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Stal se chudým, abychom 
zbohatli z jeho chudoby.            
(srov. 2 Kor 8,9)  
 
Drazí bratři a sestry,  

u příležitosti postní doby vám 
předkládám některé úvahy, jež 
mohou posloužit k osobní i společné 
cestě obrácení. Vycházím z výroku 
svatého Pavla: „Znáte přece milost 
našeho Pána Ježíše Krista: On, ačkoli 
bohatý, stal se pro vás chudým, 
abyste vy zbohatli z jeho chudoby“ 
(2 Kor 8,9). Apoštol se obrací na 
křesťany v Korintu, aby je povzbudil 
k velkorysé pomoci věřícím                            
v Jeruzalémě, kteří se nacházeli                   
v nouzi. Co tato slova svatého Pavla 
říkají nám, dnešním křesťanům? Co 
nám dnes říká výzva k chudobě                   
a k chudému životu v evangelním 
duchu?  

 
Foto: Agencia Brasil, CCA 3.0 Brasil. 

 
Kristova milost  

Především nám říkají, jaký je Boží 
styl. Bůh se neprojevuje prostřednictvím 
světské moci a bohatství, ale slabostí 
a chudobou: „Ačkoli bohatý, stal se 
pro vás chudým…“ Kristus, věčný 
Boží Syn, v moci a slávě rovný Otci, 
se stal chudým; sestoupil mezi nás   
a ke každému z nás se přiblížil; sám 
sebe se zřekl a „vyprázdnil se“, aby 
se nám ve všem připodobnil (srov. 
Flp 2,7; Žid 4,15). To je velké 
tajemství Božího vtělení! Avšak 
důvodem toho všeho je Boží láska; 
láska, která je milostí, velkodušností 
a touhou po blízkosti; láska, jež 
neváhá, aby se darovala a obětovala 
se za milované tvory. Milosrdná 
láska znamená sdílet ve všem osud 
milovaného. Láska činí podobnými, 
vytváří rovnost, bourá zdi a vzdálenosti. 
Tak se Bůh zachoval vůči nám. Ježíš 
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totiž „lidskýma rukama pracoval, 
lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůlí 
jednal, lidským srdcem miloval. 
Narozen z Panny Marie, stal se 
opravdu jedním z vás, ve všem nám 
podobný kromě hříchu.“ Druhý 
vatikánský koncil, pastorační 
konstituce Gaudium et spes, 22).  

Důvodem toho, proč se Ježíš stal 
chudým, není chudoba pro ni 
samotnou, ale – jak říká svatý Pavel 
– „abyste vy zbohatli z jeho 
chudoby“. Nejedná se zde o žádnou 
slovní hříčku nebo o výraz na efekt! 
Je to souhrn Boží logiky, logiky lásky, 
logiky vtělení a kříže. Bůh 
nedopustil, aby spása na nás spadla 
z výšky jako almužna toho, kdo          
s lidumilným postojem dává část ze 
svého přebytku. Kristova láska není 
taková! Když Ježíš sestupuje do vod 
Jordánu a nechává se od Jana 
Křtitele pokřtít, nedělá to proto, že 
by potřeboval pokání a obrácení, ale 
proto, aby se zařadil mezi lidi, kteří 
potřebují odpuštění, mezi nás 
hříšníky, aby na sebe vzal tíhu našich 
hříchů. To je způsob, který si zvolil, 
aby nás utěšil, zachránil a osvobodil 
od naší ubohosti. Oslovuje nás to, co 
říká Apoštol: Že jsme byli osvobozeni 
nikoli Kristovým bohatstvím, ale jeho 
chudobou. A Pavel přece dobře zná 
„nevystižitelné Kristovo bohatství“ 
(Ef 3,8); Kristus je „dědic všeho“ (Žid 
1,2).  

Co tedy je tato chudoba, kterou 
nás Ježíš osvobozuje a činí 
bohatými? Je to právě jeho způsob, 

jakým nás miluje a jakým se nám 
přibližuje, jako milosrdný Samaritán, 
který přistupuje k polomrtvému 
člověku, zanechanému na okraji 
cesty (srov. Lk 10,25 a násl.). Co nám 
dává pravou svobodu, pravou spásu 
a pravé štěstí, je jeho milosrdná, 
něžná a sdílející láska. Kristova 
chudoba, která nás obohacuje, je 
jeho vtělení: To, že vzal na sebe naše 
slabosti a naše hříchy, a tím nám 
odevzdal nekonečné Boží 
milosrdenství. Kristova chudoba je 
tím největším bohatstvím: Ježíš je 
bohatý svou nekonečnou důvěrou                
v Boha Otce, svou odevzdaností Otci 
v každém okamžiku a stálým 
hledáním jen jeho vůle a jeho slávy. 
Je bohatý jako dítě, které se cítí 
milované a miluje své rodiče a ani na 
okamžik nezapochybuje o jejich 
lásce a něžnosti. Ježíšovo bohatství 
spočívá v tom, že je Synem, a jeho 
jedinečný vztah s Otcem je 
svrchovanou výsadou chudého 
Mesiáše. Když nás Ježíš vyzývá, 
abychom na sebe vzali jeho „lehké 
jho“, vyzývá nás tím, abychom se 
obohatili jeho „bohatou chudobou“ 
a „chudým bohatstvím“, sdíleli s ním 
jeho synovského a bratrského Ducha 
a stávali se syny v Synu a bratry                
v prvorozeném Bratru (srov. Řím 
8,29).  

Bylo řečeno, že jediný smutek je  
z toho, že nejsme svatí (L. Bloy). 
Můžeme rovněž říci, že existuje 
jediná skutečná bída: Když nežijeme 
jako Boží děti a jako Kristovi bratři.  



Naše svědectví  

Mohli bychom se domnívat, že 
takováto „cesta“ chudoby platila pro 
Ježíše, zatímco my, kdo přicházíme 
po něm, můžeme zachránit svět 
vhodnými lidskými prostředky. Ale 
není tomu tak. V každé době a na 
každém místě Bůh i nadále 
zachraňuje lidi a svět prostřednictvím 
chudoby Krista, jenž se stává 
chudým ve svátostech, ve Slově a ve 
své církvi, která je lidem chudých. 
Boží bohatství nemůže být 
zprostředkováno naším bohatstvím, 
ale vždy a stále jen naší osobní                    
i komunitní chudobou, jež je 
oživována Kristovým Duchem.  

My křesťané jsme při následování 
našeho Pána povoláni k tomu, 
abychom viděli bídu svých bratří, 
dotýkali se jí, brali si ji k srdci                  
a konkrétně konali pro její 
zmírňování. Bída není totéž co 
chudoba. Bída je chudoba bez 
důvěry, bez solidarity a bez naděje. 
Můžeme rozlišit trojí druh bídy: 
hmotnou, mravní a duchovní. 
Hmotná bída se obvykle nazývá 
chudobou a týká se těch, kdo žijí                  
v podmínkách nedůstojných pro 
lidskou osobu: Bez základních práv              
a prostředků prvořadé potřeby jako 
je jídlo, voda, hygienické podmínky, 
práce; bez možnosti rozvoje                 
a kulturního růstu. Proti takovéto 
bídě církev staví svou službu, 
diakonii, kterou vychází v ústrety 
nouzi a léčí rány, jež hyzdí tvář 
lidstva. V chudých a v těch 

posledních vidíme Kristovu tvář. Tím, 
že milujeme chudé a sloužíme jim, 
milujeme Krista. Naše úsilí se 
zaměřuje i na snahu, aby ve světě 
přestalo znásilňování lidské 
důstojnosti, diskriminace a svévole, 
které v mnoha případech zapříčiňují 
bídu. Když se moc, přepych a peníze 
stanou modlami, staví se nad 
požadavek rovného rozdělování 
bohatství. Místo toho je třeba, aby 
se svědomí obrátilo směrem ke 
spravedlnosti, rovnosti, střídmosti              
a sdílení.  

Neméně znepokojující je mravní 
bída, která spočívá v tom, že se 
člověk stává otrokem neřesti             
a hříchu. Kolik rodin žije v úzkosti       
z toho, že některý z jejích členů – 
zejména mladých – je obětí 
alkoholu, drog, hazardu nebo 
pornografie! Kolik lidí ztratilo smysl 
života, je zbaveno perspektivy pro 
budoucnost a pozbylo naděje! Kolik 
lidí je k takovéto bídě odsouzeno 
kvůli nespravedlivým sociálním 
podmínkám, nedostatku práce, 
která je zbavuje důstojnosti 
umožňující přinášet domů chléb, 
kvůli nerovnosti práv na vzdělání            
a zdravotní péči. V těchto případech 
se mravní bída může nazývat 
počínající sebevraždou. Tento druh 
bídy, která je příčinou hospodářského 

úpadku, se vždy spojuje s duchovní 
bídou, jež nás zasahuje, když se 
vzdalujeme od Boha a odmítáme 
jeho lásku. Pokud se domníváme, že 
nemáme zapotřebí Boha, který nám 



v Kristu podává svou ruku, a myslíme 
si, že si vystačíme sami, vydáváme se 
na cestu směřující ke krachu. Bůh je 
ten jediný, kdo skutečně zachraňuje 
a osvobozuje.  

Evangelium je pravou protilátkou 
na duchovní bídu. Křesťan je 
povolán k tomu, aby do každého 
prostředí přinášel osvobozující zvěst, 
že existuje odpuštění spáchaného 
zla, že Bůh je větší než náš hřích, že 
nás vždy nezištně miluje a že jsme 
stvořeni pro společenství a pro 
věčný život. Pán nás zve, abychom 
byli radostnými hlasateli poselství           
o milosrdenství a naději! Je krásné 
zakoušet radost z šíření této 
radostné zvěsti, sdílet poklad nám 
svěřený, abychom potěšovali 
zničená srdce a dávali naději mnoha 
bratřím a sestrám ponořeným do 
temnoty. Jde o to, abychom 
následovali a napodobovali Ježíše, 
který, plný lásky, vyšel vstříc chudým 
a hříšníkům jako pastýř za ztracenou 
ovcí. Ve spojení s ním můžeme 
odvážně otevírat nové cesty pro 
evangelizaci a pro povznesení 
člověka.  

Drazí bratři a sestry, nechť tato 
postní doba najde celou církev 
disponovanou a ochotnou přinášet 
těm, kdo žijí ve hmotné, mravní           
a duchovní bídě, evangelní 
svědectví, jehož souhrnem je zvěst      
o lásce milosrdného Otce, 
připraveného obejmout v Kristu 
každého člověka. Dokážeme to v té 
míře, v jaké budeme připodobněni 

Kristu, který se stal chudým a svou 
chudobou nás obohatil. Půst je 
vhodnou dobou k dávání ze svého. 
Udělá nám dobře, když se budeme 
ptát, čeho se můžeme zbavit, 
abychom pomohli druhým                 
a obohatili je svou chudobou. 
Nezapomínejme na to, že pravá 
chudoba bolí; nebylo by nic platné 
dávání bez kající dimenze. Nemám 
důvěru k almužně, která nic nestojí  
a která nebolí.  

Nechť Duch Svatý, díky němuž 
„[jsme] prý smutní, a zatím se stále 
radujeme, jakoby chudáci, a přece 
mnohé obohacujeme, jako bychom 
nic neměli a zatím máme všechno“ 
(2 Kor 6,10), podporuje naše 
předsevzetí a posiluje v nás 
pozornost a zodpovědnost vůči 
lidské bídě, abychom se stávali 
milosrdnými a konali milosrdenství. 
S tímto přáním vás ujišťuji o své 
modlitbě za to, aby každý věřící         
a každé církevní společenství plodně 
vykonali postní pouť, a prosím vás, 
abyste se modlili za mne. Ať vám 
Pán žehná a Panna Maria vás 
ochraňuje.  

Ve Vatikánu 26. prosince 2013,  
Slavnost svatého Štěpána, jáhna       

a prvomučedníka  
 

FRANTIŠEK 

 

 
 



Úmysly papeže 
Františka 

na měsíc březen: 

1. Aby ve všech kulturách byla 

respektována práva žen a jejich 

důstojnost. 

2. Za mladé lidi, aby mnozí z nich 

přijali Pánovo pozvání                    

a obětovali svůj vlastní život 

hlásání evangelia. 

3. Za matky v požehnaném stavu, 

aby se jejich děti mohly narodit   

a vyrůstat v láskyplných rodinách. 

  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Bezprostřední 
příprava na křest 
katechumenů 
 

Jelikož v době postní se konají 
některé obřady v rámci mše svaté, 
rád bych vám je připomněl.  

První obřad se uskuteční při 
mších v Říčanech a ve Velkých 
Popovicích a bude jím přijetí za 
čekatele křtu. V době katechumenátu 
se katechumeni scházeli, aby 
poznávali Krista a Jeho učení. 
Přijetím za čekatele křtu tato doba 
končí a za čekatele křtu jsou 
přijímáni ti, kteří projevují osvícenou 
víru a rozhodnou vůli přijmout 
svátost křtu. Je naším společným 

úkolem, abychom čekatele provázeli 
svojí modlitbou, která je velmi 
důležitá.  

Dalšími obřady jsou tři skrutinia 
a svěřování pokladů církve. Účel 
skrutinií, jejichž jádrem jsou 
exorcismy, je hlavně duchovní. 
Záměrem skrutinií je očišťovat mysl  
i srdce katechumenů, posilovat je 
proti pokušení, pomáhat jim, aby 
uzrál jejich správný úmysl,                  
a povzbuzovat je, aby niterněji lnuli 
ke Kristu a rozhodněji pokračovali ve 
snaze milovat Boha. Od čekatelů se 
vyžaduje vůle vnitřně porozumět 
Kristu a církvi a očekává se od nich, 
že učiní velký pokrok v upřímném 
sebepoznání, ve vážném zpytování 
svědomí a v pravém pokání. 
Obřadem exorcismu, který kněz 
provede, jsou vyvolení, poté co je 
církev řádně poučila o tajemství 
Krista, osvoboditele od hříchu, 
vyprošťováni z následků hříchu          
a z ďábelského vlivu, jsou posilováni 
na své duchovní cestě a otevírají svá 
srdce k přijetí Spasitelových darů. 
 
Proto vás všechny prosím, 
nebuďme jen sledovatelé těchto 
obřadů, ale staňme se opravdovými 
bratry a sestrami v Kristu                   
a přijměme čekatele do svých srdcí 
a modliteb!!!  

Zpracováno dle Uvedení     
do křesťanského života 

 



Modlitební skupina 
 

V naší farnosti již několik let 
existuje „Modlitební skupina.“ Rád 
bych pozval zájemce, kteří by se rádi 
pravidelně setkávali ke společné 
modlitbě chval, díků a proseb.  

Skupina je otevřená pro všechny, 
kteří se chtějí setkávat a modlit. 
Setkání je ve středu od 19 hod. 
jednou za 14 dní, v roce 2014 se 
jedná o lichý týden. Modlíme se na 
faře v Říčanech v kapli Božího 
milosrdenství, sv. Norberta a Terezie 
z Lisieux. Během našich setkávání 
Pánu předkládáme prosby a díky,  
modlíme se k Duchu svatému, žalmy 
a vždy růženec. Lze se s námi spojit   
i duchovně a nechat se zařadit do 
společenství, tak že nahlásíte svoji    
e-mailovou adresu a budou vám 
rozesílány e-maily z naší společné 
schránky, kterou máme s modlitební 
skupinou na Strahově, a kam 
kdokoliv může zaslat prosbu              
o modlitbu. Děkuji všem, kteří se 
s námi setkávají, i těm kteří mezi nás 
již nechodí a zároveň všem, kteří se 
připojí třeba jen duchovně. 

Prosby o modlitby zasílejte na 
adresu: 
modlitebniskupina@seznam.cz 

P. Timotej Maria 
 

Masopustní  karneval 
v Sokolovně 

 

Letos již 14. dětský karneval, 
který pořádala Římskokatolická 
farnost Říčany společně se Sokolem 
Říčany a Radošovice 23. února, se 
jako každý rok velmi povedl. Venku 
nádherné počasí, svítilo již předjarní 
sluníčko, a přesto do Sokolovny 
přicházely roztomilé dětské 
postavičky v maskách princezen, 
motýlků, andělů, pirátů, dokonce  
jsme mohli vidět i krokodýla. Letos 
se předvedli i rodiče! Někteří si 
alespoň vzali karnevalové klobouky, 
ovšem rodiče "Šmoulové" byli 
velkým překvapením. Po skončení  
olympiády v Soči zavítal na naše 



veselí také olympionik Timotej se 
symbolem české vlajky na obličeji. 

Dětský taneční rej vystřídaly 
soutěže  na stanovištích, na příklad 
skákání panáka, kopání na branku, 
hod  na cíl, přenášení míčku na lžíci, 
překážková dráha. Následovalo 
předtančení Sokolek, které se 
tentokrát  představily  jako holčičky 
a panenky. Zábavné předtančení 
sklidilo velký potlesk malých                              
i velkých návštěvníků karnevalu. 

Kolo štěstí se točilo pro každého 
a ceny byly nádherné. Darované 
koláčky  od pana Frydrycha chutnaly 
všem. Také káva, čaj a cola od 
farnosti  přišla vhod, zde byl  
hlavním obsluhovatelem otec 
Konstantin. Přiblížilo se ukončení 
tanečního reje dětí  i rodičů,  a proto 
se  zvolna  návštěvníci  chystali 
domů. 

Závěrem děkujeme všem 
sponzorům: Pekařství pana 
Frydrycha Říčany, členům T.J. Sokola 
Říčany a Radošovice, farníkům  
Římskokatolické farnosti Říčany                 
a všem obětavým jednotlivcům, kteří 
se podíleli na přípravě a zajištění 
karnevalu. Díky,Díky. :-)))  

Těšíme se na vás na 15. karnevalu 
2015!   

                                                                                                       
Miloslava Pangrácová  

 
 
 
 

  Z FARNÍ CHARITY   
 

Setkání na 
Vojkově 
 

Ráda bych se ještě vrátila 
k naší návštěvě Léčebny dlouhodobě 
nemocných na Vojkově, kam chodí 
vždy tři členové naší Charity na 
Štědrý den dopoledne. Snažíme se 
navštívit všechny nemocné, kteří 
nemohou na Vánoce domů, 
povzbudit a potěšit je v jejich 
nemoci a odloučení od rodiny, 
protože o Štědrém dnu je toto 
pobývání v nemocnici zvláště těžké. 
Předáváme malovaná přáníčka od 
dětí, které chodí na náboženství                 
a drobné dárky a také zavěsíme 
malou vánoční ozdobičku nad 
postel. Zastavíme se v každém 
pokoji, popřejeme požehnané 
Vánoce a snažíme se přidat i nějaké 
dobré slovo. Někdy se nemocní také 
rozpovídají, někdy jen poděkují za 
přání, někdy se jen usmívají a někdy, 
ale to úplně vyjímečně, jsme se 
setkali s nějakou negativní reakcí.  

Letos jsme se v léčebně setkali 
s jedním letcem, který byl velmi 
hovorný a hned nám vyprávěl, že byl 
kapitánem u Československých 
aerolinií a že prolétal celý svět. Také 
vytáhl fotografie a ukazoval nám, 
s jakými letadly létal, jaká města 
navštívil, kde všude byl. Vyprávěl 
nám také jednu moc zajímavou 



příhodu, o kterou bych se s vámi 
ráda podělila.  

Řekl: „Letěli jsme s našimi 
Aerolinkami do Singapuru. V kokpitu 
jsem byl já a první důstojník               
a protože let byl bez problémů, měli 
jsme zapnutého autopilota. Již jsme 
se blížili k Singapuru, ale zatím ještě 
nebyl čas připravovat se na přistání. 
Byl jsem otočený na důstojníka          
a bavili jsme se běžným hovorem, 
nezávislým na našem letu. Najednou 
mě někdo poklepal na levé rameno. 
Otočil jsem se doleva a při otáčení 
jsem si všiml, že přístroje přede 
mnou ukazují na prudkou změnu 
počasí a hlásí možný propad letadla. 
Rychle jsem přepnul na ruční řízení    
a začal se intenzivně věnovat letu. 
Dál už se nic nestalo a my jsme 
šťastně přistáli na letišti v 
Singapuru.“  

A v tuto chvíli se na nás  pan 
kapitán obrátil s otázkou: „Kdo mě 
to mohl na to rameno zaklepat, když 
nikdo jiný v kokpitu nebyl než já a 
důstojník, ale ten seděl na druhé 
straně?“ „Určitě to byl anděl 
strážný“, odpověděla jsem.  A on 
řekl: „Já jsem také věřící a já tomu 
věřím.“ 

 

Charitní kasička 
 

Sbírka do charitní kasičky 
pokračuje. Od 1. 1. 2014 vybíráme 
peníze pro postiženou holčičku 
Denisu Jancurovou jako příspěvek na 

nákup invalidního vozíku 
(podrobnější informace v kostele na 
nástěnce). K 25. 2. 2014 bylo zatím 
vybráno 786,- Kč a 2 polské zloté.  

Pro Denisku budeme vybírat ještě 
celý měsíc březen. 
 

Podvečerní povídání 
v DPS  

 

Poslední čtvrtek v měsíci únoru 
v rámci tzv. Podvečerního povídání 
jsme se sešli v Senioru na povídání             
a soutěži: „Zajímavosti ze světa 
přírody“. Měla jsem připravené 
krátké články o delfínech, 
chobotnicích, tuňácích a pak také 
něco z „nej...“ v České republice i ve 
světě. Na závěr proběhla soutěž ve 
znalostech ze říše vodstev. Prostě 
takový malý, pěkně podmáčený kvíz 
o mandarinky, do kterého se všichni 
aktivně zapojovali. Každý určitě 
zodpověděl nejméně jednu otázku,  
a tak nakonec mohli dostat 
mandarinky všichni. Necelá hodinka 
velmi rychle uběhla v družné zábavě 
a radosti ze soutěže i z vyhraných 
mandarinek, že se nám ani nechtělo 
rozcházet. Tak zase příště.  
 
 

Připravila Marie Junková 
 
 
 
 



  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

1. ples farnosti 

28. února 2014                 
Kulturní dům U labutě 
Říčany 

Nebudu se moc rozepisovat, rád 
bych poděkoval všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem pomohli 
k tomu, aby se náš ples uskutečnil. 
Nebudu skrývat, že předčil má 
očekávání a již se nemusím bát, že 
by na příští ples nikdo nechtěl přijít. 
Byla to naše společná akce a já 
věřím, že pomohla k bližšímu 
poznání nás všech. „Komu se líbilo, 
přijďte za rok znovu, komu ne, tak 
nepomlouvejte!“ 

Ještě jednou díky vám všem za 
úžasnou atmosféru. 

Timotej Maria 

 

 

 

Všechny fotografie: Rudolf Flachs 

 
 
 



 
 

 

 
 

 



Farní tábor 2014 
 
Vážení rodiče! Milí táborníci! 
  

Nabízíme vám možnost již 
třináctého ročníku táborových 
pobytů pro děti, které budeme 
organizovat v rámci farnosti. Opět 
navštívíme kouzelnou krajinu 
Vysočiny. Jistě už se těšíte na vám 
dobře známé čechtické chatky, stany 
a rybník „Valcha“.  

V letošním roce nás čeká 
významná událost, kterou si na obou 
turnusech připomeneme.  
  
„Pojď a následuj mě“  
  
29. 6.–5. 7. 2014 Vedoucí:                       
P. Konstantin, Míla, Štěpánka, Mirka 
P., Iva, Melinka, Eva, Markéta  
  
6. 7.–12. 7. 2014 Vedoucí:  
P.Timotej, Mirka D., Eliška, Anička, 
David, Marek, Melinka, Pavla  
  

 Tábor je pro děti od 6 – 15 let.  

 Písemná přihláška je k dispozici 
na webu farnosti, v Říčanech na 
faře a v kostelích naší farnosti.  

 Vyplněné přihlášky odevzdejte 
p.Timotejovi do 30. dubna.  

 Kolik je třeba zaplatit? 1900,- Kč 
do 31. května. Pokud se tábora 
zúčastní více sourozenců, třetí a  
další dítě platí 1000,- Kč.  

Více na: 
http://www.ricany.cz/farnost/ 

Kalendárium 
březen 2014 

1. 3. sobota Sobotní památka Panny Marie 

 
8:30 Mariánské večeřadlo 

 
18:00 Za † manžela, jeho rodiče 

  
 a sourozence 

2. 3. neděle  8. neděle v liturgickém 

  
 mezidobí, Za farnost 

3. 3. pondělí 15:00 DPS 
 4. 3. úterý Sv. Kazimíra 
 

 
  Za Boží milost pro † paní  

  
Vrzákovou 

 5. 3. středa Popeleční středa 

    Den pokání závazný pro celou   

    církev, a to postem 

 
   zdrženlivosti u újmy!!! 

6. 3. čtvrtek Čtvrtek po Popeleční středě 

  
Za rodinu Drahňovských 

7. 3. pátek Pátek po Popeleční středě 

8. 3. sobota Sobota po Popeleční středě 

9. 3. neděle  1. neděle postní 

  
Za farnost 

 

  
Obřad přijetí katechumenů  

  
za čekatele křtu 

10. 3. pondělí Pondělí po 1.neděli postní 

 
15:00 DPS 

 11. 3. úterý Úterý  po 1.neděli postní 

12. 3. středa Středa  po 1.neděli postní 

 
  Za † Jiřího Šturmu  

  
a nenarozené děti 

13. 3. čtvrtek Čtvrtek po 1. neděli postní 

  
Za † Josefa a Zdenku Hladkých   

  
a celý rod 

 

  
za † Josefa Hoška při stém  

  
výročí jeho narození 

14. 3. pátek Pátek po 1. neděli postní 

  
Za zemřelé 

 15. 3. sobota Sobota po 1. neděli postní 

  
Za B. Opělovou a manžela 

16. 3. neděle 2. neděle postní. Za farnost 

17. 3. pondělí Pondělí po 2. neděli postní 

 
15:00 DPS 

 



18. 3. úterý Úterý po 2. neděli postní 

 
  Za † Rodiče Fárovy 

 
   a pro živé za dar víry 

  
 a Boží ochranu 

19. 3. středa 
Slavnost sv. Josefa, 
snoubence  

 
  Panny Marie - doporučený  

  
svátek. Za † Josefa Šaška,  

  
rodiče a sourozence 

20. 3. čtvrtek Čtvrtek po 2. neděli postní 

21. 3. pátek Pátek po 2. neděli postní 

 
  Za † Anežku a její sourozence 

  
Tomanovy 

 22. 3. sobota Sobota po 2. neděli postní 

  
Za † manžela Chalupeckých 

23. 3. neděle 3. neděle postní 

  
Za farnost. První skrutinium 

  
 a svěření Kréda 

24. 3. pondělí Pondělí po 3. neděli postní 

25. 3. úterý Slavnost Zvěstování Páně 

 
9:00 Za † Marii Šénovou, manžela  

  
a rodinu 

 

 
18:00 

  26. 3. středa Středa po 3. neděli postní 

  
Za † maminku Marii Helovou 

27. 3. čtvrtek Čtvrtek po 3. neděli postní 

28. 3. pátek Pátek po 3. neděli postní 

 
  Za rodinu Kutáčovu, Boščíkovu  

  
a Bujnochovu 

29. 3. sobota Sobota po 3. neděli postní 

 
8:30 Mariánské večeřadlo 

 
18:00 

  30. 3. neděle 4. neděle postní 

  
Za farnost. Druhé skrutinium 

  
 a svěření Modlitby Páně 

31. 3. pondělí Pondělí po 4. neděli postní 

1. 4. úterý Úterý po 4. neděli postní 

Intence jsou uvedeny pro mše ve farním kostele     
sv. Petra a Pavla v Říčanech. 

 
 

 

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 

 1. sobota  8,30 

 sobota 18,00 

 neděle   9,30 

Mukařov neděle   8,00 

Jažlovice 2.-5. neděle 11,00 

Olešky 1. sobota 14,30 

Otice 1. neděle 11,00 

V. Popovice neděle   8,30 

Popovičky 2.-5. sobota 14,30 

Kamenice sobota 16,00 

Kostelec            

u Křížků 
neděle 10,15 

Lipany 2. a 4. neděle 13,00 

Tehov 3. neděle 13,00 

Všestary 2. neděle 14,30 

Kunice 3. neděle 15,00 

 

 


