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Milovaní farníci, 
 

asi si sami říkáte: „Jak nám ten čas 
letí,“ je to tak. Ani se nenadějeme           
a začne nám doba postní, ale 
nepředbíhejme událostem. Oslavili 
jsme svátek Uvedení Páně do 
chrámu, a tak jsme se přesunuli do 
doby masopustní, tedy veselic, plesů 
a radovánek. Jsou před námi tři 
týdny, které v minulosti provázely 
zabijačky, karnevaly, plesy                  
a podobné radovánky. Jako tradičně 
i v naší farnosti alespoň zlomky 
nalezneme. Jelikož nám do tohoto 
času přicházejí i jarní prázdniny 
vašich dětí, je nám jasné, že 
se s vámi všemi asi nesetkáme.  

 
 

 
 
 

Proto vám chci popřát, aby tato 
doba byla pro vás všechny dobou 
radosti a uvolnění, ať už na plesech 
nebo na horách.  

Také vás ale zvu k tomu, abyste 
se rozhodli dobu postní, která začíná 
22. února na Popeleční středu, prožít 
v opravdové kajícnosti a nezapomněli 
na hlavní pilíře: půst, modlitbu                   
a almužnu, které této době dávají 
smysl a hloubku. Ať je i tato doba 
pro nás všechny zdrojem radosti, že 
se umíme zapřít pro Boží království. 

 
Všem žehná Timotej Maria 

 

 
ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  

M     Ě     S     Í     Č     N     Í      K  



  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   
 

Vše se 
dokumentovalo! 

 
 

Dnes vám chceme přiblížit, jak se 
 proměnily prostory farní půdy. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Foto: P. Konstantin 

 

 
 
 
 
 

Hej mistře… 
 
vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, 
 
nebes na švarnost, 
 
krásu uhlídáš v tento noční čas! 
 

Kostel sv. Petra a Pavla se 
v nedělní podvečer 15. ledna 2012 
naplnil věrnými posluchači již 
tradičního koncertu České mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby. Zdejší 
farář P. Konstantin Mikolajek přivítal 
všechny přítomné. Pod taktovkou 
dirigenta a sbormistra Ing. Josefa 
Zichy se ztichlým kostelem rozezněly 
melodie a zpěv České mše vánoční. 
Orchestr, sbor a sólisté zaujali 
všechny posluchače svými 
přesvědčivými výkony. Atmosféra 
v chladném kostele byla slavnostní        
a naplněná milou pohodou. 

Děkujeme všem účinkujícím                  
a Ing. Josefu Zichovi za přípravu                  
a organizaci Vánočních koncertů 
v Říčanech i okolí. Děkujeme všem 
přítomným za otevřená srdce a za 
jejich finanční příspěvky na opravu 
varhan. Darovali jste 7 174 Kč.   

 
Doufáme, že se příští rok 
v říčanském kostele opět všichni 
sejdeme. 

 
 

Miloslava Pangrácová  

 



Modlitba              
„Živého růžence“ 
 

 
 
 

Naše farnost je již několik let 
spojena s působením premonstrátů, 
od P. Kazdy přes otce Lukáše a Pia až 
k nám, kteří zde v současné době 
působíme. Postupně bychom vám 
rádi přiblížili základní body života 
premonstrátů.  

Jednou ze základních vlastností 
premonstrátského řádu je mariánská 
úcta. Na koho se tedy obracet                     
s prosbou o přímluvu, než na Pannu 
Marii, a to modlitbou, kterou nám 
ona sama dala. Modlitba „Živého 
růžence“ vznikla roku 1826 ve 
Francii z podnětu Pauline Jaricot. 
V době mého působení na Strahově 
jsme na konci roku 2004, po výzvě 
při adoraci Nejsvětější svátosti, 

založili „Společenství živého 
růžence“. Během dalšího roku díky 
zájmu vzniklo další, tedy již druhé. 
Jsou to různorodá společenství – 
tvoří je členové prvního, druhého               
a třetího premonstrátského řádu, 
sestry z různých řádů a kongregací, 
farníci strahovské farnosti                             
a sympatizanti premonstrátského 
řádu. Každé společenství tvoří 
skupina 20 lidí, kteří se denně modlí 
na společný úmysl jeden předem 
určený desátek růžence. Tajemství 
růžence se po měsíci mění. Modlíme 
se: „Za mír, za obrácení hříšníků, za 
všechny, kteří se pobožnost modlí, 
za jejich rodiny, přátele, známé a 

dobrodince, za ty, kteří nás požádali 
o modlitbu, za všechny nenarozené 
děti, za Strahovskou kanonii a nová 
kněžská a řeholní povolání pro 
rodinu svatého Norberta v naší 
zemi.“ Jednou za měsíc je na tento 
úmysl sloužena v bazilice mše svatá.  

Moc bych si přál, kdyby se i v naší 
farnosti našli dobrovolníci, kteří by 
chtěli každý den darovat Bohu 
trochu času v modlitbě živého 
růžence a tak pomáhat druhým. 
Pokud by se kdokoli chtěl ke 
společné modlitbě růžence připojit 
nebo získat další informace, může se 
na mne obrátit. Jestliže by se 
přihlásilo dvacet zájemců, vznikne 
nové společenství, prozatím budou 
zařazeni jako náhradníci. 

Všechny mezi sebou rádi                              
a srdečně uvítáme. 

P. Timotej Maria a spol. 



Výsledky Tříkrálové 

sbírky 2012 
Farní charita při Římskokatolické 

farnosti Říčany i letos organizovala 
pod záštitou Města Říčany 
Tříkrálovou sbírku. Paní Marii 
Junkové, která sbírku zajišťuje, se 
přihlásil rekordní počet koledníků.  

 
 
 

Výsledek je překvapivý – 64 804 Kč. 
Děkujeme všem obětavým 
koledníkům, dárcům, paní Marii 
Junkové a také našim kněžím, kteří 
v ohláškách připomínali možnost 
přihlásit se ke koledování. 

mp 

 

Vedoucí 

skupinky 
č. Kč 

Kde se 

vybíralo 

J. Petržílková 1 8 085 Doubravice 

B. Kadlec 2 7 534 
Kostelec              

u Křížků 

M. Dvořáková 3 7 441 
Kostelec             

u Křížků 

L. Gilernová 4 3 342 Kamenice 

H. Zavadilová 5 1 818 Říčany 

M. Junková 6 6 230 Říčany 

M. Junková 7 1 971 Říčany 

MěÚ Říčany 

ověřování 
8 935 Říčany 

MěÚ Říčany 

recepce 
9 120 Říčany 

V. Pátková 10 3 808 Říčany 

A. 

Sirovátková 
11 6 027 Říčany 

Z. Hercík 12 4 056 Říčany 

A. Semelová 13 1 638 Říčany 

I. Malá 14 3 160 Mukařov 

M. Jakobcová 15 2 720 Mukařov 

K. Šavrdová 16 2 512 Mukařov 

F. Čelikovský 17 3 407 
Velké 

Popovice 

Celkem  64 804 Kč 

        

Rok 

Počet 

kasiček 

Kč 

2002 17 46 344,90 

2003  12 38 445,30 

2004 11 28 755,00 

2005 12 32 075,50 

2006 11 33 001,50 

2007 12 36 456,50 

2008 11 34 342,50 

2009 9 30 731,50 

2010 11 34 213,00 

2011 11 41 640,00 

2012 17 64 804,00 

Celkem  vybráno 420 809,70 

 



  ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ   

Dějiny kostela                       
sv. Petra a Pavla                         
v Říčanech  

1. část 
 

 
Sv. Petr a Pavel, El Greco, 1592. 

 
Dějiny říčanského kostela jsou 

úzce spjaty s dějinami farnosti                   
i města, ať už jde o majitele a správu 
Říčan, nebo události, které hýbaly 
českou společností. Protože tyto 
skutečnosti měly vliv na architekturu 
a výzdobu kostela, na jeho duchovní 
správu i na zbožnost obyvatel, 
seznámíme se zároveň stručně              
s říčanskou historií a dějinami 
říčanské farnosti. 

Počátky Říčan spadají do třetí 
čtvrtiny 13. století, kdy Ondřej ze 

Všechrom (nejvyšší komorník, jeho 
potomci se píší „z Říčan“) zakládá na 
skalnatém ostrohu blízko cesty 
spojující Sázavu s Prahou svůj hrad. 
Ve stejné době také znovu zakládá 
obec Říčany jako městečko a kostel 
sv. Petra a Pavla. Zasvěcení sv. Petru 
a Pavlu snad značí vysoké postavení 
říčanských vladyků na pražském 
dvoře, bližší důvody však nejsou 
známy.  

Sv. Petr (Šimon) byl rybářem, 
kterého si Ježíš vybral za apoštola           
a předal mu klíče nebeského 
království (Petr) (Mt 16,18). Po 
Kristově smrti a zmrtvýchvstání 
působil nejprve v Jeruzalémě, 
později se vydal na misijní cesty. Je 
pokládán za autora dvou listů 
v Novém zákoně. Podle legendy byl 
ukřižován v Římě během Nerova 
pronásledování křesťanů.  

Sv. Pavel (Saul) byl výrobcem 
stanů, který se podílel na 
pronásledování křesťanů. Na cestě 
do Damašku se mu zjevil Ježíš, který 
se ho ptal, proč ho pronásleduje. 
Nechal se pokřtít (Pavel) a stal se 
misionářem, zakládal církevní obce, 
které navštěvoval a psal jim listy 
(staly se součástí Nového zákona). 
Podle legendy mu byla v Římě sťata 
hlava za Nerova pronásledování. 

Přibližně ve stejné době jako 
kostel vznikl také děkanát Říčany. 
Nově postavený raně gotický kostel 
byl jednolodní, menší než po barokní 
přestavbě. V polovině 14. století byla 



k jižní straně kostela přistavěna věž, 
která byla později (okolo roku 1400) 
uvnitř vyzdobena freskami. Z roku 
1380 pochází nejstarší inventář, 
z něhož se dozvídáme, že v kostele 
byla křtitelnice, tři kalichy, čtyři 
ornáty, postní závoj a několik 
liturgických knih. Říčanští majitelé 
kostel hmotně podporovali, 
především rytíři Ješek, Jimram              
a Diviš z Říčan, Kuneš z Dobřejovic, 
Oldřich ze Zaječic, Diviš, Jan, Štěpán 
a Mareš z Průhonic.  

V roce 1400 za děkana Václava 
založili bratři Jimram a Diviš z Říčan 
oltář sv. 10 000 vojáků mučedníků                
a bylo při něm zřízeno místo 
oltářníka. Roku 1408 rozšířila nadání 
oltáře Jimramova vdova Kateřina se 
svým manželem Habartem. 
Před rokem 1420 odkázala paní 
Kačka Mostská sedmnáct kop grošů 
platu na říčanský a jílovský kostel.  

Vladykové z Říčan vlastnili 
městečko až do počátku husitských 
válek, do roku 1420, kdy husité 
(pražané a táborité s Žižkou) vypálili 
městečko a majitel hradu a Říčan 
Diviš z Říčan, horlivý katolík, se 
husitům vzdal. Proti smlouvě, kterou 
uzavřeli, byli obyvatelé hradu 
uvězněni a devět kněží 
(pravděpodobně byli mezi nimi dva 
z Říčan – Šimon z Popovic a kaplan 
Mikuláš z Hostouně), bylo v chatrči 
poblíž hradu upáleno, přestože 
slibovali, že se přidají k táboritům.  

Markéta Žilková 

  NAPSALI JSTE NÁM  

Obnovujeme                      

si znalosti                 

Starého zákona IV 

Josef 

 

 okolnosti jeho narození: Gen 
30,22-24  

 dále vyprávění a příběhy: Gen od 
37,2 

  je třeba stále vnímat Boží 
prozřetelnost Gen 45,5-7: Bůh 
mě poslal před vámi … pro 
zachování života. 

 Manases a Efraim, synové 
Josefovi, Gen 48,1-22: Jakub jim 
žehná a bere je za své syny (Gen 
48,5) 

 Poslední kapitola Genese (50): 
Jákobův pohřeb a také poslední 
Josefova slova a jeho pohřeb. 

 
Praotcové – závěrečné poznámky 
k přemýšlení:  
1. Bůh je stále se svým vyvoleným 

lidem (jak ve Starém Zákoně, tak 
i v Novém Zákoně: viz J 15, 4-10 
… já jsem si vyvolil vás…). 

2. Bůh svému lidu   

 slibuje: 
– Abrahámovi potomstvo 
– Izákovi pokoj 
– Jakubovi úrodu 



 žehná a plní sliby – 
potomstvo, majetek 
(stáda atd.) 

 vede je a je s nimi na 
cestách 

3. Co Bůh vyžaduje: 

 Věřit v něj a důvěřovat 
mu (viz též NZ: J 14,1-2). 

 Sloužit mu: 
- modlitbou 
- bohoslužbou 

(zápalné oběti) 
- prací pro bližní 

(Jakub pro Labána) 
4. Bůh podporuje život: 

 Netrestá za mnohoženství 

(jiná situace, kultura             
i oblast). 

 Trestá za omezování 
života (Onan, Gen 39,9-
10). 

5. Bůh nechává svůj lid ve světě 
(který Boha nezná a neuctívá) a 
chce na tomto lidu (i na každém 
z nás) denně se pro něj 
rozhodovat, tj. obnovovat víru             
a potvrzovat ji skutky, modlitbou 
i bohoslužbou. 

 
A ještě poznámka o ženách 
praotců: Žena více ovlivňuje 
výchovu potomstva a zejména 
směřování k Bohu. V Kaananu 
byly uctíváni bůžkové, i proto 
ženy praotců jsou z Uru: Sára, 
Rebeka, Ráchel i Lea. 

 

O Bibli  
4.  Zákon – Pět knih 
Mojžíšových  
 
Mat 5,17 – 19: Nedomnívejte se, že 
jsem přišel zrušit Zákon nebo 
Proroky. Nepřišel jsem je zrušit 
nýbrž naplnit... 
 

 Tóra – zákon, nauka, směrnice 
(vyjadřuje obsah) 

 Pentateuch (5 knih – pouzder, tj. 
vnější vzhled) 

1) Genesis – kniha zrodu 
2) Exodus – kniha o vyjití 
3) Leviticus – kniha kněžská 
4) Numeri – řády a služby 
5) Deuteronomium               

– opakování 
 
Genessis 
1 – 11: Obecný pohled na lidstvo 

stvořené k Božímu obrazu, 
ale zraněné vlastním 
hříchem (Biblické pradějny). 

12 – 50: Přísliby dané předkům 
Izraele se týkají potomstva                             
a vlastnictví země 
(vyprávění příběhů – 
narativní obsah). 

 
Struktura – deset oddílů: 

1) Stvoření 1,1 – 2,4 
2) Adamovo potomstvo až po 

Noema 5,1 - 28 
3) Noemovo potomstvo v období 

potopy 6,9 – 10 



4) Potomstvo synů Noemových 
10,1 – 32 

5) Sémovo potomstvo až po 
Tetrarcha 11,10 – 26 

6) Tetrarchovo potomstvo 11,27 

7) Izmaelovo potomstvo 25, 12 

– 16 

8) Izákovo potomstvo 25,19 – 

26 

9) Ezauovo potomstvo 36, 1- 43 

10) Jákobovo potomstvo 37,2 
                     

Genesis ukazuje kořeny, z nichž 
vyrůstá víra židů, křesťanů                       
i muslimů. 

 

František Reichel 

 

Chcete si obnovit znalosti 
Starého Zákona? 

 
Srdečně vás zveme na biblické 

večery na faru v Kostelci u Křížku. 
Scházíme se každé poslední pondělí 
v měsíci v 19.15 hod. Aktuální 
informace podá František Reichel, 
tel. 725 939 385 nebo e-mail: 
f.reichel@volny.cz.  

 
 Každé naše setkání má dvě části: 

A)  Události (dějiny) tak, jak 
nám je Starý Zákon 
předkládá. 

B)  O Bibli – její inspiraci                  
a dalších souvisejících 
okolnostech. 

l 

Raniero 
Cantalamessa: 

"Naplňte džbány 
vodou" /Jan 2,7/ 
 
      P. Cantalamessa na loňské 
Katolické charismatické konferenci 
(KCHK) pokračoval v Evangeliu                   
o zázraku v Káni Galelilejské tím, že    
v proměnění vody ve víno musíme 
vidět význam symbolický. 
   Nové víno je pro něj změna 
myšlení učedníků po Letnicích. 
Letnice jsou křtem v Duchu svatém. 
Zatímco před Letnicemi apoštolové 
mysleli hlavně na své dobro, své 
posty, svou slávu, po Letnicích 
hlásají slávu Boží. Při Letnicích, jak 
říká sv. Pavel, jim byla vlita láska Boží 
do srdce. Poznali lásku, kterou má 
Pán k nám. Křesťanství je založeno 
na křtu v Duchu svatém.                    
Mělo by být radostné a takové 
bychom ho měli my, křesťané hlásat. 
      P. Cantalamessa vyzýval                         
k radostnému hlásání Krista. Žádal               
i komunikaci publika. Připadalo mu, 
že my, Češi, jsme trochu studení, asi 
jako severské národy. Svým 
srdečným a vřelým temperamentem 
však nakonec všechny strhnul. 
 
Přednášku opět najdete na 
http://konference.cho.cz  
                                                                    
Yvona Šebková 



  OZNÁMENÍ  
 

Děti, připravte se:  
Karneval, karneval… 
 

Rok uběhl jako voda a je tu opět 
již 11. dětský karneval, který  
pořádá v neděli 19. února 2012 
Římskokatolická farnost Říčany 
společně se Sokolem Říčany              
a Radošovice. Zveme všechny děti             
a  jejich rodiče do radošovické 
Sokolovny. Můžete se těšit na 
taneční veselí, zábavné soutěže, 
předtančení sokolek a na další různá 
překvapení. Začínáme ve 14,30 hod. 
a ukončení plánujeme kolem 16,30 
hod. Prosíme, vezměte si přezutí 
s sebou, k dispozici budou i návleky 
na boty. 

Srdečně vás všechny zveme – 
přijďte. Těšíme se na vás.                                                                                                                                                                    

mp                                                                                                                                                                           

 

Poutě do Medžugorje 
v roce 2012 
 

V letošním roce pro vás 
organizujeme dvě poutě do světově 
známého poutního místa v Bosně                
a Hercegovině. 

Toto místo bylo již v roce 1993 
uznáno za poutní pro duchovní 
přínos církvi. Mariánská zjevení, 
která zde stále probíhají, ještě 
uznána nebyla, ale papež Benedikt 
XVI. již ustanovil komisi, která se 
fenoménem Medžugorje zabývá.  

Bl. Jan Pavel II. o Medžugorje 
prohlásil: „Medžugorje je duchovním 

centrem světa“, „A teď se budeme 
každý den v modlitbě vracet do 
Medžugorje“, „Děkuji Zofii za 
všechno, co se týká Medžugorje. 
Také já tam každý den putuji 
v modlitbě. Jsem spojen s každým 
z těch, kdo se tam modlí a kdo 
odtamtud dostávají povolání 
k modlitbě. Dnes rozumíme lépe 
tomuto povolání.“ 

V Medžugorji nenaleznete skvostná 
architektonická díla, ale pokud se 
s námi vydáte na cestu, tak můžete 
naleznout pokoj a dotkne se vás sám 
Bůh. Toto místo je místem modlitby 
a poprávu se mu začalo říkat 
„Zpovědnice světa“. V rámci každé 
pouti je připravený odlišný program. 
 
„Májová pouť“ - 13. 5.-20. 5. 2012;   
 
„Mladifest 2012“- 29. 7.- 7. 8. 2012. 
 

Bližší informace a přihlášky na 
internetových stránkách farnosti, 
nebo u P. Timoteje. 

 



  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 

 

 


