
   Ú    N    O   R        2   0   1   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milovaní farníci,  

 

tak jsem se opět rozhodl obnovit 

vydávání našeho farního plátku. Toto 

únorové číslo vychází v době, kdy 

prožíváme liturgické mezidobí, které je 

svým způsobem zvláštní, pro množství 

akcí, které se odehrávají mimo kostel. 

Jinými slovy tento čas nazýváme 

dobou masopustní, prožíváme část 

roku plnou veselí a radovánek, než 

začne doba postní a my se budeme 

připravovat na oslavy Velikonoc.  

Začala plesová sezóna a i my jsme se 

rozhodli, jak už ostatně víte, uspořádat 

farní ples. Dále již tradičně proběhne 

dětský karneval.  

 

 

Moc bych si přál, abychom se na 

těchto akcích sešli v co největším 

počtu. Zvláště bych chtěl apelovat na 

farníky z těch částí farnosti, které 

bývaly v minulosti samostatné - již 

několik let jsme jedna farnost, a tak i 

přesto, že se akce uskuteční 

v Říčanech, pořádáme je pro všechny, 

abychom se lépe poznávali. Ze srdce 

vám všem tedy přeji, aby společné 

chvíle, které prožijeme, přinesly nová 

přátelství a mnoho nezapomenutelných 

zážitků.  

Požehnané chvíle masopustní. 

 

P. Timotej Maria  



 

 

 

 

Korunka  
k Božímu milosrdenství 
 

Již několikrát se mi stalo, když 

jsem dal jako pokání modlitbu korunky 

k Božímu milosrdenství, že mi penitent 

odpověděl: „Neznám.“ Proto jsem se 

rozhodl, že ji zařadím dnes, abyste se 

ji mohli naučit. Bude to již rok, co je 

v některých našich kostelích, 

v Mukařově již mnoho let, obraz 

Božího milosrdenství umístěn. Tato 

modlitba je s ním spojena a s ní zas 

mnoho přislíbení a darů od Pána.  

Více v knize: 

Svatá s. M. Faustyna Kowalská: 

Deníček - Boží milosrdenství v mé 

duši. 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Denicek_1

01380.html 

 

A zde modlitba, která se modlí na 

obyčejném růženci: 

 

Začátek: 

Otče náš …, Zdrávas Maria …, Věřím 

v Boha … 

 

Na velkých zrnkách (místo modlitby 

Otče náš): 

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, 

Duši a Božství Tvého nejmilejšího 

Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na 

smír za hříchy naše i celého světa. 

 

Na malých zrnkách (místo modlitby 

Zdrávas Maria): 

Pro Jeho bolestné utrpení buď 

milosrdný k nám i k celému světu. 

 

Zakončení (třikrát): 

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý 

Nesmrtelný, smiluj se nad námi nad 

celým světem. 



 
Úmysly papeže Františka 
 

 

Po modlitbě růžence se vždy 

modlíme na úmysl Svatého otce, ty 

jsou vždy tři. Abychom si byli vědomi, 

za co se modlíme, budeme úmysly 

pravidelně zveřejňovat. Také se lze 

připojit k tzv. apoštolátu modlitby denní 

modlitbou.  

Denní modlitba apoštolátu: 

Nebeský Otče, 

kadu před tebe celý dnešní den a ve 

spojení se tvým Synem, který ve mši 

svaté neustále zpřítomňuje svou oběť 

za záchranu světa, ti v něm nabízím 

své modlitby, práci, utrpení i radost. 

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i 

mým průvodcem a dává mi sílu svědčit 

o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, 

Matkou našeho Pána a Matkou církve, 

to všechno přináším jako svou 

nepatrnou oběť, zvláště na úmysly 

Svatého otce a našich biskupů: 

1. Všeobecný úmysl 

2. Evangelizační úmysl 

3. Národní úmysl 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 

nás! 

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj 

za nás! 

 

Úmysly na měsíc únor: 

1. Aby církev a společnost uznávaly 

moudrost a zkušenost starších lidí. 

2. Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, 

aby plně pracovali na díle 

evangelizace. 

3. Aby dobrotivý Bůh připravil srdce 

lidí, kteří nepoznali jeho lásku, k přijetí 

radostného poselství Kristova 

evangelia. 

 

 

 

Tříkrálová 

sbírka 2014 

 

Začátek roku je 

vždy v naší Farní 

charitě i v dalších 

Charitách v celé 

České republice ve znamení Tříkrálové 

sbírky. V pražské arcidiecézi se letos 

konala od 2. do 12. ledna. Počasí 

koledníkům přálo, žádný nepříjemný 

mráz ani sníh jako v mnohých 

minulých ročnících je nečekal, a proto 

všichni vyšli odhodlaně do ulic 

v Říčanech, Mukařově, Doubravici, 

Chomutovicích, Popovičkách, Kostelci 



u Křížků, Kamenici a ve  Velkých 

Popovicích. Zúčastnilo se 15 skupinek 

koledníků  a dvě kasičky byly umístěny 

stabilně na MěU v Říčanech. Měli jsme 

také jednu skupinku složenou 

z obyvatelek domu Senior, kde nás 

příjemně překvapila zde vybraná 

částka 3530 Kč. Když si uvědomíme, 

že zdejší obyvatelé peníze dávají 

z důchodu, který často nemají velký, 

pak klobouk dolů.  

Také ostatní koledníci se snažili, 

aby v kasičkách měli co nejvíce a dárci 

byli štědří a penězi nešetřili. Při sčítání 

jsme nalezli nejen padesátikoruny a 

stovky, ale i bankovky větší hodnoty 

včetně  dvoutisícikoruny. Také několik 

mincí euro, které jsme vyměnili za 

koruny a jeden malý polský peníz, 

který jsme při sčítání zaměnili za 

korunu a našla ho až strojní počítačka 

v bance. Konečnou částku jsme 

opravdu nečekali - 74 840 Kč. Byla to 

částka skoro o devět tisíc vyšší než 

loni. Všem dárcům ale i koledníkům 

patří velikánský dík.  

Moc si vážíme toho, že Vás tato 

sbírka oslovila, a že jste tak bohatě 

přispěli do tříkrálových pokladniček. 

Přestože sbírka vždy probíhá v období 

po vánočním a silvestrovském 

nakupování, neváhali jste se rozdělit 

s potřebnějšími. Za všechny Vaše dary 

děkujeme a Pán Bůh ať Vaši štědrost 

oplatí! 

 

Letošní tříkrálovou sbírkou 

podpoříme kromě jiného Českou 

nemocnici sv. Karla Lwangy 

v Ugandě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí skupinky Kč 
Kde se 

vybíralo: 

Jiřina Petržílková 4390 Doubravice 

Irena Rosíková 4187 Chomutovice,  

    Popovičky 

Roman Porteš 4230 
Kostelec u 

Křížků 

Bohuslav Kadlec 7864 
Kostelec u 

Křížků 

Hana Zavadilová 1820 Říčany 

Zdeněk Hercík 5474 Říčany 

Markéta Thümmelová 6384 Říčany 

Marie Junková 6886 Říčany 

Věra Pátková 3530 Říčany 

Anna Sirovátková 7357 Říčany 

MěÚ Říčany - recepce 320 Říčany 

MěÚ Říčany - 
ověřování 2144 Říčany 

Martina Jakobová 4782 Mukařov 

Kateřina Šavrdová 4924 Mukařov 

J.Čepičková, O.Jakob 3516 Mukařov 

Lucie Gillernová 835 Kamenice 

František Čelikovský 6197 Velké Popovice 

Celkem 74840   



Arcidiecézní charita Praha (ADCH) 

vybudovala nemocnici  v roce 2007 s 

cílem zpřístupnit zdravotní péči lidem z 

vesnických oblastí v kraji Buikwe 

včetně komunit z ostrovů Viktoriina 

jezera. Zdravotnictví zde bylo na velmi 

nízké úrovni, což se odráželo ve 

špatném zdravotním stavu obyvatel, 

nízkém věku dožití a vysoké dětské 

úmrtnosti. V současné době ošetří 

v nemocnici 25 -30 tisíc pacientů ročně 

a díky mobilní ordinaci působí 

pracovníci nemocnice také v okolních 

vesnicích, kde šíří osvětu a provádí 

základní zdravotní preventivní péči. 

(informace převzaty z www.charita.cz). 

 

Charitní kasička  

 

Sbírka tzv. Charitní kasička pokračuje 

a pro měsíce leden až březen 2014 

budeme sbírat peníze pro postiženou 

holčičku Denisu Jancurovou jako 

příspěvek na nákup invalidního vozíku. 

Deniska je malá obyvatelka města 

Říčan, která se vzhledem ke 

komplikovanému porodu narodila 

s postižením (viz článek maminky 

v listopadovém Říčanském kurýru).  

Dnes je jí 7 let a bude potřebovat 

invalidní vozík. Naše Charita jí již 

přispěla částkou 9000 Kč z výtěžku 

loňské Tříkrálové sbírky, ale protože 

vozík je opravdu hodně nákladná 

záležitost, rozhodli jsme se, že 

budeme ještě sbírat peníze do charitní 

kasičky. Pokud byste se chtěli do 

sbírky zapojit, kasička je v kostele, 

označená logem Charity.  

 

Předání peněz pro Hospic 

Dobrého Pastýře                  

v Čerčanech 

 

V úterý 21.1. jsme se dvě členky Farní 

charity a jedna zástupkyně Farnosti 

vydaly do hospice do Čerčan. Vezly 

jsme tam výtěžek sbírky „Charitní 

kasička“ za září až prosinec, 5355 Kč.  

Přijal nás ředitel hospice pan Krejčí, 

převzal darovací smlouvu i vybranou 

částku a pak nás celým hospicem 

provedl.  

Viděly jsme účelně postavenou 

budovu s atriem, kde se pořádají 

koncerty, které sledují nejen 

návštěvníci, kteří jsou usazeni v atriu, 

ale i pacienti z balkónů nebo alespoň 

naslouchají otevřeným oknem. Prošly 

jsme do kaple a také do denního 

centra, kde právě klientky pekly štrúdl, 

také nám pan ředitel ukázal jeden 

prázdný pokoj, který prý však bude 

velmi rychle obsazen novým 

pacientem. Mě v hospici zaujaly 



keramické cedulky se jmény pacientů  

u jednotlivých dveří s nápisem: „Tady 

bydlí + jméno“, hezky vyzdobené stěny 

chodeb, různé obrázky, barvy, květiny. 

Prostě všude byl vidět moc pěkný 

přístup personálu k prostředí hospice  

a v denním centru jsme i na vlastní oči 

viděly hezký přístup k pacientům.  

Necelá hodinka rychle utekla       

a my jsme se rozloučily. Od pana 

ředitele máme předat veliké 

poděkování všem říčanským farníkům 

za finanční dar. 

  

Připravila Marie Junková 

 

 

 

 

Únor 2014 

Pozn. Intence jsou uvedeny pro mše 

ve farním kostele sv. Petra a Pavla 

v Říčanech. 

 

1. února sobota Sobotní památka Panny Marie 

 8:30 Mariánské večeřadlo 

 18:00 Za † M. a F. Kerhartovi 

2. února neděle  Svátek Uvedení Páně do chrámu 

  Za farnost  

  Mši celebruje světící biskup 

  pražský Mons. Václav Malý 

3. února pondělí Sv. Blažeje, biskupa, mučedníka 

 18 hod.!!!   

 

 

4. února úterý Sv. Bedřicha, opata   

  z premonstrátského řádu 

  Za † Věru Chalupeckou 

5. února středa Památka sv. Agáty, panny  

  a mučednice  

  Za † rodiče Šebovy  

6. února čtvrtek Památka sv. Pavla Mikiho  

  
a druhů, 
mučedníků  

  Za † manžela a rodiče 

7. února pátek Úterý 4. týdne v mezidobí 

  Za Boží pomoc pro dceru 

     

8. února sobota Sv. Jeronýma Emilianiho 

  Sv. Josefiny Bakhity, panny 

  
Za zdraví a Boží požehnání pro 
rodinu 

9. února neděle  5. neděle v liturgickém mezidobí 

  Za farnost  

  Všestary - Poutní mše svatá - 

  Panny Marie Lurdské 
10. 
února pondělí Svátek bl. Huga, opata  

  z premonstrátského řádu 

  Památka sv. Scholastiky, panny 
11. 
února úterý Panny Marie Lurdské 

  Za † Annu Myšákovou a celý rod 

     
12. 
února středa Středa 5. týdne v mezidobí 

  Za † Arnošta Kočveru 

     
13. 
února čtvrtek Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 

  Za † tatínka Dr. Jandu  

  a bratra Františka  
14. 
února pátek Pátek 5. týdne v mezidobí 

  Za zemřelé  

 

15. 
února sobota Bl. Bedřicha Bachsteina  

  a druhů, mučedníků  

 

 

 



 

 

 

 



21. 2. 2014 

16. února neděle 6. neděle v liturgickém mezidobí 

  Za farnost  

  Při mších se bude udělovat 

  svátost pomazání nemocných!!! 

17. února pondělí Památka sv. Evermoda, biskupa  

  z premonstrátského řádu 

  Sv. Alexia a druhů, mučedníků 

18. února úterý Úterý 6. týdne v mezidobí 

     

19. února středa Středa 6. týdne v mezidobí 

     

20. února čtvrtek Čtvrtek 6. týdne v mezidobí 

     

21. února pátek Sv. Petra Damianiho, biskupa  

  a učitele církve  

22. února sobota Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 

  Za † Alžbětu Uhlířovou  

  - 10. výročí úmrtí  

23. února neděle 7. neděle v liturgickém mezidobí 

 Od 14:30 do 16:30 hod. tradiční karneval 

24. února pondělí Pondělí 7. týdne v mezidobí 

25. února úterý Úterý 7. týdne v mezidobí 

     

26. února středa Středa 7. týdne v mezidobí 

     

27. února čtvrtek Čtvrtek 7. týdne v mezidobí 

     

28. února pátek Pátek 7. týdne v mezidobí 

 9 hod!!! nebude mše v 18 hod. 

 od 19 hod. 1. farní ples . MěKS U Labutě 

1. března sobota Sobotní památka Panny Marie 

 8:30 Mariánské večeřadlo 

 18:00 Za † manžela a jeho rodiče 

   a sourozence  

2. března neděle 8. neděle v liturgickém mezidobí 

  Za farnost  

 

 

 

 

   

 

  Pravidelné mše svaté 

 

 

 

 

Říčany     

pondělí 1500 hod. DPS 

úterý 900 hod.   

  1430 hod. DD- jednou za dva týdny 

středa 1800 hod.   

čtvrtek 900 hod.   

pátek 1800 hod.   

sobota 830 hod. 1. sobota v měsíci 

 1800 hod.  

neděle 930 hod.   

Mukařov neděle  800 hod. 

Jažlovice 2.-5. neděle 1100 hod. 

Otice 1. neděle 1100 hod. 

Velké Popovice neděle  830  hod. 

Popovičky sobota 1430 hod. 

Kamenice sobota 1600 hod. 

Kostelec u Křížků neděle 1015 hod. 

Lipany 2. a 4. neděle 1300 hod. 

Tehov  3. neděle 1300 hod. 

Všestary  2. neděle 1430 hod. 

Kunice 3. neděle 1500 hod. 


