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Milí farníci, 

vstoupili jsme do nového 
občanského roku 2012. Je to rok,                
o kterém se stále mluví, že bude 
provázen různými událostmi, 
kterých se mnozí i obávají. Z našeho 
pohledu křesťanů to bude rok jako 
každý jiný. Naším úkolem je věrně 
svědčit o našem Pánu slovem                         
i životem.  

 

 

Chtěl bych vám poděkovat za vše, 
co jste pro nás a naši farnost jako 
jednotlivci udělali a děláte. Vnímám 
v naší farnosti opravdu radostný 
vzrůst života z víry a opravdu se 
z toho těším. Zároveň si moc přeji, 
aby tento vzrůst pokračoval, a my 
všichni jsme společně činili dobré 
věci pro Boží království. Chtěl bych 
Vás znovu vyzvat k hojné účasti 
nejen na nedělních mších, ale i podle 
možností na mších ve všední dny               
a zvláště na slavení prvních čtvrtků, 
pátků a sobot. Jejich význam jsme si 
už připomínali. Jsme lidé věřící, a tak 
nepodceňujme sílu modlitby                        
a především té, která je spojená 
s nejsvětější obětí mše svaté. 

Do nového roku vám tedy všem 
vyprošuji hojnost Božích milostí                   
a touhu po ještě užším spojení 
s Pánem. Bůh, jehož milosrdenství je 
nekonečné, ať Vám žehná. 

 

 

V modlitbě stále s vámi spojený 
Timotej Maria 

 

 
ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  
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  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   
 

Vše se 
dokumentovalo! 

 

 
 

Dnes vám chceme přiblížit, jak se 
 prostory kuchyně, koupelny a spíže 
proměnily v jednu velkou kuchyň. Je 
využívána nejen pro naši potřebu  
osobní, ale setkáváme se zde také 
při menších poradách, týkajících se 
farních akcí, které připravujeme 
v rámci tzv. „farního čaje“, což je 
setkání pastoračního výboru.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Foto: P. Konstantin 

 

 

 
 

 

 



  ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ   

Kostel sv. Petra                          

a Pavla v Říčanech 

Úvod 

Říčanský kostel sv. Petra a Pavla 
je nejstarší zachovanou budovou ve 
městě, která stále slouží svému 
účelu. Jeho historie se prolíná 
s dějinami obce. Prošel několika 
přestavbami, které ovlivnily jeho 
tvář i vzhled celého města. Uvnitř se 
nacházejí umělecké předměty, které 
slouží liturgickým účelům, ale také 
tvoří chrámovou výzdobu a jsou 
památkou na naše předky. 

Přesto si kostel nezískal 
dostatečnou pozornost místních 
badatelů, kteří se většinou věnovali 
jen některým uměleckým dílům. 
Podrobný popis napsán nebyl, 
mnoho zajímavých artefaktů zůstalo 
takřka bez povšimnutí. Dějinný vývoj 
kostela, duchovní správy, farnosti a 
fary ve 20. století je téměř 
nezpracován. 

Rozhodla jsem se proto napsat 
ucelenou bakalářskou práci                           
o říčanském kostele, která by 
představila jeho historický vývoj                    
i vývoj architektury, sochařské                     
a malířské výzdoby a liturgického 
užitého umění. Pro doplnění jsem 
zpracovala také dějiny fary a seznam 
duchovních správců se stručnými 
životopisy, v nichž jsem shrnula 

jejich zásluhy o kostel, případně 
faru. Pro jasnější představu o 
ikonografii výzdoby a dobové 
zbožnosti jsem uváděla stručné 
životopisy světců, kteří byli a jsou 
v kostele zpodobněni, případně 
některé legendy, které tam jsou 
znázorněny.  

Dovolte mi nyní představit vám 
kostel z historického, umělecko – 
historického a náboženského 
hlediska a seznámit vás s jeho 
nejvýznamnějšími díly také na 
stránkách Zvonu.  
                                     Markéta Žilková 
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  NAPSALI JSTE NÁM  

Obnovujeme                      

si znalosti                 

Starého zákona III 

Izák a Jakub 

 

Izák (Gen. 21,1-28,5) 

K přemýšlení o jeho dětství: 

 Vyrůstal vedle staršího 
nevlastního bratra Izmaela. 

 Abrahám ho chtěl obětovat tj. 
zabít. Jak ho tato událost 
ovlivnila? 

 Ženu Rebeku mu přivedli 
z rodiště jeho otce Abraháma – 
Uru. 

 Bůh opětovně Izákovi žehná (26,4 
a 12). 

 Měl dva syny – dvojčata, více 
miloval staršího Ezaua (25, 28), 
jeho dvě ženy - Izákovy snachy - 
mu působily hořké trápení 
(26,34-35).  

 Mladší Jakub ho ve stáří podvedl 
a obdržel podvodem požehnání. 
Ezau pohrdl prvorozenstvím = 
vzdal se nároku (25,34). Když Izák 
poznal tento podvod, roztřásl se 
a zalomcovalo jím zděšení 
(27,33), přesto mu opět žehná 
(28,1).  

 

 

Izák žehná Jakubovi, Gioachino Assereto, 
r. 1640. 

Jakub – Úskočný                             
(Gen 25,4-50,14) 

V Bibli je o něm mnoho příběhů. 
Proto zde uvádím jen výběr/stručný 
přehled: 

 Podvedl otce Izáka a získal 
tak požehnání, byl 
představitelem rodu (2, 27- 
29). 

 Poslechl otce a stejně jako 
on odjel pro manželku do 
domu svých předků. 

 Sen na cestě do Uru. 
Hospodin mu slibuje 
požehnání. Nadchne ho 
setkání s Hospodinem a na 
základě snu v Betelu se 
zaváže slibem: „Bude-li Bůh 
se mnou, bude-li mne 
střežit na cestě …. bude mi 
Hospodin Bohem“ 28, 10 – 
22). 

 Služba u Labana 2x 7 let. 



 12 synů s ženami Leo a 
Ráchel a s jejich služkami 
Bilhou a Lejou (29,31- 
30,22). 

 Zápas s Bohem – změna 
jména na Izrael (Zápasí 
Bůh). Bůh mu požehnal, ale 
i poranil kyčel (32,23-33). 

 Jakob se usadil v Kenaanu, 
kde Abrahám pobýval jako 
host (35,1- 21 a 37,1). 

 Jakobova smrt v Egyptě a 
pohřeb v Kenaanu (49,28 – 
50,14). 

 

O Bibli 3 – Dějiny Izraele 

Podrobný chronologický přehled je 
na str. 13-16 Bible (ekumenický 
překlad z roku 1991). Zde jen 
stručně.  
Poznámka: vše dále uvedené je před 
naším letopočtem. 
 
1800 (přibližně) Abrahám a další 

praotcové 
         Potom pobyt v Egyptě cca 400 

let 
1200 Josue proniká do Izraele 
1050 vítězná bitva nad Filištínci u 

Afeku 
1025 Saul 
1000 David králem 
 932  rozdělení královstvím Roboama 

- sever Izreael (Baalův kult) 
- jih Judsko (davidovská 

dynastie) 
740   Asyřané vítězí v Sýrii a Samaří –  

deportace 

622   Josiáš – náboženská reforma 
597 Babyloňané (Nabuchodonozor) 

dobyli Jeruzalém, deportace 
586  druhá deportace, zbořen chrám 
539 perský král Kyros porazil 

Babylon, návrat do 
Jeruzaléma (poexilní období) 

323 Alexandr Makedonský porazil 
Peršany  

301 Palestina v rukou egyptských 
Ptolemajovců 

198 Palestina přechází do rukou 
syrských Seleukovců – násilná 
helenizace     

167 povstání Judy Makabejského 
  63 přichází Římané (Pompeus) 
 

František Reichel 

 

Vojtěch   Kodet: 

“Udělejte všechno, co 

vám řekne“ - Jan 2,5 

Vojtěch Kodet nerozvedl pouze 
motto XXII. Katolické charismatické 
konference, ale mluvil o celé 
kapitole zázraku v Káně Galilejské. 
Přednáška byla vydatně prokládaná 
jeho jemným láskyplným humorem. 
Připomněl, že máme dělat, co nám 
Ježíš přikazuje, tak jak to říká Maria 
služebníkům. Většinou totiž spíš 
víme, co má dělat ten druhý a ne 
my. Je třeba dělat a nediskutovat. 
Vyzvedl také potřebu poslušnosti. 
Není to tak lehké, jak se na první 
pohled zdá. 



V Káně Galilejské nešlo jen                   
o zázrak, kterým se splnila potřeba 
svatebčanům. Ale je psáno, že se 
zjevila Ježíšova sláva. Jde o něco víc -
o pochopení, že Ježíš je Mesiášem. 

Mluvil také o nebi, kde všichni 
budou šťastni, ale ne všichni stejně. 
Přirovnal naše srdce k nádobě. 
Někdo přijde s náprstkem, jiný se 
sklenicí, on by chtěl přijít s cisternou. 
Ta se naplní Boží láskou. Kdo bude 
mít větší, bude více šťasten. Církev 
bez důvěrného vztahu s Kristem by 
byla jen dobře fungující organizací. 

Nakonec ještě jedno z jeho 
roztomilých zjištění. V Káně bylo 6 
džbánů na vodu. Jeden džbán 
obsahoval 2-3 vědra. Jedno vědro 
má 40 litrů. Dohromady se jednalo         
o 5-7 hektolitrů vody, pak vína. 700 
litrů vína je 1000 „sedmiček“ lahví. 
To je krásná ukázka udělení Ježíšovy 
hojnosti. Podle Benedikta XVI. je 
právě přemíra znakem Božího 
chování. To jsou jen střípky z krásné 
přednášky, kterou opět najdete na 
http://konference.cho.cz  
                                          Yvona Šebková 

 

MISIJNÍ KLUBKO 
farnosti Říčany 
 

Ve svém volném čase se 
scházíme a společně vyrábíme 
svíčky, vonné pytlíčky, bylinné čaje, 
pohledy. Několikrát do roka pak své 
výrobky prodáváme na misijním 
jarmarku po mši svaté. Pořádáme 
také misijní čajovnu, cukrárnu nebo 
tombolu.  Příspěvky jsou dobrovolné 
a výtěžek z těchto akcí posíláme do 
Misijního centra ve Špindlerově 
Mlýně, kde je národní středisko 
PMDD. Zde peníze rozdělují a posílají 
dětem, které pomoc potřebují. Vřele 
vám všem děkujeme za příspěvky a 
otevřená srdce k pomoci. 

Pokud vaše děti mají zájem se 
připojit, mohou se do Misijního 
klubka přihlašovat na faře. 

Monika Žilková 

 
  OZNÁMENÍ  

 
18.-25. ledna – Týden modliteb za 
jednotu křesťanů. 
 

Čtvrtek 19. ledna od 18,00 hodin 
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. 
Petra a Pavla v Říčanech. 
 

Hej mistře...  
Zveme vás srdečně na provedení 
proslulé České mše vánoční od  
Jakuba Jana Ryby pod taktovkou Ing. 
Josefa Zichy. Již tradiční koncert na 
závěr doby vánoční bude v kostele 
sv. Petra a Pavla v Říčanech v neděli 
15. ledna 2012 od 17,00 hodin. 
Dobrovolné vstupné bude věnováno 
na opravu varhan. Těšíme se na vás.                                                                                                                                  
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I v naší farnosti jsme se 
připojili k Papežskému 

misijnímu dílu dětí (PMDD), 
které přes celý svět staví 
MOST.     Jak?   Modlitbou, 

obětí, službou, tvořivostí. A heslo je: 
„Děti pomáhají dětem.“ 

                                     mp 



  OZNÁMENÍ  

Pravidelná setkání 
Říčany: fara 

Katechumeni      

každý týden - 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. 

Mládež 14-18 let 

pondělí                                 17.15 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) 

                                       čtvrtek 

Děti 6-8 let 14.00 - 14:45 hod.   

Děti 4-5 let 15.00 - 15:45 hod. 

Děti nad 9 let 16.00 - 16:45 hod.     

 

 

 

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 

 

 


