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 Svatý Václave, vévodo české 
země…… 

Oroduj za nás!!! 
 
 

 

 Drazí farníci, 

tak se opět vracíme, téměř po roční odmlce, k tradici vydávat zpravodaj naší 

farnosti. Rád bych podotkl ihned v úvodu, že pro Vás připravujeme zcela 

novou podobu Zvonu, ale ještě není dokončena. Pevně věřím, že říjnové číslo 

už bude v novém kabátě a obsáhlejší. Někdo si asi řekne, tak skoro rok nic 

nebylo, a nemají co psát. Během uplynulého roku se toho stalo opravdu 

hodně, myslím si, že sami víte, co vše se změnilo, i to by mělo být náplní 

našeho měsíčníku, pokud možno co nejpodrobněji informovat o akcích, 

událostech, pracích a vůbec životě naší farnosti. Budu velmi potěšen, za vaše 

návrhy, co vše od zpravodaje očekáváte a zároveň Vás žádám o příspěvky. 

Také upozorňuji, že budu revidovat příspěvky a není zaručeno, že všechny 

uveřejníme. Je také zbytečné zasílat jen nějaké citáty z knih, pokud by 

někoho konkrétní kniha zaujala, a rád by ji doporučil, napište krátkou recenzi 

nebo referátek, abychom nevytrhávali z kontextu. Budeme velmi rádi, zvláště 



za příspěvky z jednotlivých částí farnosti, aby informovanost o děních byla 

co největší a živá. 

 S otcem Konstantinem jsme zde právě společně dva roky, 1. září jsme 

to společně oslavili dobrou večeří u nás na faře. Bylo to poprvé po našem 

návratu z provizorních bydlení, zde v Říčanech a na Strahově. Zhodnotili 

jsme, že uplynulé dva roky byly opravdu pěkné a velmi nám to uteklo. Jsme 

zde s Vámi rádi a všem děkujeme za stálou přízeň a spolupráci. Tedy i 

z našeho pera  v našem zpravodaji vždy nějaký článek naleznete.  

 Dnes bychom moc rádi poděkovali všem, kteří nám nabídli provizorní 

bydlení, sice jsme využili jen jedno ve spojení s naším domovským 

klášterem, ale bylo Vás hodně, kteří jste nabízeli pomoc. I to nás ubezpečilo, 

že nás máte rádi a podle Písma jste připraveni ke každému dobrému dílu. 

Moc si toho vážíme a věříme, že se společně setkáme nejen v kostele, ale i 

při různých akcích, které bychom pro Vás rádi připravili.    

 Moc Vám děkujeme za vše, co pro nás děláte. Za nás oba připojuji: 

„Pán Bůh Vám žehnej a oplať vše dobré.“ 

Timotej Maria      

 

 Humanitární sbírka  

 

Ve středu 12. 10. 2011 pořádá od 12,00 do 17,00 hodin u fary na 

Masarykově náměstí v Říčanech  naše Farní charita humanitární 

sbírku. 

Můžete přinést zimní i letní oblečení, bavlněný textil, přízi, vlnu, 

hygienické a toaletní potřeby, prací a čistící prostředky, lůžkoviny, 

prostěradla, látky, ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, 

záclony, hračky, kočárky, školní i sportovní potřeby. Za každou krabici nebo 



pytel uvítáme 10,- Kč (částí přispějeme na odvoz sbírky a zbytek použijeme 

na naši další činnost - např. na drobné dárky při návštěvě nemocných).  

Sbírka je určena pro Občanské sdružení Diakonie Úpice, která se zabývá 

tříděním a dalším zpracováním darovaných věcí a jejich následným použitím 

pro humanitární účely. 

Děkujeme za Vaši pomoc.  

Marie Junková 

    SKOTSKO – 10. jubilejní tábor 

 

Dětský farní tábor pořádala Římskokatolická farnost Říčany již po 

desáté. V minulých letech jsme se společně s dětmi ocitli na prahu 

českých dějin, potom v době Jana Lucemburského, Karla IV. – Otce 

vlasti, také jsme vesmírnou raketou proletěli tisíciletími až do 

budoucnosti. 

Zúčastnili jsme se Olympijských her a odhalili tajemství Phaleare. 

Sledovali jsme i svatého Pavla na jeho slavných cestách a objevili jsme 

poklad Rytířů s červenou hvězdou. Někteří z nás byli na všech minulých 

táborech a letos jsme se vydali se všemi účastníky po stopách obyvatelů 

Skotska. Putovali jsme se skotskými hrdiny pravěkem, středověkem až do 

novověku. Na dobrodružných výpravách za Třemi klíči nás provázel 

patron Skotska – svatý Ondřej. Vypravili jsme se na lov vodní příšery – 

Lochnessky, překvapili nás i hradní duchové, vybojovali jsme bitvy za 

svobodu a nezávislost. 

Zdolali jsme Malý i Velký Blaník. 

Cesty táborníků jsou nevyzpytatelné! 

Na Malém Blaníku přímo u hradní 

zříceniny jsme se setkali s dětmi z 

říčanského rugby klubu a s jejich 

vedoucími. To bylo překvapení!!! Ve 

stejný čas na stejném místě!! Loga 

Města Říčany na jejich i našich tričkách prozradila naše bydliště. Na 



Velkém Blaníku se zdejší obsluha divila se slovy: „ Snad tu jsou celé 

Říčany!“ Nakonec jsme našli truhlici, ke které patřily vybojované Tři 

klíče. Našli jsme v ní uložené „Glejty práv Skotů“. 

Na táboře nechyběly mše svaté, noční „Stezka odvahy“ ani táboráky s 

opékáním buřtíků. Moc nám chutnal opečený chleba, někomu víc než ten 

buřtík. J Dostali jsme krásné diplomy a odměny. 

Město Říčany, jemuž děkujeme za poskytnutý grant, jsme na svých 

tričkách reprezentovali všude, kam jsme přišli. Poděkování patří také 

našim dalším sponzorům, našim kuchařkám za výbornou péči o naše 

žaludky a všem obětavým táborovým vedoucím za organizaci a pečlivou 

přípravu tábora bez nároku na odměnu. 

Věříme, že se opět sejdeme příští rok v Čechticích na našem již 11. 

táboře. 

Míla Pangrácová 

 

 

 Náboženství, přípravy a setkání   

V kostelích jsou k dispozici jak přihlášky na náboženství, tak k přípravě 

na přijetí svátostí. Prosíme, přihlášky odevzdejte do 25. září na faře. 

 Výuka náboženství bude probíhat pravidelně od středy 5. října   

 Příprava na přijetí svátosti biřmování – první setkání bude v úterý    

4. října v 19
30

 hod. a následující, dle dohody  

 Setkání středoškoláků – pondělí 18 hod. jednou za čtrnáct dní od 12. 

září 

 Setkání katechumenů připravujících se na křest -  úterý 13. září 

v 19
00

 hod.  jednou za čtrnáct dní 

 Modlitební skupina – středa 19 hod. jednou za čtrnáct dní od 14. září 

 Setkání nově pokřtěných – čtvrtek ve 20 hod. jednou za 4 týdny  - od 

15. září 

 Setkání starší mládeže pátek 19 hod. jednou za čtrnáct dní od 16. září 

 



 První čtvrtky, pátky a soboty 

 První čtvrtky v měsíci se v celé církvi mají věnovat 

modlitbám za kněžská povolání a za osobní svatost kněží, 

v naší farnosti k tomu připojujeme prosbu za duchovní 

obnovu naší farnosti. 

 

 

 

 První pátky v měsíci věnujeme na smír Božskému Srdci Páně. 

Na svátek sv. apoštola Jana r. 1673 klečela svatá Markéta Marie 

Alacoque před svatostánkem a modlila se. Tu se jí poprvé zjevil Spasitel, 

ukázal jí své Srdce na plamenném trůně, zářící jako slunce, ovinuté 

trnovou korunou, ozdobené křížem a řekl jí:"Srdce mé je naplněno láskou 

k lidem tolik, že již nemůže v sobě zadržet plameny hořící lásky. Musí je 

tvým prostřednictvím vylít a lidem zjevit, aby je obohatilo nebeskými 

poklady. Tobě zjevím cenu oněch pokladů: jsou to milosti uzdravující a 

posvěcující, které jedině mohou lidstvo vytrhnout z propasti záhuby.“ 

    V neděli po Božím Těle 16. června 1675 se zjevil Spasitel sv. Markétě 

potřetí. Řekl:"Viz toto srdce, které tolik milovalo lidi, že se nešetřilo, 

nýbrž vyčerpalo se a zničilo, aby jim ukázalo svou lásku. Odměnou 

dostávám za to od mnohých jen nevděk, pro jejich neuctivost a 

svatokrádeže, jejich chladnost a pohrdání, jak se mnou zacházejí právě v 

této svátosti lásky. Co mne však mnohem více bolí, je, že jsou to i duše 

mně zasvěcené, které takto se mnou zacházejí." Potom ji žádal, aby mu 

dostičinila za onen nevděk světa. Poprosil ji, aby přistupovala každý první 

pátek každého měsíce k svatému přijímání, a tak aby podle svých sil 

napravila urážky, kterých se v tomto měsíci dostalo nejsvětější Svátosti. 

    Takovým soukromým zjevením se nemusí věřit. Avšak musíme 

připustit, že duše vyvolené a svaté hlouběji vnikají do pravd Božích a 

jejich vidění mohou být pravdivá. Pravdivost těchto zjevení může být 

potvrzena bezúhonností jejího života a pronásledováním. Hlavně 

Jansenisté pronásledovali úctu k Božskému Srdci Páně. V Rakousku byla 

dokonce státem zakazována. Jezuita Maxmilián Hell ve Vídni rozdával 

knížečku o Srdci Páně a musel zaplatit 500 zlatých pokuty. Císař Josef II. 

dával obrazy Srdce Páně přemalovat, aby prý "neurážely oko vzdělaných 

lidí". Sv. Markéta o jansenistickém pronásledování psala: "Satan rozvířil 

http://www.abcsvatych.com/mesice/a10/rijen16.htm
http://www.abcsvatych.com/mesice/a10/rijen16.htm


tuto bouři, neboť zuří nad tím, že touto pobožností bylo vytrženo z jeho 

moci již mnoho duší, o kterých se domníval, že už je má zajištěny." 

      Sv. Gertruda byla jednou u vytržení a viděla sv. apoštola Jana. Zeptala 

se ho: "Svatý Jane, ty jsi dlel u Srdce Páně, Proč jsi nám nezjevil tajemství 

tohoto svatého Srdce?" Jan odpověděl: "Mým úkolem bylo, zjevit 

tajemství Božího Slova. Avšak v době poslední, kdy bude mezi lidem 

nejhůře, kdy láska ochladne na světě: v této době Spasitel sám zjeví lidstvu 

tajemství svého Srdce, aby svět v lásce ochladlý se znovu jeho božskou 

láskou zapálil.“ 
Z brožurky "Znáš toto srdce", vydal Exerciční dům, Frýdek, r. 1932 

 

 

 První soboty v měsíci věnujeme na 

smír Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, za 

obrácení národa a za naše politiky. 

 Už sv.Pius X. poskytl 3.6.1912 za obvyklých 

podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na 

první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému 

Srdci Panny Marie. 

Benedikt XV. dne 9.11.1920 potvrdil smírnou sobotu. Je to splnění 

jednoho přání P. Marie ve fatimských zjeveních. Dne 10.12.1925 se zjevila 

Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla jí:"Hleď, 

milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně 

probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a 

oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které 

potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci 

vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi 

čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence." 

( K tomu je třeba podotknout, že sv. zpověď vykonaná během týdne se 

smírným úmyslem stačí, že požadavku čtvrthodinového rozjímání se 

vyhoví, když uvažujeme o jednom nebo o více tajemstvích sv. růžence 

nebo se pomodlíme druhý růženec. Také stačí čtvrthodinka duchovní četby 

o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci a ne vždy o 

první soboty po prvním pátku.) 

       Dne 15. srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrněné Srdce své Matky 

ctihodné služebnici Boží Konsolátě Betrone se slovy: "Tak jako jsem já 

skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět, tak přijdou duše skrze 



toto Srdce k mému Srdci ... Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých 

prýští život a posvěcení světa. Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na 

zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé 

neposkvrněné Matky. Má dcero, skrze Markétu Marii Alacoque jsem dal 

světu velká zaslíbení. Protože jsem však ve své dobrotě nekonečný a mé 

milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více. Jestliže duše chtějí, aby 

se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé 

Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích 

prvních sobot měsíce (stejně jako po devět prvních pátků) po kající 

přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce 

spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.“ 

Panna Maria žádala, prostřednictvím fatimské Lucie, pět sobot, Spasitel 

však mluvil o devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto: "Prosba mé 

Matky o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou má i v nebi, 

protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé 

lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce 

spojeni." 
Z přílohy k oběžníku pražského arcibiskupství ACE XI/2689 z r. 1986 

 

 

První čtvrtky v měsíci   9
00

 hod. mše svatá 

     9
40

 hod. zahájení celodenní adorace Nejsvětější svátosti 

     15
00

 – 18
00

 hod. zpovídání 

     18
00

 – 19
00

 hod. adorace se zpěvy 

     19
00

 hod.  večerní chvály  

     19
20

 hod.  ukončení adorace a požehnání 

 

První pátky v měsíci  17
00

 – 18
00

 hod. adorace Nejsvětější svátosti zároveň zpovídání 

18
00

  hod. mše svatá,  po které následuje zásvětná modlitba  

a slavnostní požehnání 

První soboty v měsíci      8
30

 – 10
00

 hod.  Mariánské večeřadlo v říčanském kostele: 

modlitba růžence, mše svatá, adorace a litanie 

http://www.abcsvatych.com/mesice/a10/rijen16.htm#marketaalacoque


 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.   
 

Lipany 2. neděle 1300 hod. 

neděle 930 hod.   
 

Tehov  3. neděle 1300 hod. 

    

Všestary  2. neděle 1430 hod. 

    

Kunice 3. neděle 1500 hod. 

 Poutě 

 Pěší pouť do Staré Boleslavi – 28. září 2011 

Tak jako v loňském roce se i letos vydáme ráno ve 2
30

 hod. z kostela 

svatých Petra a Pavla v Říčanech pěšky do Staré Boleslavi na národní pouť. 

Upozorňujeme všechny, že odvoz zpět si musí každý zařídit osobně. Cesta 

je dlouhá asi 28 km a jde se po silnici. V loňském roce nás po celou cestu 

provázel déšť, tak jsme nezůstali na hlavní mši, ale byli jsme na poslední 

mši v kryptě sv. Václava. Jak to bude letos, ukáže počasí. 

 Poutní mše ve farnosti 

Olešky – 10. 09. 2011      Jažlovice – 25. 09. 2011 
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