním buřtíků. Ukončili bychom tak společně s dětmi letošní školní 

rok. Na farní zahradu jsou samozřejmě zváni všichni farníci nejen ti 

školou povinní.     

 

 První svaté přijímání 

 

6. června v 9,30h - první svaté přijímání v chrámu sv. Petra a Pavla v 

Říčanech  

13. června v 10,15h - první svaté přijímání v chrámu sv. Martina v 

Kostelci u Křížků 

 Oznámení 

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. 

 

!!! V neděli 27. června bude na slavnost Sv. Petra a Pavla svěcení 

varhan!!! 
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