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Milí farníci,

Začal nám měsíc říjen, který je 

zasvěcený, tak jako květen, Panně 

Marii. Od září 2011 se v naší farnosti 

setkáváme na první sobotu k Marián-

skému večeřadlu, abychom se mod-

lili za naše politiky, národ a všechny 

zasvěcovali Neposkvrněnému srdci 

Panny Marie. Ona nás vede ve své 

škole lásky ke Kristu. Pro povzbuzení 

připojuji slova papeže Benedikta XVI. 

Z promluvy 31. 5. 2006: „Opravdová 

mariánská úcta nikdy nezamlžuje 

nebo neumenšuje víru a lásku v Ježí-

še Krista, našeho Spasitele, jenž je 

jediným prostředníkem mezi Bohem 

a lidmi. Naopak svěřit či zasvětit se 

Panně Marii představuje přednostní 

cestu, ostatně vyzkoušenou mnoha 

svatými, která vede k ještě věrněj-

šímu následování Krista. S dětskou 

odevzdaností se jí tedy svěřme.“  Zvu 

Vás tedy k modlitbě, modleme se ve 

všech našich kostelích před mší sva-

tou růženec, a pokud se nemůžete 

pravidelně zúčastňovat modlitby 

růžence v našich kostelích, modle-

te se růženec v rodinách. Nechme 

se vést Marií ke Kristu. Požehnaný 

mariánský měsíc! Žehná Timotej Maria

M Ě S Í Č N Í K

Z P R A V O D A J  FA R N O S T I  Ř Í Č A N Y

Ř Í J E N | 2 0 1 1



2

 ZE ŽIVOTA FARNOSTI 

Pouť do Staré Boleslavi

Ve středu 28. září jsme se o půl 

třetí ráno setkali v říčanském kos-

tele, abychom zahájili společnou 

modlitbou před Nejsvětější svá-

tostí naši pouť do Staré Boleslavi, 

bylo příjemné, že přišli i někteří, 

co nemohli jít pěšky. V letošním 

roce nás na pouť vyrazilo třináct, 

tedy vlastně dvanáct, jelikož nej-

mladší člen naší pouti, devítimě-

síční František, se celou cestu nesl 

a bylo mu opravdu dobře, během 

šesti hodin nezatoužil po jídle a spal 

�
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a spal, nejprve na hrudi maminky 

a pak u tatínka. V Újezdě nad Lesy 

se k nám přidala ještě paní Junková, 

takže do Staré Boleslavi jsme dora-

zili ve čtrnácti. Během pouti jsme 

se pomodlili růženec, ranní chvály 

a u kostela sv. Václava zazpívali 

svatováclavský chorál, poté jsme se 

společně se všemi poutníky zúčast-

nili národní mše. Naplňovala mě 

radost nejen z krásného kázání otce 

arcibiskupa olomouckého Mons. 

Jana Graubnera nebo z promluvy 

prezidenta ČR prof. Ing. Václava 

Klause, ale také ze setkání s mnoha 

farníky, kteří do Boleslavi dorazili. 

Ne každý může jít pěšky nebo se 
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dopravit autem, důležité je nebýt 

lhostejný. Proto děkuji Vám všem, 

kteří jste se jakýmkoliv způsobem 

připojili k oslavám svátku hlavní-

ho patrona našeho národa svatého 

Václava a věnovali svoji modlitbu.

TMPV

KNIŽNÍ NOVINKY 

Vojtěch Kodet: 

Hledám tvou tvář

“ Otec si přeje, abychom nesli hoj-

nější ovoce, proto své ratolesti čistí / 

srov. Jan 15,2  /…

Takové čištění někdy bolí, ale 

mnohdy je nutné, aby nás od naší 

zahleděnosti do sebe vrátilo k pohledu 

na Boha.“

Na letošní Katolické charismatické 

konferenci v Brně P. Kodet podepiso-

val svou novou knihu. Před ním byla 

dlouhá fronta, a on se snažil každému 

vyhovět a s laskavým úsměvem do 

vyčerpání vpisoval věnování.. Když 

to viděl P. Canatalamesa, papežský 

kazatel a host z Itálie, svou autogra-

miádu na druhý den vzdal. Omluvil 

se, že na to sílu nemá.

Nová knížka P. Vojtěcha je ochut-

návkou jeho nádherného osobního 

vztahu k Bohu a Ježíši Kristu. Škoda 

jen, že vztah ani zkušenosti se předat 

nedají, každý si je musí vybudovat 

sám. Pokud byste se však do takové-

ho budování dali, knížka je báječným 

pomocníkem. Vřele doporučuji.

MUDr. Yvona Šebková

P

�

�
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Z HISTORIE

Jak všichni víte, v tomto roce probíhá 

zásadní rekonstrukce fary, rádi bychom 

vás postupně seznamovali se všemi úpra-

vami, které proběhly. Dnes začínáme 

pohledem do minulosti, který pro vás 

připravila jedna z farnic, nechce však být 

jmenována, tak její přání ctíme. 

FARA

 2. pol. 13. stol. – postavena první fara (s kos-

telem, hradem a „městem“) – sídlo děkanství

 1420 – husity vypáleny Říčany – pravděpo-

dobně i fara (upáleno 9 kněží skrývajících se 

na hradě – i říčanský plebán P. Šimon z Popo-

vic (1418–1420), přestože slibovali, že se při-

dají k táboritům

 16. stol.–poč. 17. stol. – utrakvistická, lute-

ránská a kalvinistická

 1624 – 1. katolický farář P. Matěj Novatius 

(1624–1635, 1638–1639), bydlel v Uhříněvsi 

(součást uhříněveské farnosti)

 1. pol. 17. stol. (Třicetiletá válka) – kapla-

ni, často neobsazena, misionáři (neoblíbeni, 

zvláště jezuité),  1639 – fara vypálena, do 

roku 1652 fara zpustlá

 1651 – farář P. Jan – na faře se nedalo žít, 

bydlel u sousedů, po půl roce odešel

 1653 – fara přestavěna a opravena – špatně 

(farář P. Jan Václav Slaviboj 1652–1658)

�
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 1669 – vloupání na faru a do kostela – 

ukraden stříbrný kalich (farář P. Jan Ignác Stra-

ka 1664–1674)

 konec 17. stol. – oprava fary (farář P. Vít Anto-

nín Straka 1683–1691)

 1707 – na všeobecnou žádost zřízena samo-

statná farnost (farář P. Jan Daniel Beránek 

1707–1725, pohřben v kostele)

 1709 – oprava fary – byly v ní 4 místnosti

 18. a 19. stol. – na faře pořádány slavnostní 

obědy na obecní útraty při obecních slavnostech

 1713 – při faře nebyla žádná užitečná zahrada 

(3 krávy, 2 svině, 2 koně, 2 hříbata, 30 ovcí)

 1722 – přestavba fary – 394 zl. 29 kr. – pří-

zemní domek, vlevo (místo kanceláře) man-

dlovna, za ní vchod na dřevěnou pavlač na 

dvoře, vpravo u vchodu byly schody na půdu, 

za nimi kuchyně a pokoj pro faráře

•

•

•

•

•

•

•
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 1. pol. 18. stol. – farář P. Ignác Antonín Pečený 

(1725–1732, pohřben v kostele) znovu posta-

vil u zahrádek před farou dřevěné mříže

 1740 – vítr odnesl pavlač (farář P. Václav Ferdi-

nand Kořil 1732–1761)

 1741 – v Říčanech se ubytovalo (asi i na faře) 

pruské vojsko, museli je živit (válka o dědictví 

rakouské – obléhání Prahy)

 1757 – Říčany zpustošeny 30 000 pruskými 

vojáky, fara vydrancována – vzali farářovi 

všechny šaty, vybrali sýpku a půdu, vytrhali 

doškovou střechu

 1775 – selské povstání na uhříněveském pan-

ství, voděrádský rychtář jim utekl a ukryl se na 

faře, farář P. František Jan Wolf (1775–1789) 

ho schoval, nevydal a pustil zahradou

 poč. 19. stol. (napoleonské války) – 1801 

– Rusové se ubytovali v Říčanech, velitel Petr 

Grekof na faře (farář P. Josef Dobíhal 1800–1805)

 1812 – v podkrovní pohostinské místnosti 

se ubytoval major Zákolský (farář P. Josef Jan   

Křtitel Marcocius 1805–1816)

 1805 – P. Marcocius při příchodu na faru nalezl 

spoušť, zvlášť v hospodářském stavení, neohra-

zenou zahradu na dvoře (mohli přijít zloději), 

přední zahrádky částečně spadlé, dřevo shnilé

 1806 – P. Marcocius začal opravovat ze svého 

(měli mu proplatit, ale z 775 zl. mu dali 208 

zl. 12 kr. ¾ den.), nechal postavit dřevník ved-

le špejcharu, okap nad dveřmi (jak pršelo, tak 

kolikrát i jemu za krk nateklo), sázel do zahrady 

stromy – před stodolou vlašské ořechy, broskev

 1816 – u jedné strany stodoly postavena zeď 

(proti zlodějům), zahrazeno, rozšířena zahrád-
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ka před farou, místo lípy zasadil dva stromy 

(P. Marcocius na vlastní náklady – přes 100 zl.)

 1863 – 1. června – 1. listopadu přestavba 

fary – přístavba poschodí – stavitel Antonín 

Jenšovský z Pyšel (farář P. Alois Klášterský 

1851–1876) – v té době bydlel farář v radnič-

ním hostinci a kaplan v domě naproti škole

 1905 – farář P. Martin Dominik Velický dostal 

titul děkana

 1919 – na faře dočasně uloženy sbírky muzea 

(farář P. Karel Čeřovský 1919–1933)

 1928 – fara povýšena na děkanství 

 pol. 20. stol. – na faře slouženy mše, obřady 

atd., kostel v havarijním stavu (farář P. Josef 

Ježek 1933 – 19??)

 80. léta 20. stol. – přestavba fary – koupel-

na v patře, byt pro faráře (dříve archiv), farář 

P. Ludolf Josef Kazda O. Praem. 1987–1990  

•

•

•

•

•

•
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z G. Trnka: Město Říčany v minulosti i pří-

tomnosti, Říčany 1913 (i obr, ale asi špatné 

datum opravy), Kol. autorů: Popis obcí 

školního okresu říčanského. Říčany 1938, 

předposlední zpráva na stavebním úřadě, 

poslední dvě paní Kafk ová
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NAPSALI JSTE NÁM

Světové dny mládeže 

v Madridu

„V Kristu zapusťte kořeny, na něm 

postavte základy, pevně se držte víry.“ 

Úryvek z listu apoštola Pavla Kolosa-

nům se stal mottem Světových dnů 

mládeže (SDM), kterých se v srpnu 

ve dnech 16. – 21. 8. ve španělském 

Madridu zúčastnili mladí z celého 

světa a které vyvrcholilo setkáním s 

papežem Benediktem XVI. Nedílnou 

součástí Světových dnů mládeže byly 

také Dny v diecézích, které probíhaly 

týden před samotným hlavním pro-

gramem ve více než čtyřiceti diecé-

zích Španělska. 

Setkání se zúčastnilo i několik 

mladých z naší farnosti. Někteří se, 

stejně jako většina poutníků z České 

republiky, zúčastnili předprogramu 

v diecézi Tarragona, další byli přiví-

táni v Barceloně, kde byl přichystán 

program pro salesiány z celého světa 

a ti, kteří se přihlásili do přípravného 

týmu, se předprogramu nezúčastni-

li. Nicméně jsme se všichni nakonec 

sešli v Madridu.

Program v Madridu byl velice 

bohatý. Každé dopoledne byla mož-

nost zúčastnit se v českém centru 

katechezí, modlitby, mše svaté apod. 

�

•

Odpoledne pak probíhal Festival 

mladých, který zahrnoval koncerty, 

výstavy, prohlídky muzeí, návštěvu 

divadel. 

Světové dny mládeže ofi ciálně 

začaly v úterý 16. 8. mší svatou na 

náměstí Plaza de la Cibeles. Celebro-

val ji kardinál Antonio María Rouco 

Varela– madridský arcibiskup a před-

seda Španělské biskupské konferen-

ce. Na tomto náměstí pak ve čtvrtek 

proběhlo slavnostní uvítání papeže 

Benedikta XVI. mladými poutníky. 

V pátek se Svatý otec spolu s mla-

dými modlil křížovou cestu vedoucí 

ulicemi Madridu. 

Vrcholem SDM byla sobotní 

modlitební vigilie a nedělní závěreč-

ná mše svatá s papežem na madrid-

ském letišti Cuatro Vientos. Jedním 

z nezapomenutelných zážitků ze 

setkání se pro mě, a věřím, že i pro 

mnoho dalších, stala sobotní eucha-

ristická adorace. Ta následovala po 

silné bouři, jež se po horkém odpo-

ledni strhla nad letištěm a na kterou 
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nikdo nebyl připraven. Jakmile byla 

na podiu vystavena Nejsvětější svá-

tost, rozjařený a promáčený dav více 

než milionu mladých lidí ztichl, aby 

se poklonil svému Spasiteli. 

Na letišti jsme přespali a nedělní 

mší svatou byly 26. Světové dny mlá-

deže slavnostně ukončeny. Po mši nás 

papež pozval na příští setkání v roce 

2013 do brazilského Rio de Janei-

ra a rozeslal nás do světa, abychom 

svědčili o své víře.  Martina Pešatová

P

SBÍRKA

Humanitární 

sbírka 

Ve středu 12. 10. 2011 pořádá od 

12,00 do 17,00 hodin u fary na Masa-

rykově náměstí v Říčanech  naše Far-

ní charita humanitární sbírku.

Můžete přinést zimní i letní obleče-

ní, bavlněný textil, přízi, vlnu, hygie-

nické 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 

�
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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 zpracová-

ním darovaných věcí a jejich násled-

ným použitím pro humanitární účely.

Děkujeme za Vaši pomoc. 

Marie Junková

PRO DĚTI 

Pro chytré hlavičky a nejen pro 

ně: tentokrát trochu po africku…

1.  Třetí největší světadíl; říká se mu 

„černý kontinent“.

2.  Demokratická republika Kongo 

byla od roku 1908 do roku 1960 

kolonií jakého evropského státu?

3.  Označení pro „bělocha“ v DR Kongo.

4.  Jak se řekne „děkuji“ domorodým 

jazykem v DR Kongo (mluví se jím 

v provincii Katanga a na východě 

země)?

5.  Úředním jazykem je v DR Kongo 

francouzština, statut národních 

jazyků mají 4 tamní jazyky: linga-

la, konžština, lubština a v provin-

cii Katanga a na východě země… 

�

�
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6.  Typická místní příloha/hlavní jíd-

lo; mouka vařená ve vodě, z husté 

kaše se dělají bochánky.

7.  Období dešťů je roční období 

v tropickém podnebném pásu, 

kde je neustávající léto, a je rozdě-

lené na období dešťů a období… 

8. Současný prezident DR Kongo.

1.       

2.       

3.        

4.        

5.            

6.       

7.     

8.       

Tajenka:  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(hlavní město DR Kongo).

Nápověda: aksanti, muzungu, bukari 

ROZPIS ÚKLIDU KOSTELA V ŘÍČANECH

7. 10. – skupina 1  14. 10. – skupina 2

21. 10. – skupina 3 28.10. – skupina 4

�

OZNÁMENÍ 

Pravidelné mše svaté

MÍSTO DEN HOD.

Říčany pondělí 15,00 *

úterý 9,00

 14,30 **

středa 18,00

čtvrtek 9,00

pátek 18,00

1. sobota 8,30  a 18,00

sobota 18,00

neděle 9,30

Mukařov neděle 8,00

Jažlovice 2.–5. neděle 11,00

Otice 1. neděle 11,00

Velké Popovice neděle 8,30

Popovičky sobota 14,30

Kamenice sobota 16,00

Kostelec u Křížků neděle 10,15

Lipany 2. neděle 13,00

Tehov 3. neděle 13,00

Všestary 2. neděle 14,30

Kunice 3. neděle 15,00

* DPS

** DD –  jednou za dva týdny

POUTĚ 

 Kamenice – kostel sv. Františka z Assisi – 

8. 10. 2011 v 16 hod. 

�

�

�
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