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Dušičkové zamyšlení 
 

Vzpomínka na věrné zesnulé, 

Památka všech věrných zemřelých, 

lidově „dušičky“ (lat. In 

commemoratione omnium fidelium 

defunctorum), připadá na                            

2. listopadu. V římskokatolické církvi 

je dnem liturgického roku, kdy se 

církev modlí za zemřelé. V tento čas  

 

 

 

 

 

 

slouží liturgické obřady také i Církev  

československá husitská, která 

vzešla z  prostředí katolického 

modernismu po  I. světové válce.  

Památka se slaví od 10. století. 

V zemích s křesťanskou tradicí je 

zvykem během tohoto dne či období 

navštívit hřbitov a rodinný hrob, 

rozsvítit  svíčku, položit živé květiny, 

což má symbolizovat víru ve věčný 

život a demonstrovat přesvědčení, 

že život hrobem nekončí. 

Památka  věrných  zemřelých se 

slaví  den  po  slavnosti  Všech  

svatých 1. listopadu. V České 

republice je vzpomínka na všechny 

naše zemřelé vedle Vánoc 

největším společně prožívaným 

dnem, který věřící i nevěřící spolu 

„slaví“. Modlitba za zemřelé patří 

k nejstarší křesťanské tradici, 

vzpomínka na mrtvé je součástí 

každého slavení eucharistie. 

Památku věrných zemřelých zavedl 

roku 998 clunyjský opat Odilo                
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(zemřel r. 1048), který se takto snažil 

čelit přetrvávajícím pohanským 

obřadům. Ve 13. století se zvyk 

rozšířil po celé západní církvi. 

V Aragonii začali kněží slavit v ten 

den tři mše za zemřelé, což potvrdil 

papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil 

pro všechny kněze ve Španělsku, 

Portugalsku a Latinské Americe. 

V roce 1915 Benedikt XV. toto 

dovolení rozšířil pro celou církev. 

 Jak řekl Kardinál Miloslav Vlk:  

“Je velmi důležité, abychom si  

uvědomili, že tento den je nejen 

vyznáním našeho společenství 

generací tady na Zemi, jak to 

prožívají lidé ve  vzpomínkách na své 

zemřelé předky, ale že je především 

zřetelným vyznáním víry ve 

vzkříšení, v život překračující hrob, 

ve společenství za hrobem.“ 

Na hřbitově v Říčanech bude 

mše sv. za zemřelé sloužena 2. 11. 

ve 14.00 hodin, v kostele sv. Petra              

a Pavla v 18.15 hodin a v Jažlovicích 

v 17.00 hodin v kostele sv. Václava. 

Srdečně zveme ke společné 

modlitbě.                                                       

Mgr. P. Konstantin Petr Mikolajek, farář 

Římskokatolická farnost Říčany 

 

  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

 

Hlas zvonů 28. října 
 

Tradice pokračuje. Farář Don 

Rozaro v Roveretu navrhl, aby ze 

zbraní, které zůstaly v italské krajině 

po konci první světové války, byl za 

přispění i jiných národů ulit Zvon 

padlých – Campana dei Caduti. Více 

než dvacetitunový kolos 24. května 

1925 slavnostně pokřtili jako Matku 

trpící – Maria dolens a za 

přítomnosti krále Viktora Emanuela 

II. a papeže Pia XII. odhalili 4. října 

1925. Od té doby se každý večer ve 

21 hodin ozývá ztichlou krajinou 

Rovereta sto úderů zvonu k poctě 

padlých vojáků. Dvojnásobek úderů 

pak několikrát v roce připomíná 

svátky zemí, které se bojů první 

světové války zúčastnily. Za 

Československo zní vždy 28. října.     

Myšlenka, aby se české obce 

připojily 28. října hlasem svých 

zvonů k tomu roveretskému, vznikla 

v Říčanech roku 2001. Tak i letos 

zvon říčanského kostela vzdal úctu 

obětem první světové války.                                                                                                               

Miloslava Pangrácová 

 

 



  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   
 

Pozvánka                 

na  svatomartinské 

posezení 
 

Srdečně zveme farníky 

z Kostelce u Křížků i odjinud na 

svatomartinské posezení při kávě               

a koláčích na faře v Kostelci u Křížků 

v neděli 13. listopadu v 16 hodin. 

Přijďte si společně pohovořit                                     

a poslechnout vtipné povídání 

kardinála Špidlíka o modlitbě (z CD).  

Můžete se těšit také na promítání, 

při kterém navštívíme kostely                      

a kaple česko-bavorského pohraničí. 

Přiveďte i své přátele. 

 

  S B Í R K A  
 

  
Již se nám opět blíží čas Vánoc, 

konec roku a začátek nového a také 

svátek Tří králů. A to se opět bude 

konat Tříkrálová sbírka, kterou v celé 

České republice organizuje Česká 

katolická charita. 

 I naše Farní charita se akce 

zúčastní. A protože se neobejdeme 

bez pomoci koledníků, chtěla bych 

vás poprosit o spolupráci. Každá 

skupinka koledníků by měla mít 

jednoho člena staršího 18 let                

a k němu dvě až tři děti, které budou 

vystupovat jako králové. Byla bych 

velmi ráda, kdyby se přihlásily 

rovnou celé skupinky (jeden dospělý 

a děti), případně jednotlivci.  

Pokud budete chtít koledovat, 

prosím, přihlaste se osobně, 

mailem: marie.junkova@seznam.cz,  

nebo na tel. čísle 732 126 355. 

Těším se, že se najde opět velké 

množství odvážných „Tří králů“, kteří 

budou právě tak úspěšní jako loni. 

Na závěr bych chtěla poděkovat 

za celoroční pomoc při aktivitách 

Farní charity a  všem popřát krásné     

a klidné Vánoce a v novém roce 

hodně zdraví, štěstí a Božího 

požehnání. 

                                                                   

Marie Junková                                          

Farní charita Říčany  

       

Tříkrálová  

sbírka 

 2012                                                         
 



  NAPSALI JSTE NÁM  

Obnovujeme                      

si znalosti                     

Starého zákona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od začátku letošního roku se schází 

naše společenství při kostele sv. 

Martina v Kostelci u Křížků každý 

měsíc (vždy poslední pondělí v 19.15 

hod.), abychom se zamysleli nad tím, 

co nám Bůh touto knihou knih chce 

říci právě teď. Nejde nám tedy 

pouze o sledování příběhů nebo               

o dějiny Izraele. Jde nám především 

o to, abychom toto Boží slovo 

pochopili (nebo alespoň se snažili 

pochopit) ve vztahu k sobě. Proto 

hledáme i návaznosti na Nový zákon 

– na slovo Kristovo. 

Úvodem 

Jak přistupovat ke knize knih           

– Bibli? Předem je třeba si uvědomit, 

že Bible je: 

 Zdroj informací o Bohu, a to jak 

ve Starém tak i v Novém Zákoně, 

kde hlavním informátorem je 

Ježíš Kristus (viz Žid 1,1-6). 

 Zdroj informací o člověku a jeho 

směřování (tj. i o mně). 

 Pokyny a návody jak dosáhnout 

věčného života (tj. žít podle 

Božích plánů a jeho vůle). 

Bible není: 

 Vědecká publikace. 

 Jen historie a dějiny Izraele. 

 Kulturní památka, byť prvořadého 

významu.  

 

Biblické pradějiny                        

(Gen. 1,1 – 11,32)    

a) Dva příběhy o stvoření                         

(Gen. 1,1 – 3,24) 

 Gen. 1,1–2,4a je mladší,                                 

kněžského původu (sepsána 

okolo roku 500 př. Kr.). 

 Gen 2,4b – 3,24 je starší z let 

961-922 př. Kr. z okolí 

Šalamounova dvora. Je více 

poetická – ráj je líčen podle 

představ kočovných obyvatel. 
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Poznatky pro nás k úvaze, přemýšlení 

i modlitbě: 

1. poznatek: Bůh tvoří slovem (viz 

též J 1,1 – 5). 

2. poznatek: Bůh tvoří rozlišováním 

(den/noc atd.). 

3. poznatek: Na vrcholu stvoření je 

člověk (6. den) a šabat (7. den) 

člověk má vzdávat chválu Bohu. 

4. poznatek: Člověk není bohem – je 

neúplný – má potřebu být 

doplňován (potřebuje toho 

druhého). 
 

b) Od  Adama  k Noemovi              

(Gen. 4,1 – 10,32) 

 Boží trpělivost s člověkem  

(4,1- 5,32). 

 Soud nad porušeným 

stvořením (6,1 – 22). 

 Vyhlášení soudu a zaslíbení 

Noemovi  (6,5 – 22). 

 Příchod soudu a obnova země 

(7,1 – 24). 

 Obnova země a nový počátek 

(8,1- 25). 
 

Poznatek: Noe uvěřil a Bůh ho neopustil. 

c) Budování města věže               

(Gen. 11,1 – 9) 

Poznatek: Lidé si troufají sami 

zabezpečit svou existenci a zajistit 

budoucnost. Jejich úsilí končí 

zmatkem (jak aktuální!). 

Poznámka: Čerpáno mj. z publikace 

M. Cholerio (1997): Blaze tomu kdo 

slyší tato slova. 
 

O Bibli  - inspirace a okolnosti 

Kromě zamyšlení nad texty Bible, si 

ještě krátce vždy řekneme něco        

o Bibli a okolnostech jejího sepsání. 

Co je Písmo svaté – Bible                    

(Slovo Boží  Starého a Nového zákona)  

Bible představuje z vnuknutí Božího 

Ducha zaznamenaný proces Božího 

sebesdělení lidem – slovem i činy. 

Vrcholem je vtělené Boží slovo Ježíš 

Kristus. Garantem je učitelský úřad 

církve. 

a) Inspirace 

 Bohem inspirovaní svatopisci jsou 

skuteční autoři posvátných textů – 

tyto jsou výsledkem jedinečné Boží 

spolupráce s člověkem; je třeba je 

připsat zcela Bohu a zcela svatopisci 

(jsou v nich stopy obou autorů). 

 V Písmě sv. je všechno to a pouze 

to, co Bůh chtěl – všechno, co 

poznamenává svatopisec je třeba 

považovat za výpověď Ducha 

svatého. 

 Bible obsahuje nadpřirozené               

i přirozené pravdy, které tvoří 

jednotu. Jejich centrem je Kristus. 



 Jednota bible je důsledkem jejího 

božského původu (jednota je        

i mezi SZ a NZ). 

 Pravdivost: jako nejvyšší Pravda 

vylučuje jakýkoliv omyl. 

 Svatost bible – posvátné knihy 

jsou prosté mravního omylu. 
 

b) Biblický kanon (od 3. století 

označení oficiálního seznamu   

inspirovaných knih). 

 Kanonické knihy = do seznamu 

zapsané, tj. 46 knih SZ a 27 knih 

NZ (kanonicita = uznání ze strany 

církve). 

 Deuterokanonické knihy jsou 

pouze v souboru katolické církve 

(neuznávají je protestantské 

církve). 

 Apokryfní knihy – nebyly 

zařazeny do kanonu, i když mají 

příbuzné vlastnosti. 

Poznámka: Čerpáno ze skript „Starý 

zákon“. 

K rozjímání i modlitbě: 

Kniha Sirachovec o prvotině stvoření 

– moudrosti (1. kapitola). 
 

Závěrem srdečně zveme i další 

zájemce na setkání do Kostelce. 
 

František Reichel 

 

Karel Řežábek:             

“Byl pozván také Ježíš... 

/Jan 2,2/ “ 

         Tématem letošní XXII. katolické 

charismatické konference v Brně 

byla svatba v Káni Galilejské z Janova 

evangelia. Karel Řežábek přednášel 

o větě  uvedené v nadpisu. 

          Nejvíce mne zaujala myšlenka 

o plnosti lidství v Kristu. Příběh                     

z Kány Galilejské dokládá Kristovo 

lidství. Ježíš nevzal své nové 

učedníky, jak by si mohli snad 

myslet, na poušť, aby se přiblížili 

Bohu, ani do školy, aby se o něm 

učili, nebo do lazaretu, aby poznali 

lidské utrpení. Ale vzal je na svatbu. 

Na svatbě pak pomohl svatebčanům, 

kterým se nedostávalo vína                            

a zázračně jim ho daroval. Ani tak 

skvělou příležitost však neproměnil 

pro svou popularitu. Odešel ze 

svatby jako obyčejný host. 

Takový byl Ježíš, šlo mu o lidi, ne 

o svoji slávu.      

                                                                                                   

MUDr. Yvona Šebková 

 

Přednášku si můžete objednat na 

www.konference.cho.cz ve formě 

DVD či CD za 100Kč+50Kč poštovné.  

 



  OZNÁMENÍ  

 

 Obnovený ochotnický spolek 

Tyl na Nové Hospodě  

(založeno 1905), o. s. 

 

Vás zve 

v pátek 25. listopadu 2011    

od 19.00 hod.  

do KD KAMENICE 

 

na komedii bratří Čapků 

 

ZE ŽIVOTA HMYZU 

 

V režii PAVLA RŮŽIČKY 

 

hrají : 

T. M. P. VÁCHA, A. KOPECKÁ,                  

I. NOVÁKOVÁ, L. RŮŽOVÁ,  

H. SVOBODOVÁ, P. SVOBODOVÁ,  

A. ZÍTKOVÁ, P. KOPECKÝ,  

J. PIŠNA, J. RŮŽA, P. RŮŽIČKA,  

T. RŮŽIČKA a M. SVATOŠ 

 

Zvuk a světla : Ondřej Hartvich 

 

První nešpory  

Všichni jste srdečně zváni k účasti na 

slavnostních zpívaných večerních 

chválách k poctě Všech svatých, které se 

budou konat ve farním kostele sv. Petra 

a Pavla v Říčanech v pondělí 31. 10. od 

19 hod. Zpěv chorálních částí nešpor 

podpoří malý vokální ansámbl, jenž 

přednese žalmy ve stylu falsobordone                

a Magnificat Orlanda di Lassa (1532-94).  

Pravidelná setkání 

Mládež - 14-18 let                         

liché týdny - pondělí  17.15 hod. 

Katechumeni   

 úterý  19.00 hod. 

Modlitební skupina  

 středa  19.00 hod. 

Starší mládež - 18 a více          

pátek  19.00 hod. 

Novokřtěnci      

1x za 4 týdny – čtvrtek 20.00 hod. 

Příprava na biřmování  

sudé týdny - středa 19.30 hod. 

Náboženství 

Říčany: fara 

Všichni až do 5. třídy  

středa  14.30 - 16.00 hod. 

6.-9. třída   

středa  16.00 -  17.00 hod. 

Kostelec u Křížků: fara  

Všichni až do 5. třídy  

čtvrtek  17.15 – 18.15 hod. 

6.-9. třída   

čtvrtek  18.30 – 19.30 hod. 

Mukařov: Příčná 61 (zadní vchod 

do budovy školní družiny = prostory       

IH - alternativní školičky) 

Děti 6-8 let  

čtvrtek  14.00 - 14:45 hod.   

Děti 4-5 let   

čtvrtek  15.00 - 15:45 hod. 

Děti nad 9 let   

čtvrtek  16.00 - 16:45 hod.     

 

 



  OZNÁMENÍ  

Pravidelné mše svaté 

MÍSTO DEN HOD. 

Říčany pondělí 15,00* 

 úterý   9,00 

 úterý 14,30** 

 středa 18,00 

 čtvrtek   9,00 

 pátek 18,00 

 sobota 18,00 

 neděle   9,30 

Mukařov neděle   8,00 

Jažlovice 3.-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 

 
 

 

Slavnost Všech svatých v Říčanech:  

1. nešpory – 31. 11. v 19 hod.              

mše svatá – 1. 11. v 18.00 hod.  

Mše v den Památky všech věrných 

zemřelých: 

Říčany -   hřbitov 14.00 hod. 

     kostel 18.15 hod. 

Jažlovice  17.00 hod. 

Kostelec u Křížků 17.15 hod. 

Velké Popovice  18.30 hod. 

Vikariátní mše svatá, kterou bude 

celebrovat Mons. Dominik Duka, 

arcibiskup pražský, se bude konat 

15. 11. v 9.00 hod. 

Poutní mše svatá: 

Kostelec u Křížků – sv. Martin,        

13. 11. v 10.15 hod. 

Advent začíná 27. 11. 2011. 

Adventní rorátní mše: 

Každé pondělí od 6.00 hod.,  

první 28. 11.  

Akce „Královské farní kaf-fé“ se 

letos uskuteční 20. 11. ve Velkých 

Popovicích. Bližší informace na 

internetu a v ohláškách. 

 


