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Milovaní farníci, 
vstoupili jsme do dalšího měsíce, 
který je pro nás korunován velkými 
oslavami.  Od slavnosti sv. Norberta, 
jehož ostatky jsme v letošním roce 
dostali od strahovského opata 
Michaela, přes Boží tělo, oslavy 
Nejsvětějšího srdce Ježíšova, 
kterému primárně patří měsíc 
červen, dále Neposkvrněné srdce 
Mariino, pouť sv. Jana Křtitele až                  
k oslavám hlavních patronů naší 
farnosti sv. Petra a Pavla. Tedy měsíc 
plný oslav. To vše nám může po 
duchovní stránce velmi pomoci, 
pakliže k těmto oslavám budeme 
přistupovat s vděčností, tak jako 
Panna Maria, když říká: „... veliké 
věci mi učinil, ten který je mocný...“ 

Být vděčný, umět se radovat                  
a prožívat společenství, to vše jsou 
velké dary, nic není samozřejmé                   
a jde o nás, zda se s touhou 
zapojíme. Ježíšovo srdce je veliké     
a má dostatek místa pro každého 

z nás, byli jsme stvořeni k obrazu 
Božímu, i naše srdce jsou 
dostatečně prostorná, a můžeme do 
nich přijmout více lidí, než si 
dokážeme představit.  

Otevřme je, a když prosíme, ať 
Ježíš naše srdce přetvoří podle 
svého, chtějme je mít opravdu 
naplněné láskou, do které každého 
ponoříme, a tak se i skrze nás bude 
Láska více šířit. Přeji Vám i nám, aby 
tento měsíc byl protknut 
nezapomenutelnou radostí 
z každého setkání a vděčností za vše, 
co nám Pán dopřává. Tak jako je 
blízko srdce Mariino k Ježíšovu, ať 
jsou naše srdce blízké k oběma 
těmto srdcím. 

Všem ze srdce žehnám, 
P. Timotej Maria 
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  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   
 

Výzva 
Milí farníci, 
jak víte, na faře v Říčanech se stále 
snažíme o vybudování prostor, kde 
by bylo možné se ve větším počtu 
scházet. V rámci slavností sv. Petra     
a Pavla bude benefiční koncert, 
jehož výtěžek bude použit na opravu 
stodoly, kde by zmíněný sál měl 
vzniknout. Pokud byste chtěli 
přispět, tak bude každý dar velmi 
vítán. Rádi samozřejmě vystavíme 
potvrzení o daru, pokud ho budete 
požadovat.  Zde můžete nahlédnout 
do připraveného projektu.  

P. Konstantin a P. Timotej 
 

 

 



Modlitby matek            
v Říčanech 

 

 

Modlitby matek neboli MM je 
hnutí, které vzniklo v roce 1995 
v Anglii, kdy si dvě švagrové 
(babičky) Veronika a Sandra 
uvědomily na základě statistických 
údajů v zemi různé typy nebezpečí, 
kterým jsou děti v dnešní době 
vystaveny. Poznaly, že jedinou 
možnou odpovědí je modlitba. 
Začaly se modlit způsobem, kterým 
se nyní modlí skupinky matek po 
celém světě. Toto modlitební hnutí 
se během sedmi let rozšířilo do 
osmdesáti zemí na světě. V naší zemi 
se velice rozvíjí také již od roku 
1995. Skupinky tvoří nejen matky, 
které se modlí za své děti, babičky za 
svá vnoučata, ale i svobodné nebo 
bezdětné ženy a řeholnice. 

Spiritualita MM je mimořádně 
jednoduchá. Její podstata je 
v úplném odevzdávání se do rukou 
Božích v důvěře, aby Bůh mohl 
svobodně naplňovat svou vůli  
v našich    životech.   Aby    nás  mohl  
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používat jako svůj nástroj. Víme, že 
Bůh nás miluje tak, že mu můžeme 
odevzdat vedení svého života. On ví, 
co je pro nás nejlepší.  

Také v Říčanech jsme na konci 
minulého roku vytvořily modlitební 
skupinku osmi žen (doporučený 
počet   je   2-8)  a   připojily  jsme   se 
k tomuto hnutí. Scházíme se každý  

týden večer, abychom se 
společně modlily a sdílely. Základem 
našeho setkání jsou modlitby, tak jak 
je sestavily zakladatelky. Poněvadž 
svěřujeme vedení našeho setkání 
Duchu Svatému, jsou týden od týdne 
zdůrazněny jiné věci. Někdy více 
děkujeme a chválíme, jindy se více 
sdílíme nebo prosíme za potřeby 
různých dětí nebo dospělých. 

Uvědomujeme si všechny 
opakovaně, že tento čas je pro nás 
požehnáním a radostí. Je to čas 
sdílení se v modlitbě s ostatními 
matkami nejen v naší malé skupince, 
ale prosíme o duchovní spojení se 
všemi matkami na celém světě.    

Pokud byste i vy ve svém srdci 
cítily potřebu se takto za své děti 
nebo vnoučata modlit, můžeme vám 
do začátku s vytvořením nové 
modlitební skupinky pomoci. 

 
Za MM Marie Moravcová  

 

Více:  http://www.modlitbymatek.cz 

http://www.modlitbymatek.cz/


  STRÁNKA FARNÍ CHARITY   

Jak se vydařila sbírka 
 

 
Sbírka humanitární 
pomoci, kterou jsme 
pořádali 10. května, 
naplnila půlku 
nákladního auta a do 

naší  charitní  pokladny  přinesla       
1 660,- Kč. Z toho jsme 500,- Kč 
předali Občanskému sdružení 
Diakonie Úpice jako příspěvek na 
dopravu.  

Děkuji všem ženám, které 
pomáhaly při sbírce a samozřejmě    
i všem dárcům. Pán Bůh zaplať! 
 

                                                                                                          

Charitní dílo v hlavní 
roli mezinárodního 
setkání v Černínském 
paláci 
 
Z vyprávění přímé účastnice Marie 
Junkové: 
 

Na takovou slavnost se člověk jen 
tak nedostane, a proto když jsem 
obdržela pozvánku, neváhala jsem           
a 11. května odpoledne jsem 
zamířila do Černínského paláce. Již 
samotný vstup do budovy je spojen 
s bezpečnostní prohlídkou, pozvánka 
musí být na vlastní jméno a je nutné 
zde být nejméně půl hodiny před 

začátkem. Když   se   však   rozezněly 
fanfáry pěti trubačů a zahájily 
mezinárodní konferenci „Charitní 
dílo pražské arcidiecéze ve světě“, 
když za předsednický stůl usedli 
významní hosté z několika zemí          
i z České republiky, uvědomila jsem 
si jaké nádherné slavnosti jsem měla 
možnost se zúčastnit.  

Úvodní slovo dostal ministr 
zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg, který zdůraznil, že 
charitní dílo „je přínosem nejen 
příjemcům v té které oblasti, ale 
vlastně i nám samotným a celé naší 
zemi.“ Na pana ministra navázal 
kardinál Dominik Duka a poté se již 
mezi řečníky střídali vzácní hosté          
z Indie, Ugandy, Běloruska a ze 
Zambie. Všem hostům z ciziny jsem 
bez problémů rozuměla, protože do 
sluchátek na stole před námi bylo 
vše tlumočeno. Zaujala mě sestra 
Maria Goretti, indická zakladatelka 
programu Adopce na dálku® v ČR, 
která představila historii celého 
programu a zdůraznila, že jeho 
hlavním cílem je „dát budoucnost 
chudým dětem“. Arcibiskup Moras 



z Indie ocenil kardinála Dominika 
Duku tradičním indickým způsobem, 
kdy mu ramena pokryl vyšívaným 
šálem na důkaz úcty a vděčnosti za 
podporu.  

O přestávce jsme měli možnost 
se osobně setkat a popovídat si              
s hosty i s  řediteli Farních charit a 
pozdravit se s nimi. Na závěr 
slavnosti předal ředitel Charity Praha 
pan Jaroslav Němec milým hostům 
dárky a všichni jsme obdrželi 
požehnání od indického arcibiskupa. 

Web Aktivní senioři 
 

U příležitosti letošního 
Evropského roku aktivního stárnutí           
a mezigenerační solidarity 
prezentuje Charita Česká republika 
na portále www.seniori.charita.cz 
informace pro seniory, kteří 
potřebují poradit, pomoci nebo se 
chtějí aktivně zapojit do práce 
Charity. Web bude fungovat nejen 
v letošním roce, ale dlouhodobě. 

Připravila Marie Junková                                                                                                                                                 
           

 

  ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  

Dějiny kostela                       
sv. Petra a Pavla                         
v Říčanech  

3. část 

Roku 1708 založil říčanský farář 
Beránek matriky. O rok později 
nechal opravit faru. V roce 1713 
podal s konšely,  primasem a celou 
obcí žádost Marii Terezii, 
vévodkyni Savojské, o výstavbu 
nebo příspěvek na stavbu kostela, 
protože chrám byl velmi pobořen. 
Roku 1719 byl díky jejímu přispění 
přestaven celý kostel v barokním 
slohu, na východní straně byla 
přistavěna nízká sakristie a zvýšila 
se jižní věž.  

Na nově vystavěnou zvonici byl 
pořízen     malý     zvon     Stanislav.  

 
 
V roce 1722 byla přestavěna             

i fara. Roku 1724 byly z Beránkova 
příspěvku pořízeny nové varhany 
za 100 zlatých od hradeckého 
varhaníka. Před svou smrtí, v roce 
1725, učinil farář Beránek odkaz 
na pořízení nové kazatelny. On             
i jeho nástupce Ignác Antonín 
Pečený jsou pohřbeni v kostele – 
Beránek na epištolní straně lodi 
u presbytáře, Pečený na protější 
straně u kazatelny. Za faráře 
Pečeného byl pořízen čtvrtý malý 
zvon – Vavřinec (1729). 
Pro přestavěný kostel byl 
zhotoven nový hlavní oltář a 
kazatelna. Z 18. století jsou také 
sochy sv. Máří Magdaleny a sv. 
Petra na zpovědnici.  

V roce 1744 nechal farář Kořil 
postavit novou kostnici, zřídil 
hřbitov pro nepokřtěné děti a dal 
opravit hřbitovní zdi a také vybílit 



kostel. Dal postavit i oltář sv. Jana 
Nepomuckého.  

Roku 1754 byly od Říčan 
odděleny Sluštice. Místo nich byl 
přidělen Mukařov (kostel 
Nanebevzetí Panny Marie). V roce 
1759 dostal říčanský kostel donaci 
700 zlatých od vévodkyně 
Savojské.  

Doba barokní se vyznačovala 
především velkou lidovou 
zbožností a ani Říčany nebyly 
výjimkou. Všechny významnější 
události obecního života 
(potvrzování privilegií, návštěvy 
vrchnosti, jarmarky, svátek knížecí 
vrchnosti, cechovní slavnosti) 
a samozřejmě církevní svátky 
(kromě jiných pouť 29. června – 
svátek sv. Petra a Pavla a posvícení 
20. září – v den před svátkem sv. 
Matouše) byly slaveny mší svatou.  

Konaly se také průvody (cechy 
s praporci a korouhvemi, hudba), 
zvláště při slavnosti Těla a Krve 
Páně, při slavnosti Vzkříšení Páně, 
o pouti a na svátek sv. Jana 
Nepomuckého 16. května. Chodily 
se také poutě do Staré Boleslavi             
(k Palladiu země české, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, 25. 
srpna – na svátek sv. Bartoloměje), 
do Mnichovic (kostel Narození 
Panny Marie, 8. září – svátek 
Narození Panny Marie) a do Sluštic 
(kostel sv. Jakuba Většího, 26. 
července – na sv. Annu). 

  NAPSALI JSTE NÁM   

 
 

Petr Karas:  
“Učedníci v něho 
uvěřili“/Jan 2,1 

V poslední přednášce na XXII. 
Katolické charismatické konferenci 
(KCHK) v Brně si pater Karas 
všímal, že v Evangeliu je psáno            
o těch, kteří již jednou uvěřili, že 
uvěří v jiné chvíli opět. Jak je vidět 
víra není nějaký diplom, který se 
jednou dostane a již není třeba              
o něj pečovat. Je to cesta. 

Na cestě se víra opět obnovuje, 
prohlubuje, je zkoušena. Víra má 
vnější a vnitřní znaky. K vnějším 
patří naše náboženské zvyky, např. 
také materiální pomůcky jako je 
kříž, obraz atd. Uvnitř je 
přesvědčení o Boží existenci. To by 
ale bylo málo, kdyby se k tomu 
nepřidal vztah k Bohu. Vztah           
k Bohu bývá umocněn zkušeností       
s Ním. Z víry také vyplývá 
poslušnost. Svou cestu víry 
můžeme lépe pěstovat ve 
společenství, kde nám mohou 
pomáhat svědectví naše i jiných. 
                         
Přednášku můžete najít na: 
www.cho.cz 

Yvona Šebková 

Markéta Žilková 
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  OZNÁMENÍ  

Pravidelná setkání 
Říčany: fara 

Modlitební skupina  

liché týdny  - středa 19.00 hod. 

Starší mládež - 18 a více     

liché týdny  - pátek 19.00 hod. 

Novokřtěnci      

liché týdny -  čtvrtek           19.00 hod. 

Příprava na biřmování  

sudé týdny - středa 19.30 hod. 

Náboženství Říčany (fara) 

Ve školním roce 2011/2012 končí 
výuky náboženství 6. 6. 2012, těšíme 
se na všechny v dalším školním roce. 
     

Slavnosti 
6. 6. 2012 – 18 hod. slavnost sv. 
Norberta – Říčany 
7. 6. 2012 – slavnost Těla a Krve Páně 
v Říčanech  

 - 9 hod. mše svatá 

-10-18 hod. adorace Nejsvětější  

svátosti 

- 18 hod. mše svatá 

- 18.45 hod. eucharistický průvod 

na náměstí 

24. 6. 2012 – slavnost Narození sv. 

Jana Křtitele – 13 hod. poutní mše 

svatá v Tehově 

29. 6. 2012 – slavnost sv. Petra            

a Pavla – 18 hod. poutní mše svatá – 

celebrant J. M. Michael Josef 

Pojezdný, O. Praem. 

 

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 

 

 


