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Bylo to v 19. století                   
na ostrově Molokai  
 

Po 15 letech náročné práce tam 
mezi malomocnými umíral otec 
vyhoštěných, kněz Damián de 
Veuster, jako oběť lásky znetvořený 
strašnou leprou. Tehdy ho přepadla 
duševní osamělost. Na vrcholu 
Kalvárie svého života musel snést 
cosi podobného jako jeho Mistr 
Ježíš. 

V těch těžkých hodinách mu Bůh 
poslal přítele z mladých let a ten, 
když viděl, v jak zuboženém je stavu, 
sáhl do modlitební knížky a čirou 
náhodou našel obrázek Matky Boží 
ze Scherpenheuvelu. S rozpaky jej 
podal otci Damiánovi, který se 
zadíval na obrázek Panny Marie. Byla 
oděna v královský plášť, v levé ruce 
držela své Božské dítě, v pravé žezlo 
milosti a tvář jí zářila dobrotou. 
Damián se nemohl vynadívat                         
a z posledních sil šeptal: „Přišel ke 

mně rodný kraj, Matka dobré 
útěchy. To je domov!“ Oči se mu 
zalily slzami. Všechen strach, 
všechen smutek při pohledu na 
obrázek zmizel. Štěstí a útěcha 
naplnily jeho srdce a on zvolal: „Ty 
jsi přišla. Díky, že jsi mi darovala 
pokoj, který tolik potřebuji v hodině 
smrti.“ 

Je mnoho příběhů, které 
dosvědčují vnitřní hluboký vztah 
k Panně Marii. Lidová zbožnost tím 
překypuje. Kéž i nás dovede živá víra 
ke skutečnosti, že Panna Maria je 
matkou, která se o nás stará. 

 
K tomu vám žehná  

P. Matěj 

Soška Panny Marie z poutní baziliky 
Matky Boží v Scherpenheuvel v Belgii.  

 
ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  
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  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

K roku eucharistie 
  

Několik podnětů 
k zamyšlení 
 

P. Zdík při postní obnově hovořil 
také o eucharistii. Jeho slova mě 
přiměla k tomu, abych si také 
obnovila své znalosti o tom, co je 
eucharistie. 

O myšlenky, které mě oslovily, 
bych se s vámi chtěla podělit. 

 Při slovech: „Toto je mé tělo, 
které se za vás vydává“ a „Toto je 
má krev, která se za vás prolévá“ 
(za mne vydává a prolévá) je 
Ježíš přítomen tělesným 
způsobem. 

 Kristus dává v eucharistii totéž 
tělo, které za nás vydal na kříži               
a tutéž krev, kterou za všechny 
prolil na odpuštění hříchů. 

 Je přítomen a nekrvavým 
způsobem opět obětován 
Kristus, který se jedenkrát 
obětoval krvavým způsobem na 
kříži. 

 

 

 

 

 

 V eucharistii je obsaženo 
opravdu, skutečně a podstatně 
tělo a krev, s duší i božstvím – 
celý Kristus. 

 Proměňováním chleba nastává 
změna celé podstaty chleba v 
podstatu těla a celá podstata 
vína v podstatu krve 
(Katechismus katolické církve).      

 Ježíš nás zve na hostinu lásky, 
Ježíš je vězněm lásky. 

 Jeho tělo se stává naším tělem, 
jeho krev koluje v našich žilách. 

 My patříme Bohu a Bůh je v nás. 
Chce se skrze nás dávat druhým 
(P. Vojtěch Kodet: Eucharistie). 

    
 Ludmila Hasmanová 

 
 



Hledají se pamětníci 
 

Za první republiky v Říčanech 
rostly po stovkách nové domy, 
vznikaly nové řemeslné dílny, 
rozvíjely se živnosti. Mohli jste tu 
potkat lékaře Jana Rýdla nebo 
zakladatele mnoha spolků, váženého 
radního Václava Kamlera – dnes jsou 
po nich pojmenovány ulice.  
Ani Říčanům se ale nevyhnuly 
důsledky světové hospodářské krize. 
Čilý stavební ruch se zpomalil, 
živnostem se tolik nedařilo.  

Kostel a fara v roce 1927.                       
Snímky pocházejí z farní kroniky                         
(uložené ve Státním okresním archivu                   
Praha-východ). 

Město se snažilo situaci nejchudším 
lidem ulehčit, nezaměstnaným mj. 
nabídlo veřejně prospěšné práce.     
A ti se zapojili nejen do zlepšování               
i budování městských komunikací, 
zvelebování města výsadbou zeleně, 
ale také do výstavby dvou koupališť. 
Areál koupaliště v Radošovicích, 
dnes známý jako Jureček, byl hotový                     
v létě 1934. Marvánek byl dokončen 
v roce 1937. Tato místa pak hojně 
navštěvovali nejen domácí, ale                      
i návštěvníci z Prahy a odjinud… 

K Říčanům v letech 1918–1938 
máme v místním muzeu bohatou 
dokumentaci, a co víc – pamětníci té 
doby (její části) žijí mezi námi a my 
se jich můžeme zeptat. O éru první 
republiky v našem městečku se 
zajímám a setkávám se s lidmi, kteří 
rádi  vzpomínají  na zdejší vyhlášené  
plovárny, ale i další rozmanité 
sportování, stejně jako na rodinný            
a společenský život, školu, hry dětí, 
obchody a obchodníky. Co se mi 
však zatím nedaří zaznamenat, je 
dění kolem kostela a život zdejších 
křesťanů v době mezi válkami 
(návštěva bohoslužeb, místní 



duchovní, církevní slavnosti během 
roku, organizace Orel).  

Pokud byste vy sami nebo někdo 
z vašich blízkých měli chuť na tato 
témata pohovořit, budu velmi ráda! 
Sbírám chybějící kamínky do 
mozaiky o prvorepublikových 
Říčanech a budu vděčná i za 
případné fotografie z prostředí 
říčanského kostela a života farnosti. 

 

Renata Skalošová (tel. 605 371 701) 

 

Dobrobazar                               
v Čestlicích 
neděle                        
21. června                  
9.30–16.00 hod. 
 

Už podesáté se v rozlehlé farní 
zahradě v Čestlicích, vedle kostela 
sv. Prokopa, koná Dobrobazar. Jak 
pravidelní návštěvníci vědí, začíná 
hned po nedělní bohoslužbě (ta je 
od 8.30). Z malého dobročinného 
bazaru se stala akce, na které 
nákupem přispějete na dobrou věc, 
ale také zde strávíte příjemný den. 
Stalo se tradicí, že v průběhu 
Dobrobazaru vystoupí hned několik 
hudebních uskupení – letos to 
budou Sax & Rhythm, Pepek                         
a námořník a dočkáte se také 
bubnování. Pro děti je připraven 
dětský koutek se soutěžemi, pro 
dospělé dražba, pro všechny stánky 
s občerstvením. 

Dobrobazar vznikl v roce 2006              
z iniciativy několika farníků čestlické 
farnosti a jejich přátel a původně se 
orientoval na pomoc obyvatelům 
domovů pro seniory v různých 
částech republiky. Cílová skupina se 
později proměnila. Hlavní 
organizátorka Kateřina Pisková                  
k příjemcům výtěžku říká: 
„Spolupracujeme s organizacemi, 
které lidem na sklonku života 
umožňují zůstat v jejich přirozeném 
prostředí, tedy doma.“  

Dobrobazar tak nyní podporuje 
organizace, které pomáhají rodinám 
pečujícím jak o seniory, tak                 
o nevyléčitelně nemocné všech 
věkových kategorií. Letos můžete 
podpořit Cestu domů, o dalším 
příjemci výtěžku se ještě rozhoduje.  

Předměty do prodeje lze nosit od 
pondělka 25. května do pátku 19. 
června po 18. hodině na čestlickou 
faru. Organizátoři vítají potřeby pro 
domácnost a ke sportu, dětské 
oblečení a hračky, drobný nábytek, 
knihy, originální nosiče (CD, DVD)                
a funkční elektroniku. Kontaktní 
telefonní číslo je 737 741 789. 

Další informace o aktuálním 
Dobrobazaru i minulých ročnících 
najdete na:  
www.cestlice.farnost.cz                                  
www.facebook.com/DobrobazarCes
tlice. 

 
Renata Skalošová 

 



Sportování ve farnosti 
 

V úterý 19. května 2015 se bude 
v Kostelci u Křížků konat kněžský 
fotbalový zápas. Utkají se proti sobě 
týmy kněží Čech a Moravy. Naši 
farnost budou reprezentovat pan 
farář Konstantin Petr Mikolajek                     
a pan farní vikář Matěj Jaroslav 
Baluch v družstvu Čech.  

Zápas začne v 15.00 hodin             
a druhý poločas bude v přímém 
přenosu vysílat Radio Proglas. 
Srdečně zveme.   

                                                                                                                                   
ŘKF  mp       

 
Krátké pozvánky      

pátek 29. 5. – Noc kostelů.  

sobota  30. 5. – Dětský den – fara 
Říčany. 

neděle 7. 6. – První svaté přijímání 
dětí - kostel Říčany. 

čtvrtek 4. 6. – Slavnost Těla a Krve 
Páně ( Boží Tělo) . Mše svatá  v 18.00 
hodin v kostele v Říčanech, po ní 
slavnostní průvod po Masarykově 
náměstí. 

úterý 23. 6. – 18.00 hodin koncert 
ZUŠ Říčany - kostel Říčany. 

čtvrtek 25. 6. – 18.00 hodin 
„Premonstrátská pocta k sv. Petru             
a Pavlu“ - kostel Říčany. 

                                                                                                                                     
ŘKF   mp 

  Z FARNÍ CHARITY   

 

Humanitární 
sbírka  

 

Tradiční jarní humanitární sbírka 
se uskuteční v úterý 19. 5. 2015 od 
12,00 do 17,00 hodin u fary 
(kostela) na Masarykově náměstí 
v Říčanech. Jako obvykle můžete 
přinést oblečení, lůžkoviny, látky 
(alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, 
deky, péřové přikrývky, polštáře, 
spacáky, záclony, domácí potřeby – 
nepoškozené nádobí, skleničky, 
nepoškozenou obuv (páry svázané, 
aby se boty neztratily), knihy                         
a časopisy, hračky, drobné elektrické 
spotřebiče do domácnosti (žehlička, 
vařič, remoska apod.). Pokud nám 
přidáte k darovaným věcem 10 Kč, 
použijeme část jako příspěvek na 
odvoz sbírky, zbytek na naši další 
činnost - např. na drobné dárky při 
návštěvě nemocných nebo na 
květiny ke Dni matek pro seniorky.  

Sbírka je určena pro Diakonii 
Broumov, která se zabývá tříděním      
a dalším zpracováním darovaných 
věcí. Heslem této organizace je 
„Nepotřebné věci potřebným 
lidem!“. Když tedy doma vyhledáte 
věci, které již nepotřebujete               
a darujete je do sbírky, pomůžete 
lidem na okraji společnosti, kteří 
pracují a třídí sbírky v částečně 
chráněném prostředí v Diakonii                   
a také lidem, kterým jsou nositelné 



oděvy předány (např. v azylových 
domech, ve střediscích sociální 
pomoci nebo při živelných 
pohromách).  

Díky vašim přineseným věcem 
budou mít tedy lidé v Diakonii práci, 
ošatíte obyvatele Azylových domů 
nebo jinak potřebné a pokud nám 
přidáte i nějakou tu korunu, 
koupíme květiny, kterými potěšíme 
maminky a babičky na besídce ke 
Dni matek. A to jistě stojí za tu 
námahu se do sbírky zapojit! 

 

Charitní kasička  
 

V březnu a dubnu jsme sbírali 
peníze pro Hospic Dobrého pastýře 
v Čerčanech. K 30. dubnu 2015 bylo 
vybráno 1850 Kč. Peníze, které jsou 
určeny na provoz hospice, předáme 
co nejdříve formou darovací 
smlouvy řediteli hospice panu Jiřímu 
Krejčímu. Za všechny vaše dary 
děkujeme! 

 

Malý koncert                               
s flétnami 
 

Ve čtvrtek 23. 4. byl v DPS Senior 
v rámci měsíčního tzv. Podvečerního 
povídání uveden malý koncert dětí 
z flétnové hudební školičky, kterou 
vede paní učitelka Lenka 
Waldhegerová. V rámci veřejného 
vystoupení, které organizujeme 
společně s paní učitelkou, slouží 
tento koncert  k předvedení toho, co 

se děti za skoro uplynulý školní rok 
naučily. Veselé pásmo písniček vždy 
potěší pozorné a vděčné publikum 
ze Senioru i další návštěvníky.  

 

Besídka ke Dni matek 
 

Tradiční besídku ke Dni matek 
v DPS Senior pořádá naše Farní 
charita ve středu 13. 5. od 17 hodin 
v sále jídelny. Hudební program nám 
jako vždy zajistí ZUŠ v Říčanech, 
dárky připraví členky naší Charity. 
Zakoupíme květiny, malé dárky 
(letos se mohou maminky těšit na 
balíček čaje) a necháme namalovat 
hezká přáníčka od dětí z mateřské 
nebo základní školy. Paní ředitelka 
Iveta Sinkulová a paní učitelka Hana 
Javorská s dětmi ze ZUŠ vždy připraví 
písničky, které si maminky a babičky 
rády s dětmi zazpívají. Příjemně 
strávená hodinka nám všem rychle 
uteče a ani se nám nechce 
rozcházet. Přijďte se také podívat! 
Na besídku jsou zvány nejen 
obyvatelky Senioru, ale i všichni 

ostatní, kdo mají chuť se zúčastnit.  

 

Pojeďte s námi                     
na výlet 
 

Na 9. 5. chystáme pro farníky                    
i další příznivce říčanské farnosti 
výlet do Telče (historické jádro, 
zámek) a okolí – Kostelní Vydří 
(poutní kostel P. Marie Karmelské), 
Dačice  (zámek, zámecký park, věž                 



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

u kostela sv. Vavřince), Slavonice  
(náměstí s renesančními domy, 
kostel Nanebevzetí P. Marie). 

Cena: 270 Kč + vstupy na zámky 
(220 Kč; senioři 150 Kč), dítě do 15 
let 200 Kč + vstupy (150 Kč). 

Návštěva zámků samozřejmě 
není povinná, v Telči je i možnost 
organizované vycházky na Staré 
Město kolem Ulického rybníka 
s barokními sochami, v Dačicích je 
organizovaná vycházka zámeckým 
parkem ke kapličce anebo je možné 
navštívit cukrárnu nebo kavárnu. 

Podrobné informace a přihlášky  
u pana F. Reichla – tel. 725 939 385, 
e-mail: f.reichel@volny.cz nebo  paní 
M. Junkové – tel. 732 126 355,            
e-mail: marie.junkova@seznam.cz, 
též na webových stránkách farnosti 
www.ricany.cz/farnost  

 
Připravila Marie Junková 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pro děti 
 
Milé děti, 
připravili jsme pro vás křížovku. Když 
ji správně vyplníte, dozvíte se 
důležitou informaci: 
„Zveme Vás na….“ (dokončení 
v tajence). 

1. Budova, ve které bydlí pan 
farář. 

2. Nádoba na proměnu vína 
v krev Kristovu. 

3. Svátek Uvedení Páně do 
chrámu. 

4. Období přípravy na Vánoce. 
5. Bible. 
6. Bůh Otec, Syn a … 
7. Liturgická doba, kdy si 

připomínáme narození 
Ježíše. 

8. Kašpar, Melichar a … 
9. Dům Páně. 
10. Hudební nástroj v kostele. 

 

 

 

                       
 

Křížovku připravily Melinka Čelikovská a Iva Hybnerová. 

 



 

 

 

 

 

Neděle 
3. 5. 

5. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

8:00 
8:30 
9:30 
10:15 
11:00 

Mukařov 
Velké Popovice 
Říčany – za farníky 
Kostelec  u Křížků 
Otice 

Pondělí 
4. 5. 

 
15:00 
 

DPS Říčany 
 

Úterý 
5. 5. 

 
9:00 
 

Říčany 
 

Středa 
6. 5. 

Sv. Jana 
Sarkandra, 
kněze                    
a mučedníka 

18:00 
 

Říčany – za  Stanislava Vojáčka     
a Věru Vojáčkovovu 
 

Čtvrtek 
7. 5. 

 9:00 Říčany 

Pátek 
8. 5. 

Panny Marie, 
Prostřednice 
všech milostí 

18:00 Říčany – za  farníky 

Sobota 
9. 5. 

 18:00 
Říčany - za Miloslava Štěpánka             
a rodinu Machovu 

Neděle 
10. 5. 

6. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

8:00 
8:30 
9:30 
10:15 
11:00 
13:00 
14:30 

Mukařov 
Velké Popovice 
Říčany - za farníky 
Kostelec u Křížků 
Jažlovice 
Lipany 
Všestary 

Rozpis  mší: 5. týden velikonoční 2015 

Každou sobotu v květnu se budou po mši svaté konat májové 
pobožnosti na zahradě u P. Marie. Jste srdečně zváni! 


