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Vánoce 2014 

Kolik dětí se už na světě 
narodilo? Kolik jen v naší blízkosti           
u příbuzných, známých? Že si až 
někdy nevzpomeneme a doháníme 
to až potom. 

Na jedny narozeniny ale nelze 
zapomenout. A to na narozeniny 
Ježíše Krista, Ježíška, jak říkáme. 
Starostí s touto slávou, s Vánocemi, 
je někdy až nad hlavu. Vše musí být 
perfektní. Jistě je to dobře, když 
neděláme něco na polovic, nebo  to 
jen tak neošidíme. Ačkoli se to 

nezdá, Vánoce nejsou svátky plných 
břich a folklóru (i když i všechny ty 
staré krásné zvyky k Vánocům patří). 
Vánoce jsou především dny 
vděčnosti. Vděčnosti Bohu za jeho 
dary a lásku a vděčnosti těm, kteří 
s námi žijí pod jednou střechou.                 
A potom se vše to „tradiční vánoční“ 
od toho odvíjí. Kdy jsem naposledy 
poděkoval rodičům za jejich starosti, 
lásku, dobrotu... Manželovi, 
manželce za to, že jsme spolu... 

Nad jesličkami má často anděl            
v rukou nápis: „… a na zemi pokoj 
lidem dobré vůle“. Rád bych všem ze 
srdce popřál, aby nám nikdy v našem 
životě, rodinách, vztazích dobrá vůle 
nechyběla.  

  
Ke krásným svátkům vám žehná  

                       páter Konstantin.  

  

 
Sandro Botticelli (1476-77): Adorazione del 
bambino, Santa  Maria Novela, Florencie, Itálie. 

 
ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  

O     B     Č     A     S     N     Í      K  



  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Vánoce v Říčanech 
Masarykovo náměstí   
- 2. adventní neděle 

Římskokatolická farnost Říčany již 
tradičně zajišťovala i v letošním roce 
Adventní pozastavení v neděli                    
7. prosince na Masarykově náměstí. 
Pan farář Konstantin společně                   
s novým farním vikářem páterem 
Matějem zahájili podvečerní setkání 
přivítáním všech přítomných                       
a popřáli všem příjemný a milý  
adventní večer.  

V programu vystoupili se zpěvem 
a hrou na kytaru manželé Mužíkovi 
se svými dětmi. Dále se pásmem 
písní představil dětský soubor 
Jitřenka z Uhříněvsi. Program 
zakončil svým tancem a písněmi 
folklórní soubor Vonička z Čestlic. 
Všichni účinkující byli odměněni 
poděkováním a potleskem všech 
přítomných.  

Obětaví farníci připravili a starali 
se o občerstvení pro všechny 
zájemce. Děti si pochutnávaly na 
čerstvě pečených vaflích a dospělí si 
dali něco teplého pro zahřátí. Kromě 
toho si děti mohly nakreslit a vyrobit 
za pomoci dospělých různé 
maličkosti. Velký zájem byl                    
o pouštění svíčiček v ořechových 
skořápkách ve vaničce s vodou. Bylo 
zajímavé sledovat, že se obyčejně                  
u kraje vaničky sešly dvě skořápkové 

lodičky - jakoby se hledaly. Na 
webových stránkách farnosti se 
můžete podívat na fotografie. 

Na závěr páter Konstantin 
poděkoval všem obětavým 
účinkujícím a farníkům za přípravu 
večera.                                                                                                                                    

                    Miloslava Pangrácová    

 

Poděkování 
Mikuláši v kostele             
sv. Petra a Pavla                          
v Říčanech 

 Děkujeme sv. Mikuláši a všem, 
kteří se podíleli na přípravě jeho 
příchodu k našim dětem. 
Podívejte se na stránky naší farnosti: 
www.ricany.cz/farnost 
 

 
Redakce přeje všem 
čtenářům Zvonu požehnané, 
klidné, láskyplné a radostné 
sváteční vánoční dny ve 
znamení narození našeho 
Spasitele.  

Do nového roku ať vás 
provází Boží požehnání! 
 

 
 
 

 
 
 



Obnova a požehnání 
křížku u Předboře 

Trvalo čtyři 
roky, než se 
podařilo dát 
dohromady 
chybějící části 
kříže, který stál 
v rozvalinách          
u křižovatky cest 
do Nebřenic, 
Velkých Popovic   
a Předboře. Je 
odtud nádherný 
rozhled daleko do 
kraje. Křížek je na 
pozemku, který patří řádu piaristů. 
Obnoven byl za obětavé spolupráce 
dobrovolníků a sponzorů. 

Byl všední den, úterý 8. července 
2014, kdy byl slavnostně posvěcen 
páterem Konstantinem z Říčan, který 
v promluvě zdůraznil důležitost 
křížů, jež nám zanechali naši 
předkové a ke kterým se lidé 
uchylovali a hledali útěchu (v dnešní 
době se říká nabít energií). Od 
Velkých Popovic připutovalo procesí 
vedené Vl. Čelikovským. O pohoštění 
bylo hojně postaráno místními 
věřícími a i když byl deštivý den, na 
pobožnost se udělalo krásně. Měli 
jsme radost, že svítilo sluníčko              
a děkovali jsme našemu Pánu, že se 
o nás poutníky tak báječně stará. Při 
pobožnosti doprovázela zpěv hrou 
na akordeon Vendulka Matochová. 

Ke chvále Boží na obnově kříže 
spolupracovali: 

Stanislav Coufal, Říčany 
Vlastimil Čelikovský, Velké Popovice 
Miroslav Petržílek, Doubravice 
Bohumil Pánek, Říčany 
Viktor Židlický, Říčany 

Děkujeme ze srdce všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem zasloužili                     
o obnovu vzácného křížku. 
    Za farnost Říčany Jiřina Petržílková 

Připravujeme 

31. ledna 2015 se bude konat               
v Říčanech 2. farní ples                         
v Kulturním centru Labuť.  

Plesový tým již zajistil vše 
potřebné v KC Labuť, o Vánocích 
začně prodej vstupenek. Sehnali 
jsme sponzory na úhradu hudby a na 
tisk plakátů, máme slíbenu část 
výher v tombole. Prosíme ale farníky                
o zajištění dalších sponzorů tomboly. 
Věříme, že se opět ples vydaří tak 
jako loni. Těšíme se na vaši pomoc!           

Marie Junková a Miloslava 
Pangrácová 



8. února 2015 se bude konat ve 
spolupráci s T. J. Sokol Říčany                      
a Radošovice tradiční dětský 
karneval.  

Sejdeme se jako každý rok                      
v radošovické Sokolovně. Budeme 
opět potřebovat ochotné pomocníky 
a dárky do tomboly. Prosím, 
přihlaste se k pomoci se zajištěním 
15. karnevalu. 

                                                                                                                             
Pozvání na koncerty  
"... hvězdy jsou dnes krásnější, 
obloha je jasnější, 
měsíc krásně plápolá..." 

Jako každý rok i letos bude znít 
Česká mše vánoční od Jakuba Jana 
Ryby v Říčanech i okolí. Pod vedením 
doc. Ing. Josefa Zichy zazní Rybova 
mše nejprve v sobotu 20. prosince 
ve Společenském a kulturním centru 
v Ondřejově. Na Štědrý den                    
budou mít potěšení z poslechu na 
půlnoční mši svaté v Mnichovicích               
a 26. prosince při mši svaté od 10,30 
hod. v Hrusicích. V podvečer téhož 
dne 26. 12. od 17,00 hodin si                           
v Kostelci n. Č.Lesy můžete přijít 
poslechnout "Rybovku" do místní 
sokolovny. 

Není ještě jisté, zda se koncert 
uskuteční také v sobotu 10. ledna 
2015 od 15,00 hodin v kapli Olivovny 
v Říčanech. Závěrečný koncert se 
však bude konat v Říčanech v kostele 
sv. Petra a Pavla v neděli 11. ledna 
2015 od 17,00 hodin.  

Dobrovolné finanční příspěvky                        
z koncertů budou věnovány na 
pomoc potřebným. 

Srdečně vás zveme na všechny 
koncerty!                                                                                                                                                                                                                                       

Miloslava Pangrácová 
 

Výměna kaplanů 
v naší farnosti 

Od 1. září je v říčanské farnosti 
novým farním vikářem P. Matěj J. 
Baluch, který dříve působil v okolí 
Jihlavy a Milevska. Podle svých slov 
se řídí heslem premonstrátů „Ad 
omne opus bonum parati“ 
(Připraveni ke každému dobrému 
dílu) a jde  mu hlavně o vytváření 
přátelské atmosféry, a to jak na 
úrovni fary, tak farnosti i města. 

Říčanská fara, starobylé kostely 
ve farnosti a především osobní ráz 
města, kde se všichni znají, 
zapůsobily na pana kaplana hned při 
jeho příjezdu. Vítáme jej u nás              
a doufáme, že si budeme vzájemně 
přínosem. 
                   Za farníky Alena Klvaňová 

 
Na rozloučenou s otcem 
Timotejem Maria P. Váchou 
 

Vážený a milý otče Timoteji, 
vzpomínám na Tvoje otevřené srdce    
pro   všechny,  na  Tvůj  usměvavý 
obličej, ohleduplnost, vnímavé 
naslouchání pro naše bolesti, strasti, 
ale i radosti. Těch pět let uteklo jako 
voda ve velmi rychlé bystřině. 



Přinesl jsi do našich životů hodně 
nových podnětů k zamyšlení, ke 
změně chování.  Díky. 

Tvůj vzor nezapomeneme: 
milovat Boha celým svým srdcem            
i duší. Svým duchovním vedením jsi 
v nás vybudoval úctu k Božímu 
Milosrdenství. Doufám, že obraz 
Milosrdného Ježíše zůstane v našem 
kostele, že Výstav Nejsvětější 
svátosti každý první čtvrtek v měsíci 
bude pokračovat. Mohla bych 
jmenovat další Tvoje zásluhy o náš 
duchovní růst, nemluvě o zásluhách 
(spolu s dalšími) o rekonstrukci 
farního areálu, o kladnou prezentaci 
církve ve městě a okolí. Díky.  
Přeji a vyprošuji Ti pro Tvoji další 
cestu Boží milosti, dary Ducha 
Svatého, láskyplnou ochranu Panny 
Marie a pochopení Tvých 
nadřízených a případně podřízených.                                                                                                  
 

Za farníky  Míla Pangrácová                   

Milý Timoteji, 
když jsem tě potkala poprvé na 
setkání katechumenů, měla jsem 
upřímně řečeno obavy, jak s Tebou 
budu vycházet. Tvůj civilní vzhled, 
chování či zájmy budily zprvu 
nedůvěru – takhle vypadá farář? Ale 
pochybnosti se rozplynuly. Kdo tě 
měl možnost poznat blíže, přesvědčil 
se, že svoje (někdy velká) slova 
myslíš doopravdy a že je doprovázíš      
i velkými činy. Že celým svým 
srdcem, veškerou svou nemalou 
energií sloužíš Dobru. Loučení 

s Tebou nebylo lehké, ale věřím, že 
Pán tě potřebuje jinde a že dokážeš 
přitáhnout mnohé další duše na 
cestu Víry, vždyť to Ti jde opravdu 
výborně! Nám tu po Tobě zůstává 
velká výzva – nepolevit, pokračovat, 
stále otevírat svá srdce a posilovat 
naši víru v každodenním životě.                     
S díky Alena Klvaňová 

 
  Z FARNÍ CHARITY   

 

Charitní 
kasička  
 

Na listopad a prosinec 
byla připravena sbírka        „Pomoc 
postižené rodině“ 

Ve spolupráci se sociálním 
odborem MěÚ v Říčanech jsme se 
připojili k pomoci rodině z našeho 
regionu, které vyhořel dům. Pomoc 
již nabídla obec (náhradní byt                      
a sbírka oblečení), krajský úřad 
(15 000 Kč), sociální odbor MěÚ 
(např. pomoc psychologa a další)                
a naše Farní charita darovala rodině 
6 000 Kč z Tříkrálové sbírky 2014. 
Není to zrovna mnoho v porovnání 
se škodou, která vznikla, a tak jsme 
se rozhodli věnovat „Charitní 
kasičku“ za listopad a prosinec této 
rodině. Zatím není dohodnuto, na co 
konkrétně bude částka z kasičky 
použita, ale vzhledem ke škodě 
skoro na všem v domě jistě bude 
vybráno to, co bude nejvíce potřeba. 
Budeme Vás informovat. 



Kabaretní vystoupení 
v DPS Senior 
 

Ve čtvrtek 27. listopadu nás opět 
po roce přijel potěšit svým 
vystoupením Komorní soubor 
Pražského salónního orchestru pod 
vedením pana Vomáčky. Kabaretní 
pásmo „Pod starou lucernou“ bylo 
vydařené, zazpívali jsme si písničky 
ze staré Prahy, poslechli povídání              
o pražských kabaretech začátku 
minulého století a zasmáli jsme se 
při humorné básni i písničkách.  

Velmi mě potěšila obyvatelka 
Senioru, která mi řekla: „Během 
písniček jsem zapomněla na všechny 
bolesti a trampoty.“ A tak bychom 
chtěli, aby to bylo na všech akcích, 
které Farní charita pořádá.   
 

Připravujeme 
 

Návštěvu nemocných v LDN  

I letos na Štědrý den dopoledne 
navštívíme všechny nemocné v LDN 
na Vojkově, kteří zde musí trávit 
Vánoce. Máme pro ně připravený 
dárek a přáníčko od dětí a hlavně 
dobré slovo. Snažíme se je povzbudit          
a potěšit v jejich nemoci a odloučení 
od rodiny, protože o Štědrém dnu je 
pobývání v nemocnici zvláště těžké.  
 
 
 
 
 

Tříkrálovou sbírku 2015 

Již tradiční 
Tříkrálová sbírka, 
kterou organizuje 
Charita Česká 
republika, se bude 

konat ve svátek Tří králů (6. ledna). 
V Říčanech a okolí ji pořádá naše 
Farní charita. Zveme proto všechny 
koledníky, kteří by se chtěli zúčastnit 
a pomohli nám koledovat v ulicích 
města a přitom vybírat peníze na 
projekty Charity. Do skupinek „tří 
králů“ je vždy potřeba dospělý             
a nejlépe dvě, tři děti. Hlaste se 
ideálně jako celé skupinky,  případně 
jednotlivě, osobně, mailem 
(marie.junkova@seznam.cz)  nebo 
na tel. 732 126 355 (Marie Junková). 
Děkujeme za pomoc! 

Přání  
 

Chtěla bych popřát všem našim 
příznivcům, spolupracovníkům                        
i všem ostatním občanům Říčan                           
a okolí klidné a požehnané Vánoce, 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti                   
a radosti v novém roce 2015. 
Současně chci poděkovat za dary, 
pomoc a spolupráci všem, kteří nám 
během roku pomáhali při našich 
akcích – zejména farníkům Farnosti 
Říčany, firmám Ekoflór, Pekařství 
Frydrych, ZUŠ a MěÚ v Říčanech.  

                      Připravila Marie Junková 

 
 



 

 
 

Neděle 
 21.12. 

4. neděle  

adventní 

08:00 

08:30 

09:30 

10:15 

11:00 

13:00 

 Mukařov 

 Velké Popovice 

 Říčany  

 Kostelec u Křížků 

 Jažlovice 

 Tehov  

Pondělí 
22.12. 

 
06:00 

15:00 

 

Říčany – roráty 

DPS 

Úterý 
23.12. 

 
 

09:00 
  

Říčany 

Středa 
24.12. 

 

 

 

Štědrý den 

16:00 

16:00 

16:00 

21:00 

22:00 

23:30 

24:00 

Kamenice 

Říčany – zvláště pro děti 

Mukařov 

Popovičky 

Velké Popovice 

Kostelec u Křížků 

Říčany 

Čtvrtek 
25.12. 

Slavnost 

Narození Páně 

zasvěcený svátek 

08:00 

08:30 

09:30 

10:15 

11:00 

13:00 

15:00 

 Mukařov 

 Velké Popovice 

 Říčany 

 Kostelec u Křížků 

 Jažlovice  

 Lipany  

 Kunice 

Pátek 
26.12. 

Svátek 

Sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

08:00 

08:30 

09:30 

10:15 

11:00 

 Mukařov 

 Velké Popovice 

 Říčany 

 Kostelec u Křížků 

 Otice 

Sobota 
 27.12.* 

Svátek Sv. Jana, 

apoštola                                 

a evangelisty 

 

18:00 

 

Říčany  

Rozpis  mší:  Advent a doba vánoční 2014 

           * 27. 12. mše svatá se žehnáním vína, víno si přineste. 

 



 

 

Neděle 
 28. 12. 

Svátek 

Svaté Rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 

08:00 

08:30     

09:30 

10:15   

11:00 

 Mukařov 

 Velké Popovice 

 Říčany 

 Kostelec u Křížků 

 Jažlovice  

Pondělí 
29. 12. 

  15:00 
 

DPS Říčany  

Úterý 
30.12. 

 
  

 09:00 
 

 Říčany 

 

Středa 
 31. 1. 

Sv. Silvestra I., 

papeže  
16:00 

17:00 
 Mukařov 

 Říčany 

Čtvrtek 
1. 1. 

     

 

Slavnost 

Matky Boží Panny 

Marie 

zasvěcený svátek 

 

08:00     

08:30 

09:30 

10:15   

11:00 

 Mukařov 

 Velké Popovice 

 Říčany 

 Kostelec u Křížků 

 Jažlovice 

Pátek 
2. 01. 

Památka 

Sv. Basila Velikého                        

a Řehoře Naziánského 

     biskupů a učitelů 

církve 

  

 18:00 

 

Říčany 

Sobota 
3. 1. 

Nejsvětějšího Jména Ježíš 

 14:30 

 16:00 

 18:00 

 Olešky 

 Kamenice 

 Říčany  

Neděle 
 4. 1. 

2. neděle po Narození 

Páně 

08:00 

08:30     

09:30 

10:15   

11:00 

 Mukařov 

 Velké Popovice 

 Říčany 

 Kostelec u Křížků 

 Otice  

Rozpis  mší:  Doba vánoční 2014 

           * 28. 12. při mších obnova manželských slibů 

 V pátek Výstav Nejsvětější svátosti oltářní a svátost smíření od 17 hod. 

 

 


