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Drazí farníci, 
 
v druhé polovině měsíce dubna nás 
čekají velké slavnosti. Vrchol 
liturgického slavení, tedy posvátné 
Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání 
našeho Pána Ježíše Krista a osmý 
den oktávu neděle Božího 
milosrdenství. Na každou slavnost 
bychom se měli dobře připravit, na 
liturgickou slavnost je nejlepší 
příprava svátost smíření.  

Mnozí z vás již několikrát v životě 
zcela jistě vyřkli větu: „Copak ti to 
musím stále připomínat, to si to 
nemůžeš zapamatovat jednou 
provždy?“ Víme, jak to má být 
v různých situacích našeho života, 
ale v životě víry? Pán nám tuto větu 
nikdy neřekne, ale naopak nám chce 
projevit své nekonečné 
milosrdenství. Když tedy pokorně 
předstoupíme před Jeho tvář                         
a skloníme se před Jeho velikostí               
a  vyznáme  se  ze svých  hříchů,  On     

 
 

vše promění a nás znovu obnoví. 
Milost posvěcující v nás učiní velké 
věci. Copak nám to Pán musí stále 
opakovat, jak nás miluje, a touží nám 
odpustit všechny hříchy? Víme to, 
tak se podle toho zařiďme, abychom 
Velikonoce slavili s čistým srdcem. Já 
se budu snažit být vám všem 
k dispozici, rozpis pro svátost 
smíření naleznete na stránkách 
tohoto vydání Zvonu. 

Přeji vám všem požehnané                    
a milostiplné Velikonoce na přímluvu 
svatých Jana XXIII. a Jana Pavla II., 
kteří budou svatořečeni na neděli 
Božího milosrdenství. 

P.Timotej Maria  
 

 
 
 

 
ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  

M     Ě     S     Í     Č     N     Í      K  

 

 Mistr Theodorik: Beránek boží.                                  
Karlštejn, kaple svatého kříže, kolem 1365 

 



Úmysly papeže 
Františka 

na měsíc duben: 

1. Aby ti, kdo vládnou, dbali                  

o ochranu celého stvoření                     

a usilovali o spravedlivé 

rozdělování přírodního 

bohatství. 

2. Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil 

nadějí srdce těch, kdo zakoušejí 

utrpení a nemoci. 

3. Za naše farnosti, aby byly 

oporou života z víry novému 

pokolení křesťanů, zrozenému              

o Velké noci. 

 

Adorace 
Na Zelený čtvrtek začne 

nepřetržitá adorace až do Vigilie 
Zmrtvýchvstání, tedy do soboty 21:00 
hodin. V kostele bude rozpis, 
prosíme, abyste se zapsali. Tato 
adorace  vychází  ze slov  Pána Ježíše 
v Getsemanské zahradě: „Potom 

přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. 

  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Řekl Petrovi: "To jste nemohli 
jedinou hodinu bdít se mnou?“ 

 

Novéna k Božímu 
milosrdenství 
 

Na druhou neděli velikonoční, 
tedy neděli Božího milosrdenství, 
kdy můžeme získat milost odpuštění 
všech hříchů a trestů, se budeme 
připravovat modlitbou Novény 
k Božímu milosrdenství. Začneme na 
Velký pátek v 15:00 hod. společně 
s modlitbou křížové cesty, v sobotu  
a neděli se sejdeme také v 15:00 
hod. Od pondělí 21. 4. do soboty 26. 
4. se budeme modlit v 19:00 hod. 
 

Svátost smíření 
 

Kromě pravidelného času pro 
svátost smíření, který je půl hodiny 
před mší svatou, budete moci k této 
svátosti přistoupit: 

14. 4.-16. 4. 18:30-21:00 hod. 
25. 4.  15:00-18:00 hod. 

Orig.: Jindra Hubková 



Vzpomínáme … 

 
V úterý 25. března, na slavnost 

Zvěstování Páně, jsme se 
v říčanském kostele naposledy 
rozloučili s PhDr. Evou Marií 
Lacinovou. Byla dlouhá léta aktivní 
členkou naší farnosti, kromě jiných 
aktivit vyučovala, bez nároku na 
odměnu, na faře v Říčanech 
angličtinu. Příspěvky na výuku od 
návštěvníků kurzů věnovala vždy na 
potřeby kostela.   

Byla členkou třetího řádu sv. 
Františka a jejím přáním bylo, aby 
rozloučení proběhlo skromně a bez 
oslavných řečí, to jsme jí splnili. Také 
si přála, aby lidé místo květin, raději 
přispěli na potřeby farnosti                              
a zdejšího kostela, kam tak ráda 
chodila. Tato její prosba je tedy stále 
otevřená. Kdo si Evu pamatuje, 
může její přání naplnit, forma je na 
každém z nás. Naše skutky nebude 
hodnotit nikdo jiný než náš Pán.                   
A Evě děkujeme za vše, co pro naší 
farnost udělala.  

Čest její památce, R.I.P.! 

Miloslava Pangrácová a Věra Vrbová 
 

 

 

 

 

Dobrobazar                              
v Čestlicích 
neděle 15. června,  

9.30–15.30 hod. 

Opět po roce se bude                                 
v nedalekých Čestlicích konat 
dobročinný bazar. Farníci z Čestlic                   
a jejich přátelé z různých obcí se od 
počátků akce zaměřili na pomoc pro 
lidi na konci života. Výtěžek 
Dobrobazaru nejprve posloužil 
obyvatelům několika domovů pro 
seniory: Za vybrané peníze byly 
pořízeny většinou zdravotní 
pomůcky. V dalších letech 
Dobrobazar podpořil domácí péči                    
o terminálně nemocné (mobilní 
hospic Cesta domů, Hospic Dobrého 
Pastýře, Nadační fond Krtek).  

Letos se organizátoři rozhodli 
přispět na služby, které seniorské 
domovy, stacionáře a hospice 
provozují, aby ulehčily rodinám 
domácí péči o stárnoucí                                  
a nemohoucí blízké.   

Hlavní organizátorka Dobrobazaru, 
Kateřina Pisková, k tomu říká: 
„Dobrobazar Čestlice si klade za cíl 
podporovat a šířit povědomí                   



o takových službách, které lidem na 
sklonku života umožní co nejdéle 
zůstat v jejich přirozeném prostředí, 
doma. V nedávných letech jsme 
proto podpořili organizace 
provozující domácí hospice, letos 
bychom se chtěli zaměřit na 
organizace, které nabízejí terénní 
odlehčovací služby a na denní 
stacionáře.“ 

Dobrobazar 2014 podpoří 
odlehčovací služby Cesty domů,                     
o dalším příjemci se ještě rozhoduje. 
Organizátoři oslovili  pět zařízení                  
a požádali je o předložení projektu 
na využití poskytnutých prostředků. 
O druhém příjemci by mělo být 
jasno začátkem května. 

I letošní Dobrobazar se koná                    
o třetí červnové neděli na farní 
zahradě vedle kostela svatého 
Prokopa. Začíná hned po ranní 
bohoslužbě.  

Na dobrou věc přispějete koupí 
vstupenky, výherních losů, 
občerstvení, účastí v dražbě                           
a samozřejmě zakoupením rozmanitých 
předmětů. Jako každý rok vás čeká 
bohatý doprovodný program 
(hudební vystoupení, dětský koutek, 
výstava fotografií). 

Pokud byste se chtěli zapojit do 
příprav i do průběhu akce jako 
pomocníci, jste vítáni! Ozvěte se 
prosím předem Kateřině Piskové na 
e-mail: kpp26@centrum.cz nebo na 
telefon 603 554 647. 

Renata Skalošová 

  Z FARNÍ CHARITY   
 

Postní almužna 
2014 

"Kdo se postí,                  
ať je milosrdný" 
 

Již jste se setkali s postničkami? 
Co to vlastně je? Jsou to malé 
papírové pokladničky, které na 
letošní postní dobu přichystala 
Charita České republiky. Podstatou 
této akce s názvem  Postní almužna 
je, že se do malé papírové schránky 
tzv. postničky vloží obnos přibližně 
ve výši ceny požitku, který si během 
doby postní odřekneme. Tyto 
„uspořené“ peníze poté  místní 
farnost prostřednictvím Charity 
použije na pomoc potřebným.  

Akce vznikla na Moravě již v roce 
2009 a tehdy se uskutečnila pouze              
v brněnské a olomoucké diecézi. 
Avšak na území těchto dvou diecézí 
se shromáždilo jako Postní almužna 
neuvěřitelných 3,4 milionu korun. 
Biskupové Čech, Moravy a Slezska 
tuto akci podpořili na svém 
plenárním zasedání, konaném ve 
dnech 19.–20. ledna 2010 a akce se 
postupně rozšířila na celou republiku. 
Jde o dobrovolnou duchovní formaci 
jednotlivců i rodin, lidí věřících                    
i sympatizantů, jde o možnost 



návratu ke starobylé postní tradici – 
almužně.  

Obdobné akce duchovní formace 
a doprovodného prožívání duchovní 
obnovy prostřednictvím staré postní 
praxe se pořádají již mnoho let                     
v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, 
dokonce i v Polsku a na Ukrajině. 
 
„Křesťanství počítá s tím, že člověk 
je tělo a duše. Duchovní úsilí proto 
zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe               
a žít pro Boha a pro druhé nemůže 
zůstat jen v citu či myšlence, proto 
konkrétní odepření si nějakého 
mlsání, jídla či zážitků tělo musí 
pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má 
smysl, když prospěje druhému, který 
pomoc potřebuje. Postní almužna 
pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, 
pomáhá vládnout jeho duchu nad 
tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je 
projevem lásky“. 
 
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

a metropolita moravský, 
únor 2012 

 
Pokud se chcete do Postní 

almužny zapojit, můžete si 
vyzvednout ke složení papírovou 
postničku v kostele v Říčanech nebo 
v Kontaktní kanceláři Centra 
zahraniční spolupráce v Londýnské 
44, Praha 2 v pracovní dny od 8 do 
16 hod. 

Na konci doby postní můžete 
obnos z postničky předat panu faráři 
nebo ho věnovat např. do Charitní 

kasičky nebo na nějaký jiný projekt 
Charity České republiky.    

 
Charitní kasička 
 

Sbírka do charitní kasičky bude 
prodloužena do konce dubna, aby 
byla možnost věnovat obsah 
postniček pro Denisku. Od 1. 1. 2014 
vybíráme peníze pro postiženou 
holčičku Denisu Jancurovou jako 
příspěvek na nákup invalidního 
vozíku (podrobnější informace 
v kostele na nástěnce). Ke dni 23. 3. 
2014 bylo zatím vybráno  1 703,- Kč, 
2 eura a 2 polské zloté.  

Připravila Marie Junková 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kalendárium 
duben 2014 

1. 4. úterý Úterý po 4.neděli postní 

2. 4. středa Středa  po 4.neděli postní 

3. 4. čtvrtek Čtvrtek po 4. neděli postní 

    Za † Zdeňka Uhlíře  

    a celou rodinu 

4. 4. pátek Pátek po 4. neděli postní 

5. 4. sobota Sobota po 4. neděli postní 

  8:30 Mariánské večeřadlo 

  18:00 

  6. 4. neděle  5. neděle postní 

    Za farnost 

 7. 4. pondělí Pondělí po 5. neděli postní 

  15:00 DPS 

 8. 4. úterý Úterý po 5. neděli postní 

9. 4. středa Středa po 5. neděli postní 

http://praha.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=centrum-zahranicni-spoluprace#directory-detail
http://praha.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=centrum-zahranicni-spoluprace#directory-detail
http://praha.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=centrum-zahranicni-spoluprace#directory-detail


10. 4. čtvrtek Čtvrtek po 5. neděli postní 

    Za † Aloisii Hasmanovou  

    a manžela 

 11. 4. pátek Pátek po 5. neděli postní 

    Za zemřelé rodiče, přátele,  

    

dobrodince a kněze 

působící v naší farnosti 

12. 4. sobota Sobota po 5. neděli postní 

13. 4. neděle Květná neděle - pašijová 

    Za farnost 

 14. 4. pondělí Pondělí svatého týdne 

  15:00 

  15. 4. úterý Úterý svatého týdne 

16. 4. středa Středa svatého týdne 

    Za † Miroslavu Staňkovou  

    a žijící rodinu 

17. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek 

  9:30 

Missa chrismatis - 

katedrála  

    

sv. Víta, Václava a 

Vojtěcha 

  18:00 Mše svatá na památku 

    Poslední večeře Páně 

18. 4. pátek Velký pátek - obřady  

    uctívání kříže 

19. 4. sobota Bílá sobota 

 
    Velikonoční vigilie 

20. 4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání  

    Páně, Za farnost 

21. 4. pondělí Pondělí v oktávu  

    velikonočním 

22. 4. úterý Úterý v oktávu  

    velikonočním 

    Za † Emílii Berkovou 

23. 4. středa 
Středa v oktávu 

velikonočním 

24. 4. čtvrtek Čtvrtek v oktávu  

    velikonočním 

25. 4. pátek Pátek v oktávu  

    velikonočním 

    

Za Boží požehnání a dar 

víry   

    pro syna a za † manžela 

26. 4. sobota Sobota v oktávu  

    velikonočním 

27. 4. neděle 2. neděle velikonoční -  

    Neděle Božího  

    Milosrdenství, Za farnost 

28. 4. pondělí Pondělí po 2. neděli   

    velikonoční (Sv. Petra  

    

Chanela, kněze a 

mučedníka;  

    Sv. Ludvíka Marie 

    

Grigniona z Montfortu, 

kněze) 

29. 4. úterý 
Svátek sv. Kateřiny 

Sienské,  

    panny a učitelky církve,  

     patronky Evropy 

    Za † Annu Halibožekovou 

30. 4. středa St po 2. neděli velikonoční  

    

(Sv. Zikmunda, 

mučedníka; 

    Sv. Pia V., papeže) 

1. 5. čtvrtek Čt po 2. neděli velikonoční  

    (Sv. Josefa - dělníka) 

2. 5. pátek Památka sv. Atanáše,  

    biskupa a učitele církve 

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



  



Rozpis bohoslužeb 

Velikonoční Triduum                 
a doba velikonoční 

13. 4. Květná neděle 
Lipany 13:00 

17. 4. Zelený čtvrtek 
Říčany 18:00 
V. Popovice 18:00 
Mukařov 18:00 
Mukařov (pravoslavní) 21:00 

18. 4. Velký pátek 
Křížová cesta  
Říčany 15:00 
V. Popovice 15:00 
Obřady 
Říčany 18:00 
V. Popovice 18:00 
Mukařov 18:00 
Mukařov (pravoslavní) 16:00 

19. 4. Bílá sobota 
Obřady katechumenů 
Říčany 9:00 
Velikonoční vigilie 
Říčany 21:00 
V. Popovice 20:30 
Mukařov 20:00 
Mukařov (pravoslavní) 23:00 

20. 4. Slavnost  
Zmrtvýchvstání Páně 
Říčany 9:30 
V. Popovice 8:30 
Mukařov 8:00 
Mukařov (pravoslavní) 10:00 
Jažlovice 11:00 
Kostelec u Křížků 10:15 
Kunice 15:00 

21. 4. Pondělí velikonoční 
Říčany 9:30 
Otice 11:00 

27. 4. Neděle Božího milosrdenství 
Lipany 13:00 
 

Pravidelné 
bohoslužby 
 

Říčany 

pondělí  15:00 DPS 

úterý         9:00 

                14:30 DD – 1 x za dva týdny 

středa    18:00 

čtvrtek     9:00 

pátek      18:00 

sobota      8:30 první sobota v měsíci 

                18:00 

neděle      9:30 
 

Mukařov: neděle 8:00 

Velké Popovice: neděle 8:30 

Otice: 1. neděle 11:00 

Jažlovice: 2.-5. neděle 11:00 

Olešky: 1. sobota 14:30 

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 

 
 

 


