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Velikonoce 2015 
  

  Přijmout pomoc, když zrovna 
prožívám něco těžkého, je                                       
k nezaplacení. Vědomí, že se někdo 
o mě zajímá, že mi chce být nablízku 
a je  ochoten přiložit ruku k dílu – je 
dar nad všechny dary. 

Kolikrát jsme si v životě připadali 
sami. Nemám s kým se poradit –  
kdo mi pomůže? Komu mám a komu 
vůbec mohu říci své těžkosti, 
trápení? Je vůbec někdo, komu na 
mně záleží? 

V době postní se v kostele 
modlíme křížovou cestu. Ježíš – 
ačkoli neudělal nic zlého, byl 
odsouzen a ukřižován. Kolika lidem 
pomohl, kolika lidem podal 
pomocnou ruku, kolika lidem ukázal, 
že je má rád, a pomohl jim v jejich 
trápení, bolesti a těžkosti. A sám 
místo vděku se dočkal zloby. Kdyby 
to vše tím skončilo, bylo by to 
smutné. 

Velikonoce nám ale vždy dávají 
NADĚJI. Naději, že vždy po Velkém 
pátku plném bolesti přijde 
Velikonoční jitro vzkříšení a vítězství 
nad smrtí. Ježíš dokáže zvítězit tam, 
kde už všichni složili ruce v klín                      
a nemají sílu jít dál. Ježíš dovede vlít 
radost a naději do situací, kdy nikdo 
z nás nedoufá, že by to ještě mohlo 
dopadnout dobře. To jsou 
Velikonoce. To je Ježíšovo poselství  

 
– NEBOJ SE, DŮVĚŘUJ MI. JÁ TĚ 
PŘECE NIKDY NEOPUSTÍM. 

  
Přeji vám, aby Bůh byl vždy vaší 

oporou. 

             Požehnané Velikonoce! 

  
                       páter Konstantin  

 
ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  

O     B     Č     A     S     N     Í      K  



  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Ohlédnutí za druhým 
farním plesem 
 

Již je to sice dva měsíce, co se náš 
farní ples uskutečnil, ale určitě si 
plno účastníků rádo na ples 
vzpomene. Po loňském úspěšném              
1. farním plese, který z veliké části 
organizoval P. Timotej, vznikla 
otázka, jestli vůbec v nastartované 
tradici pokračovat. Ale nakonec se 
našlo pár dobrovolníků, kteří si řekli, 
že by bylo škoda tuto možnost 
zahodit, a pustili se do organizování. 

Pomyslná laťka úrovně plesu byla 
nastavena hodně vysoko, a tak  se 
všichni snažili, aby ples vyšel zase co 
nejlépe. Farníci přinesli mnoho darů 
do tomboly, sponzoři nám zdarma 
vytiskli plakáty a kartičky se jmény 
dárců na stoly, jiný sponzor zakoupil 
květinovou výzdobu a další zase 
zaplatil kapelu. Dobrovolníci 
pomáhali zabalit dary do tomboly              
a následně ji odvézt do Labutě. 
Pomohli s výzdobou sálu, zajistili 
provoz šatny, moderování plesu                
a ještě mnoho dalších, třeba                           
i drobných úkonů. A tak bylo 
připraveno vše pro sobotní večer             
31. ledna,  kdy byl ples zahájen.  

A myslím, že podle ohlasu 
návštěvníků se ples vydařil. Hudba, 
moderování, předtančení, bohatá 
tombola, kdy vyhrála každá 

zakoupená obálka a navíc měl ještě 
někdo radost z výhry v půlnoční 
tombole, atmosféra plesu – vše 
přispělo k pěknému kulturnímu 
zážitku masopustního období 2015. 
 

Marie Junková,   
členka organizačního týmu plesu 

Foto: Petr Hněvsa                                                                                                                                   

 



Malé jubileum – 

 15. dětský karneval  

Masopustní dětský karneval, 
který každým rokem pořádá 
Římskokatolická církev společně                
s T. J. Sokol Říčany a Radošovice, se 
vydařil. Letos má patnácté – malé 
jubileum.  

Všechny účastníky karnevalu 
přišel pozdravit starosta Sokola bratr 
Robert Bělohlávek a farní vikář                   
P. Matěj Baluch O. Praem.                                  
V nedělním odpoledni  8. února 
2015 se objevilo v radošovické 
sokolovně mnoho zajímavých 
postaviček se svými rodiči                                 
i prarodiči. Uvítali jsme námořníky, 
piráty, čaroděje, kovboje, 
mušketýry, klauny, policajty, 
koníčky, myšky nebo muchomůrky. 
Půvabné byly květinkové víly                         
a Sněhurky. Zajímavý byl i rys 
ostrovid. Masky byly nádherné, 
všem dětem moc slušely a do tance 
se nenechaly pobízet.  

Pro zábavu byla připravena 
překážková dráha, také Zlatá brána             
a další soutěže. Tradiční předtančení 
skupiny sokolek – „Černých koček“ – 
sklidilo velký úspěch. Děvčata 
předvedla country kreace a všem se 
líbila. Ani jsme se nenadáli  a rušné 
taneční a soutěžní odpoledne se 
nachýlilo ke konci a jak bylo vidět, 
nikomu se domů moc nechtělo.  

Účastníci si také pochutnali na 
koláčcích  z Pekařství Frydrych 
Říčany a tímto firmě velice 
děkujeme právě jako i ostatním 
sponzorům: Galanterii Rudolf Flachs 
za plakátky a fotodokumentaci, 
členům T. J. Sokol Říčany                               
a Radošovice i našim farníkům 
Římskokatolické farnosti Říčany.  



Velké poděkování patří všem 
obětavým jednotlivcům, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci 
karnevalu. Díky. Díky. Díky.  

        Těšíme se, že se opět 
sejdeme na 16. masopustním veselí 
v roce 2016. :-) 

                                                                                                                    
Miloslava Pangrácová, 

 foto: Rudolf Flachs 

 

 

Farní tábor 2015 

V letošním roce říčanská farnost 
opět pořádá letní tábor pro děti. 
Uskuteční se již tradičně v Čechticích 
na Vysočině v areálu místní fary                   
a děti se mohou těšit na jim důvěrně 
známé prostředí, spoustu her             
a dobrou zábavu.  

Tentokrát se z provozních 
důvodů uskuteční pouze jeden 
turnus o celkové kapacitě 29 dětí,              
a to v termínu  3.-11. července 2015. 
Tábor je otevřen pro děti ve věku 6-
15 let.  

Přihlášky naleznete ve farních 
kostelech a na webových stránkách. 
Své děti můžete hlásit nejpozději do 
15. května 2015.  

Na všechny děti se již těší                                                                                                                                 
organizátoři tábora. 

 

 
 

 
Národní eucharistický 
kongres 

V našich kostelech jste si mohli 
vzít kartičku s názvem Modlitba za 
NEK 2015. Dostali jsme doporučení 
modlit se za Národní eucharistický 
kongres (NEK), který probíhá podle 
šesti základních témat od ledna do 
června 2015 ve všech farnostech 
českých a moravských diecézí. 

Základními tématy jsou: 
Eucharistie a jednota, společenství, 
solidarita, evangelizace, Maria           
a obnova slavení. Hlavním dnem 
NEK má být ve farnostech slavnost 
Těla a Krve Páně.  

Národní konference v Brně se 
bude konat 15.-17. října 2015. 
Organizaci kongresu a jeho 
vyvrcholení v Brně má na starosti 
především P. Pavel Dokládal (viz 
Katolický týdeník č.9). Pro úspěšné 
jednání kongresu bychom se měli 
začít modlit, pokud jsme již tak 
neučinili.   

Více na www.nek2015.cz                                                                          

                                                                                                                              
Miloslava Pangrácová                                                                                                         

 

 



Druhá neděle 
velikonoční – 
Svátek Božího 
milosrdenství 
 

Na první neděli po Velikonocích 
se slaví Svátek Božího milosrdenství.  
Neděli Božího milosrdenství stanovil 
papež Jan Pavel II. v den svatořečení 
polské řeholnice Faustyny Kowalské 
– 30. dubna 2000.   

Právě sestra Faustyna se stala 
šiřitelkou poselství o Milosrdenství 
určeném celému světu. Přípravou na 
tento svátek může být novéna, která 
spočívá v modlitbě korunky                               
k Božímu milosrdenství. "V té 
novéně, " slíbil Ježíš, " udělím  duším 
veškeré milosti" (Deníček 796). 
Novéna začíná na Velký pátek a trvá 
devět dní.  
Převzato: pastorace.cz/Aktuality/  

                                                                                                             
Vybrala Miloslava Pangrácová  

 

 

  Z FARNÍ CHARITY   

Tříkrálová 
sbírka 2015 – 

dodatečné    
poděkování 

Chtěli bychom poděkovat všem 
dárcům a  dobrovolníkům, kteří 
podpořili lednovou Tříkrálovou 
sbírku naší Charity. Letos jsme sice 
vybrali trochu méně než v loňském 
roce, ale přesto pěkných 61 476 Kč. 
Financemi podpoříme Nemocnici 
Arcidiecézní charity (ADCH) Praha 
v Ugandě, přispějeme na  pomoc 
rodinám a dětem, podpoříme nové 
Farní charity v pražské ADCH.  

Větší část peněz ze sbírky se vrátí 
do naší Farní charity na akce, které 
pořádáme pro seniory nebo na 
pomoc potřebným. Např. vloni jsme 
přispěli na provoz hospice Dobrého 
Pastýře v Čerčanech nebo vypomohli 
neštěstím postižené rodině. 

Moc si vážíme toho, že Vás tato 
sbírka oslovila, a že jste bohatě 
přispěli do tříkrálových pokladniček.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sbírka vždy probíhá po vánočním 
a silvestrovském nakupování, ale 
přesto se ještě dokážete rozdělit 
s potřebnějšími.  

 
Za všechny dary upřímné Pán Bůh 

zaplať! 

 
Charitní kasička  
 

Peníze z Charitní kasičky pro 
rodinu, které vyhořel dům, byly 
předány dne 5. března 2015, celkem 
2 960 Kč. Rodina byla velmi dojatá             
a všem moc děkuje za podporu 
nejen finanční, ale i tím, že jsme jí 
věnovali svou pozornost.  

V březnu jsme začali vybírat 
peníze pro Hospic Dobrého pastýře 
v Čerčanech. Tomuto zařízení jsme 
již předali určitou sumu peněz na 
provoz z Tříkrálové sbírky 2014, ale 
vzhledem k tomu, že hospice 
všeobecně nejsou u nás moc 
podporovány, rozhodli jsme se, že 
čerčanskému hospici opět alespoň 
trochu finančně pomůžeme. Peníze 
budeme sbírat do 30. dubna 2015. 
Charitní kasička je umístěna 
v kostele sv. Petra a Pavla 
v Říčanech. 

 

O Hospici Dobrého 
Pastýře v  Čerčanech 

Hospic Dobrého Pastýře 
v Čerčanech se věnuje paliativní péči 
už od roku 2004, kdy začala fungovat 
domácí hospicová služba. Na podzim 
roku 2008 byl otevřen hospic 
lůžkový.  

Služby Hospice Dobrého Pastýře 
využívají především dospělí 
nemocní, v roce 2014 jím prošlo 275 
pacientů, průměrně v něm strávili 37 
dnů. Odborně vyškolený personál se 
dokáže postarat o veškeré potřeby 
samotného pacienta i jeho rodiny, 
samozřejmostí je také podpora 
pozůstalých při vyrovnávání se             
s bolestnou ztrátou blízkého 
člověka.  

V loňském roce otevřel Hospic 
Dobrého Pastýře pobočku domácího 



hospice v  Hořovicích. Cílem hospice 
je zajišťovat a zdokonalovat 
komplexní paliativní péči a další 
sociální služby a tak realizovat 
vzdělávací projekty pro odbornou          
i laickou veřejnost.  

 
Podvečerní povídání 
v DPS 
 

Ve čtvrtek 26. února se 
uskutečnila v DPS Senior beseda 
s paní Renatou Skalošovou, která 
připravuje publikaci o Říčanech za 
první republiky. Přivedla s sebou                
i historika městského muzea, pana 
Martina Hůrku, který přinesl knihy 
s dobovými fotografiemi a vyprávěl 
o meziválečné historii Říčan.  

Na besedě jsme také ze záznamu 
vyslechli vyprávění pana Hofty                  
a další vzpomínky říčanské 
pamětnice nám přečetla paní 
Skalošová. Beseda byla moc 
zajímavá, zapojily se i některé 
návštěvnice, a tak jsme si vzájemně 
vyprávěli a vzpomínali a vyhrazená 
hodinka nám utekla jako nic.  

Ve čtvrtek 26. března proběhla 
v rámci Podvečerního povídání 
v Senioru soutěž o „malou čokoládu 
a zdravý vitamín“. Nejprve jsme si 
povídali o zajímavostech ze světa 
přírody i techniky a na závěr byl 
vyhlášen malý kvíz o deseti 
otázkách, např. Jaká je nejvyšší hora 
na světě?, Jaká je nejvyšší hora 

v Evropě? Které zvíře je nejrychlejší? 
a další. Všichni si s chutí zasoutěžili                
a nakonec čokoládku i jablíčko 
obdrželi všichni zúčastnění. 

 

 
 
Z Arcidiecézní charity Praha 
 

Dlouhodobá sbírka 
oblečení 
 

Arcidiecézní charita Praha se 
obrací na veřejnost se  žádostí                    
o  podporu dlouhodobé sbírky 
oblečení. Pro osoby v nouzi, mezi 
nimiž jsou lidé bez přístřeší i matky        
s  dětmi a  rodiny v  tísni, 
potřebujeme zejména zimní 
oblečení, spodní prádlo, mikiny, 
čepice, rukavice, šály a boty na 
denní nošení. Vyprané a  vyžehlené 
oblečení prosím odevzdávejte               
v  Azylovém domě sv. Terezie 
v Pernerově ulici č. 20 v  Praze-
Karlíně. Služba ve vrátnici objektu je 
přítomna 24 hodin denně. Pro 
případné dotazy využijte prosím 
telefonní kontakt: 224 815 995. 
 

Zprávy z  farní charity připravila 
Marie Junková 

 

 

 



                       
 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 

2. 4. 

ZELENÝ 
ČTVRTEK 

18:00 

18:00 

18:00 

Mukařov 

Říčany 

Kostelec  u Křížků 

Pátek 

3. 4. 
VELKÝ PÁTEK 

15:00 

15:00 

15:00 

18:00 

18:00 

18:00 

Říčany – Křížová cesta 

Kostelec  u Křížků – Křížová cesta 

Mukařov – Křížová cesta (kaple Charita) 

Mukařov – Velkopáteční obřady 

Říčany – Velkopáteční obřady 

Kostelec  u Křížků – Velkopáteční 
obřady 

Sobota 

4. 4. 
BÍLÁ SOBOTA 

09:00 

20:00 

20:00 

20:00 

 

Říčany – obřady katechumenů 

Mukařov – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 

Říčany – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 

Kostelec  u Křížků – Vigilie 
Zmrtvýchvstání Páně 

Neděle 

5. 4. 

Slavnost 

ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ PÁNĚ 

08:00 

08:30 

09:30 

10:15 

10:30 

11:00 

15:00 

Mukařov 

Velké Popovice 

Říčany – za farníky 

Kostelec u Křížků 

Kaple Charita Mukařov 

Jažlovice 

Kunice 

 Rozpis  mší:  Svatý týden 2015 


