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Květen,                    
měsíc Panny Marie 
 

 
 
 „Učinil mi veliké věci ten, který 

je mocný…“ Tak se modlíme ve 
chvalozpěvu každý den při večerních 
chválách a vzpomínáme na Pannu 
Marii.  

Pocta, uznání, ohodnocení, to by 
určitě každý rád na svoji osobu 
slyšel. Když dosáhneme nějakého 
postu, tak to musíme oslavit, říci to 
dál, aby všichni věděli, co se mi 
povedlo, jak jsem dobrý. Na první 
pohled se zdá, jako by se i Panna 
Maria chtěla „chlubit“. Nesmíme ale 
zapomenout, co tomu předcházelo: 
„Jsem služebnice Páně, ať se mi 
stane podle tvého slova.“  Není to 
žádná    legrace,    toto    říci     Bohu!  

 

Fra Angelico, 1433 

 

V té odpovědi není žádná faleš, 
zadní vrátka apod. Důvěra, té se 
můžeme a máme učit od Panny 
Marie, to je její cesta, dát se plně 
Bohu. 

Kéž se umíme dát Bohu do rukou 
tak jako ona, abychom mohli spolu 
s ní jednou říci: „Učinil mi veliké 
věci ten, který je mocný…“ 

 

Všem Vám žehná P. Konstantin 
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  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   
 

XII. karneval 
Římskokatolické farnosti 
a Sokola Říčany                           
a Radošovice 
Děti pozor: Karneval, 
Karneval! 
 

Tradiční dětský karneval byl opět 
hojně navštíven dětmi, rodiči                        
i prarodiči, tetičkami i strýčky. Již 
kolem 14. hodiny začali přicházet 
první návštěvníci a ochotné 
maminky nabízely pomoc při 
dokončování výzdoby sálu. Zorro – 
náš pan farní vikář Timotej s energií 
nafukoval balónky za přispění 
ochotných pomocníků. Všude po 
zemi se různobarevné balónky 
kutálely a měly velký úspěch u všech 
Sněhurek, Karkulek, princezen, 
motýlků, černokněžníků, mušketýrů, 
pirátů a dalších půvabných 
postaviček. Velkým překvapením 
bylo otevírání šampaňského! Zorro – 
Timotej přinesl láhev a děti si měly 
připravit skleničky. Než k tomu 
došlo,  šampaňské bouchlo a nad 
hlavami všech poletovaly 
různobarevná srdíčka a další drobné 
maličkosti. Děti i všichni přítomní 
byli překvapeni tou krásou, která 
byla ukryta v lahvi. Po úvodním 
tanečním reji následovaly dětmi 
oblíbené soutěže. A tak jsme mohli 
pozorovat zdolávání překážkové 
dráhy, házení míčků do sudu, závody 

autíček nebo prolézání strachového 
tunelu. Náš milý, všemi dětmi rázem 
oblíbený Zorro, neodolal, a také 
strachovým tunelem prolezl za 
obdivného pozorování přítomných. 
Sladké odměny byly na každém 
stanovišti. Následovalo všemi 
očekávané předtančení Sokolek, 
tentokrát v rytmu country. Poté 
Sokolky společně s dětmi vytvořily 
promenádu masek. Pak opět přišel 
na řadu taneční rej se Zlatou bránou 
a v kole štěstí bylo velmi mnoho 
pěkných cen, které děti a snad            
i jejich rodiče potěšily. Každý něco 
vyhrál a všichni si pochutnali na 
výborných koláčcích od pana 
Frydrycha. 

Příjemné a veselé odpoledne 
rychle uběhlo a Zorro, ústřední 
postava letošního karnevalu, na 
závěr karnevalového veselí 
poděkoval všem přítomným za 
vytvoření milé atmosféry. 

Děkujeme všem našim 
dlouholetým sponzorům: Pekařství 
Frydrych, Janu Trojánkovi, Galanterii 
- Fotografii Rudolfa Flachse, SIDELI, 
Hračkám U Terezky, Axinitu s.r.o., 
Sokolu Říčany a Radošovice, členům 
Sokola, Římskokatolické farnosti 
Říčany a farníkům Římskokatolické 
farnosti. Velký dík patří také všem 
obětavým organizátorům za 
připravení karnevalu. Těšíme se na 
všechny příznivce karnevalu opět za 
rok v radošovické sokolovně.  

 
Miloslava Pangrácová        



  STRÁNKA FARNÍ CHARITY   

Humanitární sbírka  
 

Ve čtvrtek 10. 5. 
2012 pořádá od 12.00 
do 17.00 hodin u fary 
na Masarykově 
náměstí v Říčanech  

naše Farní charita humanitární 
sbírku. 

Můžete přinést oblečení, přízi, 
vlnu, hygienické a toaletní potřeby, 
prací a čisticí prostředky, látky, 
lůžkoviny, prostěradla, 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 
odvoz sbírky a zbytek použijeme na 
naši další činnost - např. na drobné 
dárky při návštěvě nemocných, 
květiny ke Dni matek, apod.).  

Sbírka je určena pro Občanské 
sdružení Diakonie Úpice, které se 
zabývá tříděním a dalším 
zpracováním darovaných věci                      
a jejich následným použitím pro 
humanitární účely. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Besídka ke Dni matek 
Společně s říčanskou Hudební 

školou i letos chystáme besídku ke 
Dni matek v domě Senior. Uskuteční 
se 16. 5. 2012 od 17.00 hodin 
v jídelně Senioru. Paní ředitelka 

Sinkulová a paní učitelka Javorská 
vždy nacvičí s dětmi hezké a veselé 
písničky, které maminky a babičky 
potěší a většinou si rády s dětmi 
zazpívají. Členky Farní charity rozdají 
květiny, malý dárek a ručně kreslené 
přáníčko od dětí ze školky.  

Příjemně strávená hodinka na 
besídce nám všem rychle uteče a ani 
se nám nechce rozcházet.   

Z Arcidiecézní 
charity Praha 

Nový denní stacionář v Odoleně 
Vodě bude požehnán panem 
biskupem Mons. Karlem Herbstem 
SDB v pátek 4. 5. 2012 ve 12.00 
hodin za přítomnosti pana ředitele  
ADCH Praha Ing. Jaroslava Němce           
a pana faráře P. Pavla Kuneše. Na 
toto požehnání stacionáře jsou 
všichni srdečně zváni. Adresa: Pod 
Tvrzí 395, 250 70 Odolena Voda  
 

V pátek 11. května 2012 se od 
15.00 hodin uskuteční ve Velkém 
sále Černínského paláce na 
Hradčanském náměstí 5 v Praze 1 
(budova Ministerstva zahraničních 
věcí) slavnostní setkání s názvem 
Charitní dílo pražské arcidiecéze ve 
světě. Toto mezinárodní setkání je 
součástí oslav výročí 450 let od 
obnovení pražského arcibiskupství 
po husitských válkách v roce 1562.         
Více na: setkani@praha.charita.cz, 
tel.: 224 246 519 (L. Mikušková). 

Připravila Marie Junková                                                                                                                                                 



  ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ   

Dějiny kostela                       
sv. Petra a Pavla                         
v Říčanech  

2. část 

Po dobytí hradu a města v roce 
1420 se staly Říčany majetkem 
Nového Města pražského. Mezi lety 
1485–1491 byly prodány vladykům 
Mikuláši staršímu (a jeho manželce 
Johaně z Březovic) a Mikuláši 
mladšímu Trčkům z Lípy. Trčkům, 
rodině sympatizující s Jednotou 
bratrskou, patřilo říčanské panství až 
do roku 1544 (nebo 1551), kdy jej 
koupil Ladislav Vostrovec z Kralovic. 
Rytíři Vostrovcové vlastnili Říčany do 
roku 1569, o tři roky později byly 
(jako sirotčí statek) prodány 
Jaroslavu Smiřickému. Za jeho 
panování se Říčany staly součástí 
uhříněveského panství.   

V roce 1575 získaly majestát od 
císaře Maxmiliána II., v němž byly 
potvrzeny jejich výsady, a Říčany se 
tak staly oficiálně městečkem.                 
V té době byl také opraven kostel         
a zároveň se rozšířil a zvýšil i s věží. 
Do podlahy na jižní straně lodi 
u presbytáře byly v letech 1592                 
a 1599 vsazeny dvě náhrobní desky 
z červeného mramoru, které 
připomínají dcery vladyky Václava 
Strnada, jehož rodina se v roce 1589 
po prodeji svého statku Pitkovice 

Jaroslavovi Smiřickému přestěhovala 
do Říčan. V tu dobu byl kostel 
spravován nekatolickými duchovními. 
Majitelé, kteří vlastnili Říčany od 
husitských válek do potlačení 
stavovského povstání, nebyli 
katolického vyznání a také duchovní 
správci kostela sv. Petra a Pavla byli 
utrakvisté, luteráni a kalvíni.  

V roce 1620 odvezli vojáci 
císařské armády všechny čtyři zvony, 
které se tehdy nacházely na věži. 
Protože Smiřičtí nebyli katolíci 
a aktivně se účastnili stavovského 
povstání, byl jejich majetek v roce 
1622 zabrán a získán příbuzným  
Albrechtem z Valdštejna, který o rok 
později prodal Říčany Karlovi knížeti 
z Lichtenštejna. 

Lichtenštejnové byli posledními 
majiteli Říčan. Během jejich držení 
prošel kostel i město mnohými 
proměnami. Hned v roce 1624 byl 
po dvě stě čtyřech letech dosazen 
katolický farář Matěj Novatius, který 
spravoval zároveň Uhříněves. Během 
jeho působení byly dány na věž 
místo zrekvírovaných zvonů dva 
nové zvony - Petr (1628) a Pavel 
(1629). Kněží spravující Říčany zde 
často nesídlili, protože uhříněveská 
fara byla pohodlnější než říčanská.     

Roku 1639 bylo městečko                         
i s farou vydrancováno a vypáleno 
vojsky švédského generála Banéra                   
a většina obyvatel z něj uprchla. 
Během třicetileté války nebyla fara 
často obsazena, a tak sem byli 



posíláni misionáři, především 
jezuité. V roce 1653 proběhla 
reformace, kterou mělo na starost 
dvacet pět dragounů, byla opravena 
fara a kostel. Karel Eusebius kníže 
Lichtenštejn vydal nařízení, že 
ve všech kostelech na jeho panství 
musí před Nejsvětější svátostí stále 
hořet lampa.  

Za faráře Jana Ignáce Straky byla 
v roce 1666 pořízena cínová 
křtitelnice. Roku 1677 nechal farář 
Jan Adam Povolil pro říčanský kostel 
zhotovit stříbrnou monstranci. 
Kolem roku 1700 odkázal pan 
Salomen 40 zlatých na nové varhany, 
které byly pořízeny v roce 1702 od 
kutnohorského varhaníka. Na přání 
obyvatel byla v roce 1707 podána 
žádost o zřízení samostatné farnosti, 
které bylo vyhověno erekční listinou 
Jana Adama Ondřeje knížete 
Lichtenštejna z 10. října 1707.  

Říčanská fara byla od Uhříněvsi 
oddělena spolu s kostely 
sv. Mikuláše v Oticích, sv. Václava                
v Jažlovicích, sv. Maří Magdaleny 
v Kunicích, sv. Jana Křtitele v Tehově 
a byl k ní přidán kostel sv. Jakuba 
Většího ve Slušticích s kostelem 
sv. Bartoloměje v Březí. Jako farář 
byl dosazen Jan Daniel Beránek. 
Říčanská farnost se tak stala součástí 
mnichovického vikariátu. 

 
Markéta Žilková 

 
 

  NAPSALI JSTE NÁM  

l 
Vojtěch Kodet: Býváme 
nervózní, když se ztišíme 
v modlitbě… 

Zdá se nám, že nemáme čas na 
nic, rozhodně ne ten, který bychom 
právě potřebovali. Býváme nervózní, 
kdykoliv se ztišíme k modlitbě, 
protože máme pocit, že by bylo 
třeba dělat cokoli jiného. Ale 
nakonec se nám čas drobí pod 
rukama: děláme pořád něco, ale 
nemáme pocit, že by náš čas byl 
naplněný... 

JEŽÍŠ, který byl na roztrhání, 
kolikrát neměl čas ani se najíst nebo 
se v klidu vyspat, si klidně odcházel 
na celé hodiny, aby byl sám s Otcem 
v modlitbě. A nelitoval, ačkoli mohl 
kázat nebo uzdravovat či vymítat 
démony. Nikdy nelitoval času 
stráveného modlitbou.                                                                    

Z Víra.cz vybrala Miloslava 
Pangrácová 

 

Zpracováno podle knihy Vojtěcha 
Kodeta Učednictví, kterou vydalo 
Karmelitánské nakladatelství. 

                                                                     

Elias Vella: Jak jsem 
zpovědníka žádal                                
o zproštění modlitby 

Měl jsem mnoho povinností                      
a spoustu práce 

V mém životě nastalo období, 
kdy jsem neměl čas na osobní 



modlitbu. Byl jsem farářem a měl 
jsem mnoho povinností a spoustu 
práce. Vypravil jsem se tedy za svým 
duchovním vůdcem a otevřel jsem 
mu srdce. Řekl jsem mu: “Potřebuji 
osobní modlitbu, ale nenalézám na 
ni čas. Nevím, co mám dělat.“ Ještě 
dnes si pamatuji na jeho úsměv, 
když se mě zeptal: “Proč?“ „Protože 
mám mnoho práce“, odpověděl 
jsem. „Co vlastně děláš, jakým 
činnostem se věnuješ?“ Začal jsem 
jmenovat všechny aktivity, které 
jsem měl, ale během vyjmenovávání 
mě zastavil a řekl: “Vidím, můj 
bratře, že máš spoustu práce,                     
a proto ti nestačí modlit se třicet 
minut, ale potřebuješ šedesát 
minut.“ V duchu jsem doufal, že mě 
povinnosti modlitby zprostí, ale 
místo úlevy mi doporučil, abych se 
modlil dvakrát tolik! 

Potom pokračoval: “Pro koho 
pracuješ?“ A já jsem jasně řekl: “Pro 
Ježíše.“ A on mi odpověděl: “Ježíš 
nepotřebuje tvoji práci, on 
potřebuje tebe.“ 

To byl další moment v mém 
životě, kdy se mě Bůh dotkl. Byla to 
chvíle, kdy jsem si uvědomil, že Ježíš 
netouží po mé práci, ale po mně.                 
A hluboce jsem pochopil potřebu 
modlitby ve svém životě. 

Byl jsem přesvědčený, že Ježíšovi 
mnoho dávám, ale Ježíš 
nepotřeboval to, co jsem pro něho 
dělal. On je Bůh, který nám řekl: 
“Tak i vy, až uděláte všechno, co 

vám bylo přikázáno, řekněte: Jsme 
jenom služebníci. Udělali jsme, co 
jsme byli povinni udělat“/Lk 17,10/. 
 
Další myšlenky k tématu 
modlitba: 
Bůh nepotřebuje naše básně 

Často si myslíme, že dokonalost 
naší modlitby závisí na množství 
pěkných slov. Jako by pěkná slova 
byla zárukou pěkné modlitby. Bůh 
není básník, který potřebuje naše 
básně, aby nám porozuměl. Bůh je 
určitě i básník, ale především je 
Otec. Důležitost naší modlitby tedy 
nespočívá ve stylu, který při 
modlitbě používáme, netkví 
v pěkných slovech, která vybíráme, 
ale v tom, co prožíváme v srdci. 

Zahleďte se na Ježíše a nic 
neříkejte. Nejkrásnější modlitba je 
tehdy, když přicházíme před Pána, 
setrváváme před ním v tichu                
a díváme se na něho. Čím méně 
v modlitbě mluvíme, tím lépe se 
modlíme. Představte si malou 
holčičku, která přichází za svou 
maminkou, ale nic neříká, jen se jí 
dívá do očí. To je nejkrásnější setkání 
dítěte a matky. I vy se zahleďte na 
Ježíše, zůstaňte v jeho přítomnosti             
a nic neříkejte – to bude modlitba 
kontemplace. 
 
Ďáblu nevadí, že pracujete pro 
Ježíše…. 

Ďáblu nevadí, že pracujete pro 
Ježíše. Záleží mu na tom, zda 



s Ježíšem hovoříte. Když dosáhne 
toho, že s Ježíšem nebudete mluvit, 
může vám pomoci pro něho 
pracovat. Ale potom si už s Ježíšem 
nebudete povídat vůbec. 
 
Neschopnost odpouštět je 
velkou překážkou modlitbě 

Je důležité, abychom si 
zapamatovali jednu praktickou 
poznámku. Neschopnost odpouštět 
je velkou překážkou modlitbě. 
V Markově evangeliu čteme tato 
Ježíšova slova: „Proto vám říkám: 
Věřte, že všechno, oč v modlitbě 
prosíte, jste už dostali, a budete to 
mít. A kdykoli se postavíte 
k modlitbě, odpouštějte, máte-li co 
proti komu, aby i vám odpustil váš 
nebeský Otec vaše poklesky.“ (Mk 
11,24-25). Jak vidíte, Ježíš nám říká: 
„Dříve než se začneš modlit, 
odpusť.“ Kdykoli je v našem srdci 
neodpuštění, brání to modlitbě. 
Když se za tebe modlím a v mém 
srdci je neodpuštění, i když se 
neodpuštění týká jiného člověka, ne 
tebe, je moje modlitba blokovaná. 

                                                      
Z Víra.cz vybrala Miloslava 

Pangrácová 
 
Zpracováno podle knihy Elias Vella 
Ježíš – lékař těla i duše, kterou 
vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
 

 

Modlitba rodičů 
 
Bože, Tys nám ve Svaté rodině 
zanechal dokonalý vzor 
křesťanského života 
prožívaného ve víře a v poslušnosti 
k Tvé vůli. 
Pomáhej nám, abychom byli 
příkladem víry a lásky 
k Tvým přikázáním, 
podpírej nás v našem poslání 
předávat víru našim dětem. 
Otevři jejich srdce, aby v nich rostlo 
semeno víry, které dostaly na křtu. 
Posiluj víru naší mládeže, 
aby rostla v poznání Pána Ježíše. 
Zvětšuj lásku a věrnost ve všech 
manželstvích, 
zvláště těch, které procházejí 
chvílemi utrpení nebo těžkostí. 
Spojeni s Josefem a s Marií 
prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista, 
Tvého Syna, našeho Pána. 
Amen. 
(Benedikt XVI., 8. července 2006) 
 
Benedikt XVI.: Modlitba 
Svatému otci u příležitosti jeho              
80. narozenin. 
Z italského originálu La Preghiera 
přeložila Terezie Brychtová OP. 
Vytištěno pro vnitřní potřebu 
římskokatolické církve v České 
republice. 
Vydala a vytiskla Matice 
cyrilometodějská s.r.o.  ve spolupráci 
s Arcibiskupstvím olomouckým Olomouc 
2008. 

Zaslala Hana Charanzová 



  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 

 

 


