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V té chvíli, kdy k Ní přišel nebeský 
vyslanec, nezpozorovala ho, neboť 
byla zahloubána do nejvyššího roz-
jímání o tajemstvích, která v ní Pán 
tak mnoha milostmi obnovil 
v předešlých dnech. Poněvadž Pán 
sám Ji ujistil, že Jednorozený brzy 
sestoupí, aby přijal lidskou podobu, 
byla tato veliká Královna plna 
vroucích, radostných myšlenek 
v očekávání uskutečnění toho                        
a roznícena pokornou láskou, pravila 
si v duchu: „Je to možné, že ten po-
žehnaný čas již přišel, v němž Slovo 
věčného Otce se má narodit a obco-
vat s lidmi? (Baruch 3,38). Že bude 
náležet světu? Že Ho lidé budou vi-
dět v těle? (Iz 40,5). Že jeho nepří-
stupné světlo bude osvěcovat ty, 
kteří sedí ve tmě? (Iz 9,2). Ó, kdo 
bude hoden vidět a poznat Jej!                    
Ó, komu bude dopřáno políbit zem, 
které se dotknou jeho nohy!“  

Mystické město Boží II, Vtělení, 
str.62 

Milovaní farníci,  
začala nám doba adventní, a já jsem 
vybral asi vám dosti neznámý text. 
Jedná se o chvíle před příchodem 
archanděla Gabriela k Marii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Považuji je za vhodnou inspiraci 

pro prožití příprav na oslavu naro-
zení našeho Pána Ježíše Krista. Maria 
je ujištěna, že se blíží ten čas, kdy se 
Slovo stane tělem. Maria je zahlou-
bána do rozjímání a v prvním mo-
mentu nepostřehne příchod velkého 
Božího posla archanděla Gabriela. 
My bychom měli také nacházet více 
času pro rozjímání o tak velkém 
projevu lásky Boha k člověku, a tak 
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jako v Marii působila milost, bude 
působit v nás. Jde však o to, aby-
chom se nenechali pohltit konzum-
ním světem, ale setrvali v touze pro-
niknout více do tajemství Vtělení. 
Když se nám bude stále více dařit, 
s pomocí Boží, pronikat do tohoto 
tajemství, naše vděčnost poroste            
a s ní i touha po dokonalejší odpo-
vědi na Boží pozvání k následování 
Krista. Ježíš se stal člověkem, aby 
naplnil Písmo a všechna proroctví, 
která se v Zákoně na Něho vztahují. 
Jde o naši spásu a účast na díle 
Božím.   

Na začátku každé mše svaté ří-
káme: „Odpusť nám, že nekonáme, 
co máme konat.“ Přeji Vám i sobě, 
abychom v této požehnané době 
konali to, co bude Bohu milé. Oslavy 
narození se obejdou bez přemrštěného 
množství pokrmů a nepotřebných 
dárků, ale neobejdou se bez smíření 
a touhy po pokoji a lásce. Možná si 
myslíte, že jsou to prázdná slova. 
Věřte, že mám otevřené oči a hlavně 
srdce a není mi lhostejné, když vní-
mám mezi vámi občasné nepokoje, 
neodpuštění a sváry. Ježíš si přeje 
toto vše odstranit, nebuďme slepí              
a hluší jako děti světa, jsme přece 
děti světla. Odstraňme každé zlo 
z našich srdcí, dříve než pavučiny 
z koutů, je to důležitější a velkou 
Boží touhou. Ať jsou letošní Vánoce 
opravdu časem pokoje a lásky. Doba 
adventní, která je letos dostatečně 
dlouhá, nám nabízí mnoho možností. 

Dej Bůh, abychom konali, co máme 
konat, a pod stromeček dostali ten 
nejkrásnější dar – Lásku a Boží 
pokoj! 

Všem ze srdce žehná Timotej Maria 

 

  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   
 

Ohlédnutí                                

za listopadem 
 

V posledních dnech jsme v naší 
farnosti měli velmi nabitý program. 
Rád bych se s vámi podělil o několik 
postřehů a zároveň tím moc podě-
koval za pomoc a zdárný průběh 
všech akcí.  

V úterý 15. 11. jsme měli vzácnou 
návštěvu, pana arcibiskupa Domi-
nika Duku a kněze z jílovského 
vikariátu. Možná jsem byl před touto 
návštěvou trochu nervózní a šlo to 
na mě poznat. Za to se omlouvám. 
Bylo to vlastně poprvé, co jsem se 
mohl (kromě dvou podání ruky na 
pražském arcibiskupství) s panem 
arcibiskupem setkat a pohovořit.  

 

Foto: R. Flachs 



Bylo to pro mě pěkné setkání            
a vnímal jsem upřímný zájem o to, 
co děláme, a jak se nám žije. 
Návštěva proběhla ve velmi 
upřímném a přátelském duchu 
(příště už budu určitě méně 
nervózní). Společně jsme prohlédli 
celou faru, panu arcibiskupovi se vše 
líbilo a zůstal s námi až do 
odpoledne. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem, kteří přispěli skvěle 
chutnajícím pohoštěním.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve čtvrtek 17. 11. proběhla naše 

druhá farní zabijačka. „Kluci“ 
z Milevska nám opět připravili 
krásný den plný dobrot a měl jsem 
radost, že jsme se jako farnost mohli 
takto spolu sejít a strávit pěkné 
chvíle. Vše se snědlo a vypilo a až na 
malou výjimku se nikomu nic 
nestalo. Na zabijačce nás navštívil 
pan opat ze Strahova a chutnalo mu. 
Snad se i tato akce zdařila a děkuji 
všem, kteří se zapojili a pomohli.  

A protože v neděli 20. 11. bylo 
Krista Krále, byl čas na Královské 
farní kaffé. Letos bylo ve Velkých 
Popovicích a podle ohlasu se všem 
moc líbílo. Mně tedy určitě. 

Popovičtí zajistili školní knihovnu             
a sešlo se nás kolem 70 farníků. 
Program byl zcela v režii Velkých 
Popovic. Připravili si pro nás krásné     
a obohacující odpoledne, plné 
zážitků a chutí z nepřeberného 
množství dobrot, dokonce i dort ve 
tvaru velkopopovického kostela. 
Zazpívali jsme si s kytarou, poslechli 
historii kostela a zaposlouchali se do 
krásných tónů violoncella a houslí. 
Za toto opravdu krásné setkání bych 
chtěl moc poděkovat všem, kteří se 
o něj postarali.  

P. Konstantin 
 

Veletrh neziskových 
organizací 
 

Ve dnech 28. a 29. 11. se 
Římskokatolická farnost Říčany 
zúčastnila Veletrhu neziskových 
organizací, pořádaného Ekocentrem 
Říčany a Městem Říčany v Městském 
kulturním středisku. Farnost 
představila svou pastorační činnost, 
farní Charitu, humanitární sbírky, 
programy pro seniory, Tříkrálovou 
sbírku, Misijní klubko, výuku 
náboženství, letní tábory, dětské 
dny, karneval pro děti a další. 
 



V programu pro školní skupiny 
byla do pracovního listu zařazena               
i naše otázka: Jaké je hlavní poslání 
Římskokatolické farnosti Říčany,                   
a kteří svatí jsou patrony kostela 
v Říčanech? Těšíme se i na vaše 
odpovědi.  

Miloslava Pangrácová   

 

Proměny 
 

V loňském roce jsme začali 
s drobnými úpravami v areálu fary. 
Jako první, ve volných chvílích, přišla 
na řadu zahrada. Stalo se to pro nás 
relaxací, ale jak dnes můžeme 
s odstupem času konstatovat,                        
i počátečním nastartováním k celkové 
proměně říčanského farního areálu. 
Jak už jsme přislíbili, budeme vás 
obrazem touto proměnou provázet. 
Dnes pro srovnání proměna zahrady                       
a stodoly.  

Timotej Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Farní zahrada a stodola dříve... 

 

 

                    Stodola během rekonstrukce. 

 

 

 

                                                 Stodola dnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

... a po úpravách. 



  NAPSALI JSTE NÁM  

Obnovujeme                      

si znalosti                 

Starého zákona II 

Abrahám 

Úvodem 

Není důležité, co si pamatuji o tomto 
(nebo kterémkoliv jiném) příběhu, 
ale důležitější je, co si z něho vezmu 
pro svůj duchovní život, tj. cestu 
k Bohu. 

Otec víry Abrahám (Gen. 12,1 – 
25,18)   
   „Odejdi ze své země, ze svého 
rodiště …“   
   Příběh trhá všechna pouta: 
 

 K minulosti (otec, rodina) 
 K přítomnosti (půda, dům, 

rodina) 
 K budoucnosti (neplodná 

manželka, bez dětí) 
Poznatky pro nás: 

1. poznatek: Nejen věřit v Boha, ale   
i věřit Bohu – důvěřovat a plně se 
na Něj spolehnout. Věřit Bohu 
znamená spolehnout se na to, 
v co doufáme, a být si jist tím, co 
nevidíme (Žid 11,1 a 8 – 16).  

2. poznatek: Žít ve stálém vědomí 
plné závislosti na Bohu – být stále 
na cestách (Abrahám opustil 
město a žil pod stanem). A též vi-

dět, jak Boží iniciativa stále trvá – 
Bůh uzavřel s Abrahámem smlouvu 
o potomstvu i o zemi (15,1 – 19). 

3. poznatek: Věřit v Boha není jed-
norázové rozhodnutí, ale pro-
gram na celý život (viz všechny 
další příběhy Abrahámovy).                 
A také umět žít v nejistotě a s vě-
domím křehkosti lidské existence. 

4.  poznatek: Naše víra musí být 
potvrzena konáním, tj. skutky    

(Jak 2, 18 – 23). 
5. poznatek: Co bylo napsáno               

o Abrahámovi, bylo napsáno                   
i kvůli nám (Řím 4,1 – 25 a Gal 3,6 
– 14). 

Poznámka: Budoucnost patří těm, 
kdo mají odvahu doufat. Pro naší 
dobu je příznačný jistý druh abra-
hámovské zkoušky: Chce se po nás, 
abychom navzdory všemu věřili                   
a doufali, navzdory chmurným výhle-
dům abychom měli odvahu k bytí, 
přestože údaje, které k nám dnes                
a denně proudí z médií, jsou velmi 
neutěšené a často tak velmi kruté. 
(J. A. Merino, OFM „Františkánská 
cesta pro dnešního člověka“). 

Caravaggio, Abrahám a Izák, r. 1600 



Závěr  -  k úvaze, k přemýšlení                 
i k modlitbě: 

1. Když se Bůh v hořícím keři před-
stavuje Mojžíšovi, odvolává se při 
tom i na Abraháma (Ex 3,6). 

2. Věřme Kristu – viz jeho závěrečná 
řeč při poslední večeři (J, 14,1 – 
31). 

3. Věřit znamená žít v radosti                      
a velebit Boha – viz Magnifikat 
(Lk 1, 45 – 55). 

 

O Bibli 2 - Země úrodného 

půlměsíce 

Dějiny božího lidu se na počátku 
odvíjely v oblasti na východ od 
Středozemního moře, v oblasti 
„úrodného půlměsíce“.  

 Na jihu v Egyptě byla civilizace již              
3 000 let př. n. l., úrodná               
obydlená část leží v 5-25 km 
širokém pásmu okolo Nilu v délce 
1 200 km.  

 Na severu v Mezopotámii (mezi 
řekami Eufrat a Tigrid) se 
postupně střídají a vládnou 
Asyřané, Sumerové, Chetité, Ba-
byloňané a později pak Peršané, 
Řekové a Římané. 

 Mezi nimi je Kenaan (Svatá země 
– Izrael) a také Sýrie (většinou 
rozdrobená do malých celků,             
a tedy ne příliš významná). Ale 
právě touto oblastí, která je 
koridorem i křižovatkou mezi 
oběma říšemi, prochází obchodní 
cesty i válečná tažení. 

František Reichel 

  NAPSALI JSTE NÁM  

 
Lucie Cincialová:              
"Už nemají víno"            
/Jan 2,3b/ 
 

Příběh v Káně Galilejské na XXII. 
Katolické charismatické konferenci 
pokračoval prosbou P. Marie Ježí-
šovi. Přednáška L. Cincialové na toto 
téma byla bohatá. Uvádím proto jen 
pár myšlenek. 

Za prvé byla to matka Boží, která 
první zjistila nedostatek svatebčanů. 
Sestra františkánka ji přirovnává                     
k čidlu na palubní desce, které hlásí, 
že je něco v nepořádku. A nemusí to 
být jen nedostatek nápoje,                             
v nepořádku může být také něco 
v našem duchovním životě. 

Za druhé její prosba Ježíšovi je 
přímluvnou modlitbou. Přímluvná 
modlitba tedy může být krátká. Dů-
ležité však je, abychom si všimli ne-
dostatku u našich bližních                       
a pomohli jim. 

A za třetí, stejně jako bylo dobré 
pozvat Marii na svatbu, tak je také 
dobré ji pozvat do našeho života. 
Ona je vždy blízko Ježíšovi, a tak 
bude v našem životě spolu s Ježíšem. 
 
Kazetu si můžete opět objednat na 
http://konference.cho.cz 
  

Yvona Šebková 
 



Dobrovolníkem v Africe 
          

Ve čtvrtek 29. září jsem odletěla 
do Afriky, do města Lubumbashi 
v Demokratické republice Kongo. 
Čekaly tam na mě děti, jako jste vy. 
Jen o něco černější. A bez rodičů. Ty 
děti rodiče buď opravdu nemají 
(zemřeli na AIDS či jiné nemoci), 
nebo byly vyhozeny na ulici. I to se 
tam bohužel stává… 

Kongo leží přímo ve středu Afriky.  
Město Lubumbashi, které bude po 
následujících 10 měsíců mým domo-
vem, pak na jihovýchodě země. 
Budu tam pomáhat v belgickém sa-
lesiánském centru pro „děti z ulice“.  
Mým hlavním úkolem bude být 
s nimi, doučovat je, učit, hrát si 
s nimi. Budu učit i angličtinu na 
tamní univerzitě.  

Do Afriky vyjíždím díky salesián-
ské organizaci Adopce nablízko, 
která po ročním školení vysílá mladé 
dobrovolníky právě do míst, kde jsou 
potřeba. A to nejen do Afriky, Me-
xika nebo Indie, ale i do Bulharska, 
na Slovensko, či na různá místa 
České republiky.  

Více informací o projektu Adopce 
nablízko najdete na:                  
www.adopcenablizko.cz.               
Novinky o mém tamním působení se 
můžete dočíst buď ve Zvonu, nebo 
na mých stránkách:                       
www.iveta-kongo.webnode.com. 

Iveta Pešatová  

 

  OZNÁMENÍ  

 

Pravidelná setkání 
Katechumeni      

 liché týdny - úterý 19.00 hod. 

Modlitební skupina  

liché týdny  - středa 19.00 hod. 

Starší mládež - 18 a více     

liché týdny  - pátek 19.00 hod. 

Novokřtěnci      

liché 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 - DPS 15,00
 

 úterý   9,00 

 

úterý, DD – 1x 

za dva týdny 
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 

Poutní mše svatá:  
Otice - sv. Mikuláš        4. 12. v 11.00 hod. 

Adventní rorátní mše: 
Každé pondělí                              6.00 hod. 
 

 

Přehled vánočních bohoslužeb    

Štědrý den sobota 24. 12. 2011 
Říčany – dětská mše svatá           16.00 hod. 
Kamenice                                             16.00 hod. 
Mukařov                                               16.00 hod. 
Popovičky                                             21.00 hod. 
Velké Popovice                                   22.00 hod. 
Kostelec u Křížků                                23.30 hod. 

Boží hod vánoční neděle 25. 12. 2011 
Říčany                                                    00.00 hod. 
Mukařov                                               08.00 hod. 
Velké Popovice                                    08.30 hod. 
Říčany                                                    09.30 hod. 
Kostelec u Křížků                                10.15 hod. 
Jažlovice                                                11.00 hod. 
Lipany                                                    13.00 hod. 
Kunice                                                    15.00 hod. 

Svátek sv. Štěpána pondělí 26. 12. 2011 
Mukařov                                               08.00 hod. 
Velké Popovice                                   08.30 hod. 
Říčany                                                    09.30 hod. 
Kostelec u Křížků                                10.15 hod. 
Otice                                                      11.00 hod. 

Svátek svaté rodiny pátek 30. 12. 2011 
Říčany (obnova manželských slibů)    18.00 h.  

Silvestr sobota 31. 12. 2011 
Mukařov (na poděkování)                16.00 hod. 
Říčany (na poděkování)                    18.00 hod. 
Slavnost Matky Boží Panny Marie 31. 12. 2011  
                Popovičky                             14.30 hod.                                  
                Kamenice                             16.00 hod. 

Slavnost Matky Boží Panny Marie             
neděle 1. 1. 2012 
Mukařov                                           8.00 hod. 
Velké Popovice                                8.30 hod. 
Říčany                                                9.30 hod. 
Kostelec u Křížků                                10.15 hod. 
Otice                                                      11.00 hod. 

Slavnost Zjevení Páně pátek 6. 1. 2012 
Říčany (žehnání vody, zlata, křídy                              
a kadidla)                                        18.00 hod. 

 


