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Drazí farníci,  

 

opět zde máme květen, 
měsíc Panny Marie. Jsem 
přesvědčen, že je to pro nás všechny 
měsíc v tomto roce velmi důležitý. 
Proč? Maria je velkou přímluvkyní          
a v letošním roce k její cti bude 
opraven Mariánský sloup na náměstí 
v Říčanech a oltář v říčanském 
kostele. Jenže to jsou věci vnější. 
Když tedy na jedné straně jsme 
ochotni opravit materiální statky, 
bylo by vhodné prohloubit i naši 
úctu k Panně Marii a hlavně důvěru 
v její přímluvy. Kdy jindy než 
v měsíci, který je jí zasvěcen. 
Současná doba je v mnoha ohledech 
velmi vážná a je za co se modlit. Ale 
čekají nás i konkrétnější rozhodnutí, 
jako třeba komunální volby. Tady 
bych zdůraznil, že není důležité jen 
splnit svoji svobodnou povinnost, ale  

i se za to modlit. Byl bych moc rád, 
kdybychom naše město začali 
svěřovat Panně Marii. Vrcholem 
bude mše svatá na náměstí, až bude 
dokončeno restaurování (počítáme 
v říjnu), při které bychom naši 
farnost zasvětili Neposkvrněnému 
srdci Panny Marie, ale jak jsem již 
napsal, začněme hned.  

Přeji vám, abyste nalezli v Panně 
Marii opravdovou Matku! Za to se 
také budu modlit. Všem vám ze 
srdce žehnám. 

P.Timotej Maria  
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Úmysly papeže 
Františka 

na měsíc květen: 

1. Aby hromadné sdělovací 

prostředky byly nástrojem 

sloužícím pravdě a míru. 

2. Aby Maria, Hvězda 

evangelizace, směřovala 

poslání církve k ohlašování 

Krista všem lidem. 

3. Aby doba přípravy na 

kněžství byla pro 

bohoslovce školou svatosti a 

moudrosti. 

  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

 
 

Novéna k Duchu 
svatému 
 

Součástí duchovního života jsou 
různé pobožnosti. Rád bych vám 
připomněl, že devět dní přes 
slavností Seslání ducha svatého, tedy 
první den po slavnosti 
Nanebevstoupení Páně, je tradicí 
modlit se Novénu k Duchu svatému.  

Po vzoru apoštolů setrvat 
v modlitbě a prosit o Ducha svatého. 
Tato modlitba by měla naplňovat 
náš každodenní život, bez Ducha to 
prostě nejde, tak pokud to nečiníme, 

zaměřme se na tuto modlitbu 
alespoň před slavností. 

 
Doporučuji 
http://www.vojtechkodet.cz/temata
/duch-svaty/svatodusni-novena.html 
 

P. Timotej Maria 
 

 

Restaurování oltáře 
Panny Marie 
 

Jak jste si mohli všimnout, byl již 
z kostela v Říčanech odvezen oltář 
Panny Marie na restaurování. Jak 
jsme předpokládali, jeho stav byl 
horší, než se na první pohled zdálo. 
Restaurátoři však říkali, že s tím tak 
trochu počítali a budou se snažit, 
aby se avizovaná cena nezměnila.  



Rád bych tedy vyzval ty z vás, 
kteří jste ochotni přispět na opravu 
oltáře, abyste peníze předali buď 
osobně, nebo je poukázali na účet 
farnosti, vedený u GE Money Bank č. 
ú. 1000608504/0600 a do zprávy pro 
příjemce uvedli: na opravu oltáře P. 
M. a svoje jméno. Potvrzení pro 
daňové účely vám rádi vystavíme.  

V současné chvíli máme na 
opravu 16 000 Kč přijatých a 100 000 
Kč přislíbených. Celková cena je asi 
200 000 Kč. 

P. Timotej Maria 
 
 
 
 

  Z FARNÍ CHARITY   
 

Humanitární 
sbírka  
 

Tradiční jarní humanitární sbírka 
se uskuteční v úterý 6. 5. 2014 od 
12.00 do 17.00 hodin u fary 
(kostela) na Masarykově náměstí 
v Říčanech. Jako obvykle můžete 
přinést oblečení, lůžkoviny, látky 
(minimálně 1 m2, nemají to být 
odřezky a zbytky látek), ručníky, 
utěrky, deky, péřové přikrývky, 
polštáře, spacáky, záclony, hračky, 
hygienické a toaletní potřeby, prací  
a čisticí prostředky, školní i sportovní 
potřeby. Za krabici nebo pytel 
s darovanými věcmi uvítáme 10 Kč. 
 

Možná si řeknete, proč nosit 
oblečení (a další věci) do sbírky         
a ještě přidávat desetikorunu, když 
mohu odnést věci do sběrného 
kontejneru a zadarmo? Odpověď je 
jednoduchá  - protože uděláte dobrý 
skutek! A dokonce několikanásobný. 

Sbírkou podpoříte nejen Diakonii 
Broumov (dříve Občanské sdružení 
Diakonie Úpice), ale i naši Farní 
charitu.  

Diakonie zaměstnává asi 50 osob 
z okraje společnosti na třídění věcí 
ze sbírek (oblečení nositelné                      
a oblečení poškozené, které se 
předává k dalšímu průmyslovému 
zpracování). Tito lidé tak mají 
možnost pracovat v částečně 
chráněném prostředí a mohou se 
připravovat na vstup na otevřený trh 
práce a na návrat do společnosti. 
Vybrané peníze použije naše Farní 
charita částečně pro Diakonii jako 
příspěvek na odvoz a zpracování 
sbírky (500 Kč) a zbytek  na naši další 
činnost, např. na nákup drobných 
dárků pro návštěvu nemocných 
nebo na květiny ke Dni matek.  

Díky vašim přineseným věcem 
budou mít lidé práci, ošatíte 
obyvatele Azylových domů nebo 
jinak potřebné, potěšíte květinou, 
kterou koupíme za věnované peníze. 
A to jistě stojí za námahu se do 
sbírky zapojit! 

 
 
 



Malý koncert                        
s flétnami 

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 od 16.30 
hodin byl v DPS Senior v rámci 
měsíčního Podvečerního povídání 
uveden malý koncert dětí z flétnové 
hudební školičky, kterou vede paní 
učitelka Waldhegerová. V rámci 
veřejného vystoupení v DPS, které 
organizujeme společně s paní 
učitelkou, slouží tento koncert           
k předvedení toho, co se děti za 
téměř uplynulý školní rok naučily. 
Veselé pásmo písniček vždy potěší 
pozorné a vděčné publikum ze 
Senioru i další návštěvníky.  
 

Besídka ke Dni matek 
I letos chystáme besídku ke Dni 

matek v DPS Senior s malými dárky  
a s programem říčanské Hudební 
školy. Uskuteční se ve středu 14. 5. 
2014 od 17.00 hodin v sále jídelny. 
Paní ředitelka Sinkulová a paní 
učitelka Javorská s dětmi ze ZUŠ 
vždy připraví pěkné písničky, které 
maminky a babičky potěší a většinou 
si je i rády s dětmi zazpívají. Členky 
Farní charity rozdají květiny, malý 
dárek (letos to bude voňavé mýdlo) 
a ručně kreslené přáníčko od dětí ze 
školy. Příjemně strávená hodinka na 
besídce nám všem velmi rychle 
uteče a ani se nám nechce 
rozcházet.  Přijďte se také podívat. 

Připravila Marie Junková 

  PRO DĚTI   

 
Prázdninový táborový 
pobyt pro děti- výzva! 
 

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“ 
 
Stále jsou volná místa na oba 
termíny: 29. 6. – 5. 7. 2014;  
6. 7. – 12. 7. 2014. 

Připomínáme, že je třeba do 31. 5. 
2014 zaplatit!!! Za jedno dítě se platí 
1900 Kč, pokud se tábora zúčastní 
více sourozenců, třetí a další dítě 
platí každé 1000 Kč.  

Platby za tábor poukažte na účet 
farnosti vedený u GE Money Bank          
č. ú. 1000608504/0600. Variabilní 
symbol platby pro první turnus: 
2906; pro druhý turnus: 607. 
Do zprávy pro příjemce uveďte 
jméno dítěte. 



Pro chytré hlavičky           
a nejen pro ně 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Manželka Shreka. 

2. Nejdéle žijící muž v Bibli. 

3. Loupežník z pohádky, 

který si vzal Zubejdu. 

4. Země vyvoleného 

národa. 

5. Povolání, které nosí 

štěstí. 

6. Budova, kde se slouží 

mše svatá. 

7. Víla, která vila věneček. 

8. Kniha, ze které se čte při 

mši svaté. 

Tajenka:  

Panna Maria …………………… 

(otázka: Kdy slaví svátek?) 

Něco pro zasmání 
 

 Jak to, že včera všichni 

zločinci utekli z vězení?  

Protože tam uspořádali den 
otevřených dveří! 

 

 Povídá anděl andělovi: Jaké 

bude zítra počasí? 

Zamračeno. Výborně. 
Konečně bude nač 
usednout!  
 

 Potkají se dva nezaměstnaní. 

"Já jsem tak líný, že bych 

chtěl být hadem." 

"Proč hadem?" "No lehneš si 

a jdeš." 

"V tom případě bych já chtěl 

být hadicí, říká druhý. 

Lehneš a tahají tě." 

Honza a Iveta Pešatovi 

     
1.           

2.                   
  

   
3.                 

     
4.             

   
5.               

 

   
6.             

  

 
7.             

    

  
8.           

    



Kalendárium 
květen 2014 

1. května čtvrtek Čtvrtek po 2. neděli velikonoční     

    Za † Luboše Vinše         

2. května pátek Svátek - Přenesení ostatků svatého Norberta   

    Zakladatele premonstrátského řádu 

      Za Boží požehnání pro rodinu     

3. května sobota Svátek - Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   

  8:30 Mariánské večeřadlo na smír za naše hříchy a za politiky 

  18:00 Za † Zdeňka Uhlíře a celou rodinu         

4. května neděle 3. neděle velikonoční       

    Za farnost 

    5. května pondělí Pondělí po 3. neděli velikonoční     

  15:00 DPS         

6. května úterý Úterý po 3. neděli velikonoční     

    (Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka) 

     Na úmysl dárce       

7. května středa Středa po 3. neděli velikonoční     

    Za † Evu Klazarovou         

8. května čtvrtek Čtvrtek po 3. neděli velikonoční     

    (Panny Marie, Prostřednice všech milostí) 

     Za † Jiřího Klímu, Miloslava a Ludmilu  

     Procházkovy a syna Miloslava     

9. května pátek Pátek po 3. neděli velikonoční     

    Za zemřelé rodiče, přátele, 

  

    

dobrodince a kněze působící v naší 

farnosti         

10. května sobota Sobota po 3. neděli velikonoční     

    Za hojnost Božích milostí pro dceru   

11. května neděle 4. neděle velikonoční       

    Za farnost 

     

 

 

 

 

 

 

 

   



12. května pondělí Svátek - Výročí posvěcení katedrály sv. Víta,  

    Václava a Vojtěcha 

     15:00 DPS         

13. května úterý Úterý po 4. neděli velikonoční         

    (Panny Marie Fatimské) 

  14. května středa Svátek - Sv. Matěje, apoštola     

    Za † Radka Krejčího       

15. května čtvrtek Čtvrtek po 4. neděli velikonoční         

    Za † rodiče Marii a Bohumila Komárkovy   

16. května pátek Svátek - Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, 

    hlavního patrona Čech 

       Za rodinu Semerákovu, Rudolfa, Bertu a Zdeňku 

17. května sobota Sobota po 4. neděli velikonoční     

    Za † Vlastimila, Milana a Marii Šimkovy   

18. května neděle 5. neděle velikonoční 

       Za farnost 

    19. května pondělí Pondělí po 5. neděli velikonoční     

  15:00 DPS 

    20. května úterý Úterý po 5. neděli velikonoční     

    (Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze; 

     sv. Bernardina Sienského, kněze)     

21. května středa Středa po 5. neděli velikonoční 

      (Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů mučedníků) 

22. května čtvrtek Čtvrtek po 5. neděli velikonoční     

    (Sv. Rity z Cascie, řeholnice) 

  23. května pátek Pátek po 5. neděli velikonoční     

24. května sobota Památka sv. Heřmana Josefa, kněze    

    z premonstrátského řádu) 

  25. května neděle 6. neděle velikonoční       

    Za farnost 

    26. května pondělí Památka sv. Filipa Neriho, kněze     

  15:00 DPS 

    

   

    

    

    

    



27. 5. úterý Úterý po 6. neděli  

 

    

velikonoční  

(Sv. Augustina 

     z Canterbury,  

     biskupa; sv. Bedy  

     Ctihodného, kněze 

      a učitele církve)  

     Za † Marii Sobolíkovou,  

    

jejího manžela  

Františka 

     a celý rod 

  28. 5. středa Středa po 6. neděli  

     velikonoční 

      Sv. Ludvíka Marie   

 

    

Grigniona z 

Montfortu, 

      kněze a mučedníka 

 29. 5. čtvrtek Slavnost  

    
Nanebevstoupení 

Páně 

      doporučený svátek 

 30. 5. pátek Památka sv. Zdislavy 

     (Sv. Pia V., papeže) 

 31. 5. sobota Svátek Navštívení  

     Panny Marie 

 

    
Za Pavlínku 

Charanzovou 

     a celý rod 

  1. 6. neděle 7. neděle velikonoční 

 
 

  

   

   

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

   
 

  

     

      

   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 
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