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 „Láska nechť je bez 
přetvářky. Ošklivte si zlo, 
lněte k dobrému.“  

(Řím 12,9) 
 
 

 

 

 Milovaní farníci, 

po krásných měsících různých oslav a setkání přichází doba prázdnin, 

kdy se rozjedeme do různých koutů stvořených našim Bohem. Ve 

stvoření Ho můţeme poznávat a sledovat Jeho mocnou ruku. 

Prázdninám se říká doba klidu a pohody, to však zvláště platí pro děti, 

ale rodiče a ostatní mají zase různé starosti navíc. A tak buďme 

pamětlivi, ţe u Boha prázdniny neexistují a v modlitbách se k Němu 

stále obracejme, aby se čas prázdnin stal opravdu pro děti dobou 

krásnou a poţehnanou, bez jakékoliv újmy. 

 

Vše dobré vyprošují Timotej a Konstantin 



 Napsali jste nám… 

 Pozvání 

Koclířov – tip na prázdninovou pouť. 

 

Začnu trochu zvláštní událostí, která se mi letos stala. Měl jsem 

zjara jedné noci sen, ve kterém se objevilo slovo Koclířov. Nikdy před tím 

jsem jej neslyšel. Kdyţ jsem si to slovo zadal na internet, objevilo se 

jméno Českomoravská Fatima Koclířov. Hned jsem se rozhodl, ţe tam 

musím jet. Obec jsem našel na mapě východně nedaleko Svitav, také 

jsem na internetu zjistil další podrobnosti a to, ţe v měsíci květnu 

zasvěceném Panně Marii tam má místní římskokatolická farnost bohatý 

program. Zatouţil jsem proţít májovou poboţnost s loretánskými 

litaniemi v tomto místě. Našel jsem vhodný čas spojený s výročím 

zjevení Panny Marie ve Fatimě a oslavami 20 let Českomoravské Fatimy 

v ČR.  

V sobotu 15.5. jsem vyrazil na cestu. Z Říčan je to autem asi 140 

km, klidnou cestou přes Čáslav, Chrudim, Vysoké Mýto a Litomyšl, aţ 

na úsek 7 km před Svitavami, který varuje, ţe se zde stalo mnoho 

váţných nehod. Potom uţ jen odbočka z hlavní silnice a byl jsem 

v Koclířově. První co jsem potkal, byla restaurace s názvem Fatima. 

V recepci budovy, která slouţí i jako hotel pro poutníky, je prodejna 

s katolickou literaturou a dalšími upomínkovými předměty 

náboţenského charakteru. Jelikoţ jsem přijel v pravé poledne, dal jsem 

si menu, které stálo pouhých 60,- Kč. Polévku servírovali ve velkém 

hrnci, takţe si host můţe dát, kolik chce.  

Poté posilněn jsem cestou vesnicí vyhledal kostel, ale jsou zde dva! 

U bývalého kláštera redemptoristů na levé straně údolí je kostel sv. 

Alfonse a Panny Marie Fatimské a na pravé straně mnohem starší farní 

kostel sv. Filomény a sv. Jakuba staršího se hřbitovem a velmi 

zajímavou zdí zdobenou reliéfy kříţové cesty a náhrobky původních 



obyvatel. Obec se dříve jmenovala Ketzelsdorf a ţilo tam před II. 

světovou válkou 1700 obyvatel německé národnosti, nyní má pouhých 

600 obyvatel. V minulosti přes ni přešlo mnoho vojsk. V tomto kostele 

jsem se také, při poboţnosti, dozvěděl od P. Pavla Dokládala, kdo byla 

sv. Filoména. 

V centru Českomoravské Fatimy jsem se zúčastnil májové 

poboţnosti také s P. Pavlem spolu s poutníky z Brna a z Orlických hor. 

Po májové s litaniemi a přednáškou o zjevení Panny Marie ve Fatimě 

duševně posilněn jsem ještě navštívil příjemnou kavárnu v areálu, kde 

měli za doprovodu melodické duchovní hudby výborné domácí koláče a 

speciály z pivovaru Černá Hora Brno, které jsem si ale jako řidič vzal 

domů. Zde jsem porozprávěl s poutníkem z Podorlicka a shodli jsme se 

na tom, ţe zdejší prostředí zvláštně blahodárně působí na duše. A tak 

opravdu kdyţ budete sedět na lavičce v parku areálu, dívat se po 

horských stráních  s pasoucími se ovcemi, této zapadlé a osudem těţce 

zkoušené vsi na staré zemské hranici Čech a Moravy, uvědomíte si, ţe 

se sem zase rádi za Pannou Marií vrátíte.  

 

           Karel Habal 

 

 Poohlédnutí 

 ROK KNĚŽÍ  -  Svatý Jan Maria Vianney 

 

 12. června 2010, proběhl náš tradiční Dětský den v Olivovně -  

byl to jiţ 13.ročník -, tentokrát ve 

znamení Roku kněţí. Sešlo  se  kolem 50 

dětí a jistě všichni účastníci byli zvědavi, 

co je na trase tradičního závodu čeká. 

Název „ Co skrývá tajemný hrnec?“ 

nikomu nic nenapověděl. Co asi můţe 



skrývat Tajemný hrnec! A tak se děti seznámily formou soutěţí a různých 

úkolů se: sv. Donem Boscem, sv. Janem Nepomuckým, sv. Norbertem  a sv. 

Janem Maria Vianneyem. Na stanovištích mohli malí i větší závodníci 

chodit na chůdách, projít poslepu vyznačeným územím, vyzkoušet si své 

paměťové schopnosti a zdolat jiné různé záludnosti cesty lesem. Na kaţdém 

stanovišti dostali malé syrové brambůrky, o které se museli celou cestu 

starat. Na poslední zastávce u sv. Maria Vianneye se stal zázrak – Tajemný 

hrnec odkryl své tajemství -  malé brambory se proměnily ve velké a k tomu 

vařené. No a v cíli byli závodníci odměněni různými sladkostmi. Po dobrém 

obědě v Olivovně jsme se sešli na mši svaté, kterou jsme měli venku pod 

širým nebem. Všichni závodníci dostali sladké medaile, Pamětní listy a v 

ranečku malé překvapení. Opékáním buřtíků jsme krásný slunečný den 

zakončili.  

Poděkování patří našim kněţím P.Konstantinovi a P. Timotejovi, kteří se 

o nás starali. Poděkování patří také všem organizátorům  a všem, kteří se 

jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu dětského dne, bez nich 

bychom tento krásný, jiţ tradiční dětský den, nemohli připravit a realizovat. 

Děkujeme i za moţnost být opět v krásném prostředí Olivovny. 

mp                                                                                                                                           

 

 

 Svatý otec Benedikt XVI. vyhlásil po Roku svatého Pavla 

2008/2009 Rok kněţí 2009/2010. Mnozí si jistě vzpomenou, ţe jsme 

k Roku sv. Pavla uspořádali Pouť za svatým Pavlem do baziliky sv.Petra 

a Pavla na Vyšehradě. Kromě toho jsme se také zúčastnili soutěţe, 

kterou vyhlásilo Katechetické středisko Praha. V Roku kněţí jsme se 

mohli zúčastnit Ankety, vyhlášené Katechetickým střediskem Praha, a 

někteří tak udělali. Moţná asi nevíte, ţe náš pan kaplan  P.Timotej 

Maria Pavel Vácha, O.Praem byl mezi oceněnými. Dodatečně 

gratulujeme.  

mp 



 

 DO KAMENICE ZA KULTUROU 

„ A ty si myslíš, není-liţ pravda, ţe oţenit se je totéţ jako „Štěpáne, přines mi holínky!“ Co? 

Vklouznout do nich a jít? Člověk si to musí přebrat, koukat, aby viděl…“  úryvek ze hry 

N.V.Gogola: Ţenitba. 

  

Rozhodla jsem se skoncovat se 

svým dosavadním nekulturně 

barbarským ţivotem a vyrazit do 

divadla. Nemusela jsem chodit 

daleko. Prkna kamenického 

kulturního domu totiţ v pátek 

4.června patřila ochotníkům z 

obnoveného ochotnického spolku 

Tyl a jejich nově nastudované hře ruského dramatika ukrajinského 

původu Nikolaje Vasiljeviče Gogola: ŢENITBĚ. 

Místní ochotníci nezklamali ani tentokrát! V reţii Ondry Hartvicha se 

s náročným textem a celou hrou poprali bravurně. Hra ruského klasika 

rozhodně nenechala mojí bránici v klidu. Kdyţ se při námluvách slečny 

Agáty (Hedvika Svobodová) sešli v jedné místnosti čtyři velmi bizarní 

nápadníci, které pro Agátu sehnala zprostředkovatelka sňatků Tekla, 

sálem se chvílemi ozýval opravdu bouřlivý smích. Náhodný kolemjdoucí 

by určitě nehádal poloprázdný sál. 

Gogolovi se ve své komedii podařilo popsat pokřivené lidské 

charaktery, vztahy a vůbec venkovský ţivot a tradice v Rusku. 

„Gogolova Ţenitba, to je tragikomedie, fraška, absurdita, groteska, satira 

- něco v čem je smutek a smích dvojjedinou bytostí. Je to svět, kde lidé 

s urputnou váţností proţívají svá velká dramata za doprovodu 

hurónského smíchu,“ charakterizoval hru známý reţisér Lukáš Hlavica. 

Pavla Svobodová, představitelka Ariny - Agátiny tety, mi prozradila: 

„Reprízu Ţenitby plánujeme na polovinu října 2010. A v únoru 2011 uţ 



bychom měli mít premiéru nového kousku: tentokrát dramatu Ze ţivota 

hmyzu českého spisovatele Karla Čapka. Vše v kulturním domě 

Kamenice. “  

Takţe sledujte nástěnky, vývěsky a zpravodaje. A další představení 

Obnoveného ochotnického spolku Tyl na Nové Hospodě (zaloţeno 1905) 

si rozhodně nenechte ujít! 

Iveta Pešatová 

 

 

 Svěcení varhan v Kamenici 

 

Po letech odmlčení se 13. června opět rozezněl v kostele sv. Františka 

z Assisi v Kamenici zvuk varhan. Stalo se tak během oslav 50. výročí 

vzniku obce Kamenice. Nástroj posvětil, za přítomnosti starosty obce    

T. Kláska a mnoha dalších návštěvníků, P. Timotej. Varhany                 

v kamenickém kostele čekaly na svou opravu dlouhá léta. Od 70. let 

minulého století nebyl kostel vyuţíván k bohosluţebným účelům           

a chátral. Do varhan začalo zatékat, skoro třicet píšťal bylo nutné 

obnovit, protoţe byly buď ukradeny nebo úplně zničeny. Po roce 1990, 

kdy byly obnoveny pravidelné bohosluţby, začala i obnova celého 

kostela a od roku 2009 i samotných varhan. Jejich opravu provedl 

varhanář V. Vála za finanční podpory obce a rodiny Gillernovy. Po 

vysvěcení nástroje následoval varhanní koncert. Skladby provedené 

sopranistkou Marií Fajtovou, sólistkou opery Národního divadla v Praze, 

za doprovodu MgA. Miroslava Pšeničky, ředitele kůru v katedrále sv. 

Bartoloměje v Plzni, uchvátily všechny přítomné. Krásný zvuk varhan 

tak můţe od nynějška obohacovat liturgii v malebném kostelíku          

sv. Františka. 

  

                      mdv 

 



 Co skrýval tajemný hrnec? 

Toto tajemství odhalily děti, které se zúčastnily letošního dětského 

dne   v Olivovně. Na sedmi stanovištích sbíraly neobvyklé body v podobě 

malých syrových brambůrků. Během své cesty lesem se dozvěděly různé 

zajímavosti o ţivotě a zázracích čtyř významných kněţí: sv. Dona Bosca, 

sv. Jana Nepomuckého, sv. Norberta a sv. Jana Maria Vianneye. 

Kaţdému světci byla věnována        

2 stanoviště, která tentokrát 

svědomitě připravili zástupci 

jednotlivých kostelů říčanské 

farnosti. Jistě jste jiţ uhodli, ţe 

tématem celého dětského dne byl 

„Rok kněţí“, který v těchto dnech 

právě končil. Jaké tedy čekalo na 

děti překvapení na posledním osmém stanovišti? Pro koho z oněch čtyř 

kněţí byly brambory „denním chlebem“? Brambory „na loupačku“ byly 

kaţdodenním jídlem pro francouzského kněze, sv. Jan Maria Vianneye, 

který trávil na sklonku svého ţivota i patnáct hodin ve zpovědnici a na 

velké vaření mu jiţ nezbýval čas. Pod poklicí velkého hrnce tedy kaţdý 

našel výborný brambor, na kterém si mohl pochutnat jako sám Jan 

Maria Vianney.  

                                                                                                                                          

mdv 

 

 

 Slavnost Těla a Krve Páně v Říčanech 

 

První takováto slavnost se konala v roce 1264 v Lutychu 

a zavedena byla podnětem blahoslavené Juliany, 

představené kláštera v Mont-Cornilloně v Lutychu.  

 Moţná uţ to je padesát či šedesát let, kdy bylo 



naposledy procesí po říčanském náměstí o slavnosti Těla a Krve Páně, 

lidově “Boţího Těla“. Letošní slavnost byla zahájena 3. června 

v 18,00hod.mší svatou ve vyzdobeném kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech. 

Chrám byl naplněn do posledního 

místečka. Po mši svaté se průvod 

věřících, druţičky a naši kněţí P. 

Konstantin a P: Timotej vydali  s Tělem 

Páně na náměstí ke čtyřem oltářům, 

které byly připraveny farníky ze všech 

farností, které patří k Říčanům. Počasí 

nám moc nepřálo, byla zima a pršelo. Druţičky asi moc déšť nevnímaly a 

sypaly ze svých košíčků květy na cestu Tělu Páně. Kněţí u kaţdého oltáře 

četli evangelium – radostnou zprávu - a ţehnali přítomným i celému městu. 

Slavnost Těla a Krve Páně měla důstojný průběh a byla zakončena v kostele 

závěrečným poţehnáním.  

Děkujeme Městu Říčany za pomoc při organizaci – doprava -.  

Děkujeme všem farníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 

přípravě slavnosti.  

Děkujeme našim kněţím P. Konstantinovi a P. Timotejovi, ţe po 

desetiletích obnovili tradici procesí o slavnosti Boţího Těla. 

Více na cs.wikipedia.org nebo Slavnost Boţího Těla vyhledat Seznamem.   

                                                                                                                                      

mp    

 

 

 Nové varhany 

V říčanském chrámu sv. Petra a Pavla se při 

poutní mši svaté 27. června 2010 rozezněly nové 

varhany, které byly posvěceny panem farářem        

P. Konstantinem. Všichni přítomní měli radost, ţe 

po dlouhé době opět mohou slyšet krásný zvuk 



varhan. Celkem je 19 rejstříků a 1 242 píšťal. Nejdelší píšťala měří 5,5m a 

nejkratší 15 milimetrů. P. Konstantin poděkoval varhanářům panu 

Fišerovi a panu Novákovi za jejich zhotovení. 

V podvečer jsme v kostele přivítali Komorní pěvecký sbor ZUŠ Říčany 

Sirény pod vedením paní sbormistryně MgA. Martiny Červené. Poslouchali 

jsme sborovou sakrální hudbu a americké spirituály. Nádherný zpěv          

ã capella obohatil tento významný den. Všichni přítomní ocenili potleskem 

nevšední hudební záţitek. Velké poděkování patří Komornímu sboru za 

uspořádání koncertu a za  rozhodnutí věnovat dobrovolné vstupné cca 

2000,-Kč na varhany. Děkujeme. 

mp 

 

 

 Usazení kříže v Kunicích 

 

Dne 2. července 2010  se po 

dvou letech v síle slunečních 

paprsků rozzářil na věţi kostela 

Máří Magdalény opravený kříţ, 

který byl v roce 2008 strţen 

vichřicí. Kříţ restauroval pan 

Bezchleba. Osazení provedli Karel 

Döring, Petr Kukrál a Petr Vácha 

z Trutnova. Před osazením kříţ 

posvětil P. Timotej. 

 

Tmpv 

 

 

 Pouť na Svatou Horu 

V sobotu 12. června jsme uskutečnili poutní zájezd na Svatou 



Horu. Po mnoha deštivých týdnech a horkých dnech jsme měli 

opravdu krásné počasí. Ani horko ani zima a bez deště. Byl to 30. 

poutní zájezd od r. 1992, který jsem já organizovala. Dělala jsem to 

ráda pro všechny zúčastněné, ke cti a chvále Boţí, ale i pro sebe. 

Měla jsem radost, ţe také mohu alespoň něco pro lidi udělat. Ale uţ 

končím. Síla mi ubývá a nemoci se hlásí. 

 

Hodiny odměřují čas…                

Je jedna, druhá, třetí                   

a mně na skráni šedne vlas,        

Boţe jak ten čas letí.  

Včera jsem byla mladičká.                   

Je to jen jak by dých  

Mým chlebem byla písnička  

A solí na něm, smích. 

Tedˇvšak uţ přišel listopad. 

Nebo snad zrak mě šálí? 

Ten chléb mi stačil okorat  

a sůl mě v ranách pálí.

 

Na závěr chci říci, ţe jsem z toho nezbohatla. Nenechala jsem si pro 

sebe ani jednu korunu a cestu jsem vţdy zaplatila jako kaţdý 

poutník. Kdyţ nějaké peníze zbyly, vţdycky jsme je pouţili pro kostel. 

Děkuji Pánu Bohu, ţe se nám všechny zájezdy vydařily a ţe jsme se 

vţdycky šťastně a ve zdraví vrátili domů. 

                                                                  Helena Kleńhová                                                                                            

 

 Pro zamyšlení 

 Několik myšlenek sv. Jana Maria Vianneye z jeho kázání: 

 

„Na čem je zaloţena láska k bliţnímu? 

Za prvé: Přát bliţnímu dobro. Za druhé: Pracovat pro jeho dobro při 

kaţdé nabízející se příleţitosti. Za třetí: Snášet a omlouvat chyby 

bliţního. Na tom spočívá opravdová láska, bez které je nemoţné najít 

milost u Boha a spásu své duše.“ 

 

„Kdybych uţ byl jednou nohou v nebi a bylo mi řečeno, abych obrátil byť 

jen jednoho hříšníka, vrátil bych se. 

mdv 



 

 Několik zamyšlení nad putováním pozemským světem….. 

Slyším Boţí hlas? 

Jak vyuţívám schopnosti, které jsem dostal/a ? 

Jak hospodařím s 5 chleby a dvěma rybičkami ? 

Vydávám se do Jeţíšových rukou ? 

Jak věrohodné je moje křesťanství ? 

Co to je společné dobro ? 

A co mi říká “ Bohatý mládenec “ ? 

                                                                                                      mp 

 

 

 Adopce na dálku 

Na konci loňského roku adoptovala farnost indického chlapce Prajwala 

Oswalda. Za krátkou dobu se podařil vybrat roční příspěvek 4 900 Kč, 

za nějţ můţe studovat a jsou mu kupovány některé potřebné věci 

(učebnice, taška, boty a další), k Vánocům mu jeho maminka koupila 

oblečení a jel na tábor. 9. srpna bude Prajwalovi osm let. Právě dokončil 

první třídu na soukromé škole Sacred Heart School (doba studia je 

jedenáct let). Ţije s rodiči (tatínek je elektrikář a maminka v domácnosti) 

a malou sestřičkou Preshithou. 

Poslal dva dopisy, které můţete vidět na nástěnce před kostelem. V 

prvním představil svou rodinu a děkoval za vánoční dárek, který díky 

naší farnosti dostal, a přál všem veselé Vánoce a šťastný nový rok. Ve 

druhém dopise se raduje, ţe se dostal do druhé třídy (k dopisu je 

připojeno vysvědčení - nejsou zde známky, ale body, většinou má okolo 

50 bodů ze 100). Děkuje za finanční pomoc a vyjmenovává, co mu za ni 

koupili. Také píše, ţe byl s kamarády na letním táboře, kde se mu moc 

líbilo. Naučil se písničky, hrál s ostatními hry a poslouchal příběhy. Na 

konci tábora se všichni pomodlili za své adoptivní rodiče (tedy i za naši 



farnost). Nyní uţ v Indii končí léto a začíná období monzunů. Nám všem 

přeje šťastné léto plné odpočinku. 

Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět. 

Markéta Ţilková 

 

 

 Poděkování 

 V neděli 20. června uspořádalo misijní klubko jarmark. Bylo 

moţné si koupit výrobky členů misijního klubka a občerstvit se 

domácím cukrovím a kávou. Na misijním jarmarku se podařilo vybrat    

4 040,- Kč. Výtěţek poputuje na Papeţské misijní dílo dětí, které 

pomáhá nejchudším dětem v misijích. Všem štědrým dárcům velmi 

děkujeme. 

 

 

 Vybráno z knih 

Max Kašparů : O radostech lidské duše 

O umění žasnout 

Pohlédnout do dětských očí a nežasnout, znamená být duševně i 

duchovně slepý. N.N. 

 

Současný člověk pomalu ztrácí vlastnost, která obohacuje jeho ţivot. 

Umění ţasnout. 

Osobně se domnívám, ţe tento talent zůstává v současnosti dětem asi do 

pěti let věku. Takový capart je schopen bezelstně a upřímně ţasnout u 

rozzářeného vánočního stromku nad dárky, které pod ním najde. Osmiletý 

školák neţasne. Vánoční stromek viděl uţ osmkrát, takţe celkem nuda. A 

dárky? Chrysler to zatím není, tak co. 

A to nehovořím ţivotem znuděných sedmnáctiletých dívkách a mladících, 



kteří uţ zaţili úplně všechno – a není tedy nad čím uţasnout. Ţivot začíná 

být nudný. Proto je potřeba si ho zpestřit promiskuitou, tvrdším alkoholem, 

drogami. Aspoň trochu radosti v tom obyčejném, nezajímavém světě. 

Kdo ještě v dospělosti dovede ţasnout nad západem slunce, zpěvem 

ptáků nebo nad dětským kočárkem, aby se pomalu ohlíţel, zda ho nikdo 

nevidí a zda nebude prohlášen za blázna. 

Divit se, to bychom ještě zvládli, ale ţasnout, to uţ sotva dovedeme. 

Kdyţ bere Jeţíš Kristus své tři apoštoly na vrcholek hory, kde je před 

nimi proměněn, jsou apoštolové v úţasu. Kdyţ zve Jeţíš nás ke svému 

oltáři, kde je proměněn chléb v jeho tělo a víno v jeho krev, zůstáváme 

ospalými jako kaţdou neděli před tím a účast na tomto zázraku proţíváme 

netečně. Neumíme uţasnout ani zde.  

K radosti lidské duše patří také umění ţasnout. Žasnout znamená být 

vděčným, žasnout znamená radovat se z tajemství, žasnout znamená vidět 

„ za věci viditelné“. Žasnout znamená ţít jako dospělý, ale radovat se jako 

dítě. Uţ Písmo v Lukášově evangeliu líčí, jak po jednom Jeţíšově zázraku 

všechny zachvátil úţas, chválili Boha, byli naplněni bázní a říkali: “Co jsme 

dnes viděli je nad naše chápání.“ A na jiném místě se hovoří o tom, ţe kdo 

nepřijme Boţí království jako dítě, vůbec do něj nevejde. 

                                                                                        mp  

 Z vlastního pera 

 

 Jak jsme slavili Boží Tělo 

 

 

Třetí červen – velký svátek- 

Tělo a Krev Pána, 

Křesťané uţ těšili se  

od samého rána. 

 

V kostelíčku Petra – Pavla 

v Říčanech se slavilo, 



pršelo a chladno bylo, 

nám to ale nevadilo. 

 

Oltáře jsme postavili 

na náměstí Říčanském, 

vyzdobili, okrášlili, 

kaţdá část farnosti jen po svém. 

 

Po mši svaté s deštníkama 

k oltářům se vydali 

a na cestu lístky květů 

druţičky nám sypaly. 

 

Nic nedbaje na počasí 

zboţné písně zpívali 

u oltářů i s kněţími 

poţehnání prosili. 

 

 

A po třetím zastavení 

uţ i pršet přestalo, 

Pán vyslyšel naše prosby, 

tak to se nám líbilo. 

 

V kostele jsme zakončili 

pouť svou ve večerním čase, 

kéţ o Boţím Těle za rok, 

všichni sejdeme se zase. 

 

Eva Petrţílková 

 

 

 

 Pro děti 

 PRO CHYTRÉ HLAVIČKY  

                                               křížovka na téma: SVĚTCI 

 

 

                                         

 

 

 

 

 1.                   

 2.                 

  3.               

4.                    

 5.                 

   6.               

  7.                

 8.                  

9.                   



                               Tajenka: ___________________________. 

 

1.) Český kněz, mučedník a světec; patron české země; nevyzradil králi 

zpovědní tajemství královny, jíţ byl zpovědníkem;  král Václav IV. ho 

nechal svrhnout do Vltavy;   sv.Jan ……… (doplň do kříţovky) 

2.) Rozlišovací znak významné postavy, např.světce (sv. Petr má klíč, sv. 

Pavel- meč…) 

3.) Český kníţe a světec; hlavní patron české země 

4.) Světec, mučedník; patron ministrantů 

5.) První česká světice; babička svatého Václava 

6.) Světec, německý kněz; zakladatel premonstrátského řádu 

7.) Svatý farář z Arsu (místo, kde působil) ; patron  kněţí; jeho 

pokrmem bývaly brambory navařené na celý týden; sv. Jan Maria  

……. (doplň do kříţovky) 

8.) Italský světec; zakladatel řádu salesiánů; celý ţivot zasvětil péči o 

mladé lidi 

9.) Světice, křestním jménem Alţběta; patronka světlušek 
 

 

 

SMÍCH JE ZDRAVÝ!  

 

 Přijde host do restaurace a vybírá si z bohaté nabídky. Kdyţ číšník 

donese objednané jídlo, host se rozzlobí: "Prosím vás, co jste mi to 

přinesl"? Na talíři mám 4 bukvice, 5 ţaludů, zmuchlaný kapesník a 

šišku, to přece není k jídlu!" 

"Ale pane, přece jste si poručil tajemství Rumcajsovy kapsy! 

 Učitel se ptá na hodině počtů: „Kdybych měl v jedné ruce sedm 

pomerančů a v druhé ruce osm pomerančů, co bych měl?“ A Pepíček se 

hned hlásí: „Velké ruce, pane učiteli!“ 

 

 Připravujeme: 

V neděli 29. srpna při mších svatých budeme našim školákům ţehnat 

školní brašny. Brašny, si ale přineste!!!   

 



 Oznámení 

Pravidelné mše svaté 
    Říčany     
 

Mukařov neděle  800 hod. 

pondělí 1500 hod. DPS 
 

Jaţlovice 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 Kříţků neděle 1015 hod. 

sobota 1800 hod.   
 

Lipany neděle 1300 hod. 

neděle 930 hod.   
 

Tehov  3. neděle 1300 hod. 

    

Všestary  2. neděle 1430 hod. 

    

Kunice 3. neděle 1500 hod. 

 

 Poutě 

 Kunice – Máří Magdalény – 18.7. v 15 hod. 

 Velké Popovice – Panny Marie Sněţné – 8.8. v 1015 hod. 

 Mukařov – Nanebevzetí Panny Marie – 15.8. v 8 hod. 
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