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Památka zesnulých 
V  samotném  počátku  listopadu 

tradičně  do  našich  srdcí  vcházejí 
vzpomínky  na  naše  drahé  zesnulé.   
V  tyto  dny  je  zvykem  navštěvovat 
hroby  příbuzných,  přinést  živé 
květiny, zapálit svíčku a pomodlit se  

za  zemřelé.  Modlitba  má  pomoci 
zemřelým,  aby  jim  byly  odpuštěny 
hříchy a oni mohli najít cestu k Bohu. 

Slavení  tohoto  svátku  zavedl 
benediktinský  opat  Odilo  z  Cluny          
v  roce  998.  Ve  13.  století  se  pak 
slavení  Památky  zesnulých  rozšířilo               
v  západní  církvi  a  v  roce  1915  jej 
papež  Benedikt  XIV.  potvrdil  pro 
celou církev. Je to den, kdy se církev 
modlí  za  zemřelé. Pomodlit  se  za 
někoho  –  to  znamená  přát  mu 
dobro,  odpustit  mu,  poděkovat. 
Myslím si, že se máme stále za koho 
modlit. Modlitba symbolizuje víru ve 
věčný  život  a  hlavně  víru,  že  smrtí 
život  nekončí.  Položme  tedy  tu 
nejkrásnější  kytici modliteb  za  naše 
drahé  zemřelé  a  nezapomeňme  na 
to, co jsme od nich v životě dostali.  

ZPRAVODAJ  FARNOSTI  Ř ÍČANY

 

Žehná vám 
              otec Konstantin.  

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Joža Uprka: 
Dušičky (1897) 



  ZE ŽIVOTA FARNOSTI    

 

Hlas zvonů  
 

I  letos  se  večer  28.  října  z věže 
říčanského  kostela  ozývalo  dvě  stě 
úderů  zvonu,  který  se  každoročně 
přidává  k roveretskému  Zvonu 
padlých, aby tak i Říčany vzdaly úctu 
obětem  první  světové  války                          
a  tentokrát  zároveň  oslavily  již       
97. výročí založení republiky. 

Zvon  padlých  nechal  ulít  farář 
Antonio  Rossaro  ze  zbraní,  které 
zůstaly kolem severoitalského města 
Rovereto,  v místě  krutých  bojů,  po 
konci první  světové války, aby  svým 
hlasem  uctíval  památku  padlých  za 
svobodu. Zvon pokřtěný  jako Matka 
trpící,  Maria  dolens,  nese  výrok 
papeže  Pia  XII.:  „Mírem  není  nic 
ztraceno,  válkou může být  ztraceno 
vše.“  Od  roku  1925  se  jeho  hlas 
každý  večer  ve  21  hodin  ozývá 
ztichlou  krajinou  a  stem  úderů  se 
odráží  od  okolních  hor,  kde  za 
svobodu  bojovali  a  umírali  i  naši 
vojáci. Několikrát v roce je slyšet dvě 
stě  úderů,  které  připomínají  svátky 
zemí,  jejichž vojáci se účastnili bojů. 
Takto  zní  za  Československo  vždy  
28. října. 

Říčanský  zvon  se  k tomu 
roveretskému  připojil  v  souvislosti 
s výstavou a přednáškou PhDr. Zlaty 
Fořtové „O Československých legiích“ 
 

Pietní místo se Zvonem padlých leží 
nedaleko města Rovereto v severní 

Itálii, v místě bojů první světové 
války. 

 
 
 
 
28.  října 2001.  Říčany  tehdy vyzvaly 
k následování  také  ostatní  města,          
a  tak  zvony  zní mimo  jiné  i v Praze, 
Pyšelích,  Velkých  Popovicích, 
Ondřejově  nebo  Benešově.  Pokud 
víte o dalších místech, napište o nich 
prosím  panu  Janu  Kostrhounovi 
z Pyšel  na  e‐mailovou  adresu: 
Kostrhoun.Ebert@seznam.cz.                         

                                                                           
Miloslava Pangrácová, Alena Klvaňová    



Farní  tábor  Čechtice 
2015 

 
Letošní  farní  tábor  jsme 

v termínu 3.–11. července 2015 jako 
obvykle  strávili  na  krásné  Vysočině 
v Čechticích, nedaleko Vlašimi. Hned 
první  večer  přišli  děti  navštívit  dva 
králové  (Petr  a  Edmund)  a  dvě 
královny  (Zuzana  a  Lucie)  z tajuplné 
země  jménem Narnie. Každý  z králů 
měl  ještě  jednoho  pomocníka,  tedy 
své  páže.  Králové  a  královny  si 
vybrali  do  svých  družin  děti  neboli 
hodná  zvířátka  –  každý  král měl  na 
starosti  jednu  družinu.  Byly  to 
družiny jezevců, lišek, zajíců a bobrů. 
Děti  se  dozvěděly,  že  mají  za  úkol 
společně  zachránit  zemi  Narnii, 
protože  nyní  se  v ní  ocitlo  zlo       
a  zvířátka  i  lidé  v zemi  jsou  smutní. 
Společně  s králi  a  královnami 
navštívil  děti  i  lev  Aslan,  který 

      

symbolizuje Ježíše Krista a který také 
přislíbil  dětem  pomoc.  Během 
putování měli chlapci a děvčata najít 
sedm  šlechticů,  kteří  děti,  pokud  je 
najdou a  zachrání,  seznámí  se  svým 
darem.  Králové  a  královny  děti 
během putování navštěvovali a radili 
jim,  jak vyřešit úkoly, nebo kde najít 
další  šlechtice.  Za  jednou  ze 
šlechtičen,  která  se  jmenovala 
Agnes,  jsme se museli vydat až k její 
mu  hradu  Chřenovice  nedaleko 
Ledče  nad  Sázavou.  Tajemné  byly 
také dvě večerní/noční hry, při nichž 
děti zachraňovaly šlechtice. 

Účastníci  tábora  se  dozvěděli              
o sedmi darech Ducha Svatého (díky 
sedmi  šlechticům)  a  také  poznali,   
jak  spolupracovat  ve  družinách. 
Zakončením  celého  tábora  bylo 
slavnostní  nalezení  poslední 
šlechtičny,  která  dětem  po  cestě, 
když  ji  stopovaly,  nechávala  tajně 
schované  dopisy.  Děti  společnými 



silami zachránily zemi Narnii! Potom 
jsme se společně pomodlili v kostele.  
Na  večerní  hostině,  kterou  pro  nás 
připravily  naše  báječné  kuchařky, 
děti  s králi,  královnami  a  také  se 
lvem  Aslanem  oslavily  záchranu 
Narnie. Tábor se vydařil a  těšíme se 
za rok na shledanou.  

Anna Zavadilová 
 

Modlitby matek             
v Říčanech  
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
Ke  hnutí  Modlitby  matek  se         

v  Říčanech  připojily  už  tři  skupiny. 
Maminky  nejmenších  dětí,  školáků           
a  teenagerů  i  ženy  s  dospělými 
dětmi  a  vnoučaty  se  pravidelně 
scházejí buď u některé   z nich doma 
nebo na faře.  

          
Ohlédnutí za 
Dobrobazarem 2015 
  

Toto  hnutí,  ke  kterému  se 
přidávají  stále  další  ženy,  vzniklo 
před  lety  v  Anglii.  Zakladatelka 
Veronica  společně  se  švagrovou 
Sandrou  cítily  potřebu  modlit  se                
s odevzdaností za problémy, které se 
týkají  jejich  dětí.  Matky  v  různých 
částech  světa  se  spojují  v modlitbě, 
která má ustálený  řád. Není hodiny, 

aby  někde  na  Zemi  nezněla  slova 
„Vždyť přicházíme pokorně k tobě se 
svými  starostmi  a  prosíme  za  své 
děti.“  Maminky  se  shodují,  že  je 
společná  setkání  posilují.  Cítí 
povzbuzení  pro  rodinný  život. 
Vnímají,  že  ve  svých  starostech          
a  leckdy  mateřském  tápání  nejsou 
samy.       

   

Více  se  můžete  dozvědět  na 
www.modlitbymatek.cz,  a  i  když 
jsou  všechny  říčanské  skupinky 
naplněné, jistě se lze k hnutí připojit. 
Rády vám poradíme,  jak postupovat 
při zakládání nové skupinky. Můžete 
se  obrátit  např.  na  paní  Marii 
Moravcovou  (telefon  776  664  225, 
e‐mail: ma.mor@tiscali.cz).   

Renata Skalošová 
 

 

Mnozí  říčanští  farníci  podpořili            
i  letos  Dobrobazar  v  nedalekých 
Čestlicích.  Konal  se  21.  června           
a  jeho  výtěžek  100 155  Kč  byl  pro 
organizátory  velmi  příjemným 
překvapením.  Dobrobazar  vždy 
uzavírá  předání  symbolických  šeků 
příjemcům výtěžku. 

Letos  se  tak  stalo  v  neděli               
9.  srpna,  ke  konci  bohoslužby               
v  kostele  sv. Prokopa. Milými hosty 
setkání  byli  Marek  Uhlíř,  ředitel 



pražské  Cesty  domů,  a  Lubomír 
Kníže,  ředitel  kladenského  Hospice 
knížete Václava.  Jedná  se o mobilní 
hospice:  pacienti  zůstávají  doma 
v péči  svých  blízkých  a  zdravotníci 
dojíždějí  za  nimi.  Takové  je  totiž 
poslání  Dobrobazaru  –  podporovat 
organizace, které umožňují  lidem na 
sklonku života zůstat doma. 

Hospic  knížete  Václava  získal 
částku  40  000  Kč  –  návštěvníci 
Dobrobazaru  tak  přispěli  na  koupi 
služební dodávky, která  je využívána 
k přepravě  polohovacích  lůžek  do 
domácností  pacientů.  Pan  Kníže  za 
dar  srdečně  poděkoval  a  prozradil, 
že  péči  rozšířili  –  starají  se  nejen       
o pacienty v terminálním  stádiu, ale 
také  o  pacienty  s Alzheimerovou 
chorobou a  roztroušenou sklerózou. 
Ředitel hospice se dále podělil o vizi 
vybudovat  v bývalém  klášteře  ve 
Veltrusích,  který  hospici  darovala 
letos  na  jaře  Kongregace  Dcer 
Božské Lásky, lůžkový hospic. 

     

Díky respitní péči si pečující blízcí 
mohou vyřídit nákupy, zajít k  lékaři, 
dospat se,  jít si zacvičit nebo si  jinak 

odpočinout.  Pan Uhlíř poděkoval  za 
dar a ujistil účastníky letního setkání, 
že  i  při  pětadvacetimilionovém 
rozpočtu,  se  kterým  CD  hospodaří, 
není  šedesát  tisíc  kapkou  v moři. 
Nebo lépe řečeno, je – ale právě díky 
těmto  kapkám  to  moře  existuje. 
Uvedl,  že  většina  prostředků,  se 
kterými  CD  pracuje,  pochází  ze 
sbírek, kdy průměrná výše příspěvku 
činí  200  Kč  a  že  CD  stojí  na 
drobných,  ale  pravidelných  dárcích. 
Cesta  domů  má  za  sebou  několik 
velkých  úspěchů.  Na  rozdíl  od  HKV 
se  tato  organizace  stará  pouze  o 
terminální  pacienty.  Těmi  nyní 
mohou  být  nově,  po  několikaleté 
přípravě  zdravotnického  personálu, 
také  děti. Dalším  velkým  úspěchem 
je  spuštění  pilotního  projektu 
hrazení  domácí  hospicové  péče 
z veřejného  pojištění.  Pokud  by  ji 
skutečně  pojišťovny  začaly  hradit, 
konečně by domácí hospicovou péči 
mohli  zakusit  všichni,  kdo  o  ni mají 
zájem. Cesta  domů  byla  z  výtěžku 

dobročinného bazaru obdarována 60 
155  Kč.  Jsou  určeny  na  financování 
platu  pracovníka  respitní  péče. 
Podmínkou  nutnou  pro  přijetí  do 
péče Cesty domů je, aby pacient měl 
někoho,  kdo  se  o  něj  bude  doma 
starat. A právě pečujícím blízkým  je 
tato  služba,  která  přináší  odlehčení 
v jejich nesnadném úkolu, určena. 

 
Je‐li  vám myšlenka  Dobrobazaru 

blízká, jste zváni zase další rok. Příští 
ročník  bazaru  s  doprovodným 
programem  se  uskuteční  na  farní 
zahradě  v  Čestlicích  v  neděli  19. 
června 2016. Organizátoři se  těší na 
viděnou! 
 
Kateřina Pisková a Renata Skalošová 

 
               



  Z FARNÍ CHARITY    
 

 
Pečovatelská                     
a asistenční služba 
 

Ve  Velkých  Popovicích 
s přesahem až do  Říčan začala nově 
působit  charitní  Pečovatelská               
a  asistenční  služba,  kterou  zřizuje 
Farní  charita  Starý  Knín.  Nabízí 
služby  seniorům  a  občanům  se 
zdravotním  postižením,  kteří    se  o 
sebe  nemohou  starat  sami,  a  proto                                  
takovouto pomoc potřebují. 

Cílem  služby  je  dosažení 
takového  stavu, aby  si  klient  závislý       
v  individuální  míře  na  pomoci  cizí 
osoby  z  důvodu  svého  věku, 
chronického  onemocnění  nebo 
zdravotního  postižení,  zachoval 
nebo  obnovil  takovou  míru 
soběstačnosti,  aby  mohl  důstojně           
a bezpečně  žít běžný  život  ve  svém 
přirozeném  sociálním  prostředí                   
a  nebyl  okolnostmi  přinucen  jej 
opustit. 

Tato služba nabízí např.:  
Pomoc  a  podporu  při  podávání 

jídla  a  pití,  pomoc  při  oblékání                    
a  svlékání,  pomoc  při  úkonech 
osobní  hygieny,  při  použití  WC, 
pomoc  při  základní  péči  o  vlasy                   
a  nehty,  pomoc  s  běžným  úklidem               
a  údržbou  domácnosti  a  osobních 
věcí, domácích  spotřebičů  a mnoho 
další úkonů. 

Podrobnější  informace a zajištění 
této  služby  najdete  na  webových 
stránkách  Farní  charity  Starý  Knín 
(www.praha.charita.cz/vyhledavani‐
v‐adresari)  nebo  se  informujte               
u odpovědné pracovnice,  paní Mgr. 
Věry  Bobovské  (tel.:  774  994  357,           
e‐mail: bobovska@socialnipece.cz). 

 
Za Farní charitu Marie Junková 

 
 

  PŘIPRAVUJEME    
 
Prosinec  
 
Adventní pozastavení – Říčany, 
Masarykovo náměstí 
 
Adventní duchovní obnova 
 
4. prosince po mši svaté – příchod 
sv. Mikuláše do kostela v Říčanech 
spojený s tradiční nadílkou 
 
24. prosince – tradiční mše svatá pro 
děti 

Leden 2016 

30. ledna od 20.00 hodin – 3. farní 
ples v Kulturním centru U Labutě            
v Říčanech 
Prosíme opět dobrovolníky, kteří by 
pomohli s organizováním plesu, aby 
se přihlásili u paní Junkové (e‐mail:  
marie.junkova@seznam.cz). 
 
Tradiční dětský karneval se bude 
konat v lednu nebo v únoru 2016. 



POUŤ V LIPANECH 
2015 

 
PŘI PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. MARTINA, PATRONA VOJÁKŮ, JEZDCŮ, 

KOVÁŘŮ, TKALCŮ, KOŽELUHŮ, KREJČÍCH, RUKAVIČKÁŘŮ, 
KLOBOUČNÍKŮ, HLASATELŮ, HOTELIÉRŮ, MLYNÁŘŮ, KARTÁČNÍKŮ, 
BEDNÁŘŮ, VINAŘŮ, PASTÝŘŮ, HOSTINSKÝCH, CESTUJÍCÍCH, CHUDÁKŮ  

A ŽEBRÁKŮ, ZAJATCŮ, ABSTINENTŮ, DOMÁCÍCH ZVÍŘAT A HUS,            
KTERÝ JE TÉŽ PATRONEM PROTI VYRÁŽCE, HADÍMU UŠTKNUTÍ A RŮŽI    

I ZA ÚRODU NA POLÍCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ V KOSTELE SVATÉHO MARTINA V LIPANECH, 
NA KTEROU JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI, SE KONÁ  

V NEDĚLI 8. LISTOPADU 2015  

V 13:00 HODIN 



Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech  

 Za zemřelé je následně po celý rok sloužena mše svatá 2. pátek v měsíci v kostele               
sv. Petra a Pavla v Říčanech. 

Neděle 
 1. 11. 

 

31. neděle 
v liturgickém 

mezidobí 
 Slavnost všech 

svatých 

08:00 
08:30 
09:30 
10:15 
11:00 

Mukařov 
Velké Popovice 
Říčany  
Kostelec u Křížků 
Otice – za zemřelé 

Pondělí 
2. 11.  

15:00 
17:30 
17:30 
18:15 
18:30 

Říčany, hřbitov – za zemřelé  
Mukařov – za zemřelé  
Kostelec u Křížků – za zemřelé  
Říčany – za zemřelé 
Velké Popovice – za zemřelé 

Úterý 
3. 11. 

 
 

09:00 
  
Říčany 

Středa 
4. 11. 

  
18:00 

 
Říčany 
 

Čtvrtek 
5. 11.  

 
09:00 

 

  
Říčany 
   

Pátek 
6. 11.  

 
18:00 

 
Říčany 

Sobota 
 7. 11.  

14:30 
14:30 
16:00 
18:00 

Popovičky 
Olešky – za zemřelé 
Kamenice – za zemřelé 
Říčany  

Neděle 
8. 11. 

32. neděle 
v liturgickém 

mezidobí 

08:00 
08:30 
09:30 
10:15 
11:00 
13:00 
14:30 

Mukařov 
Velké Popovice 
Říčany  
Kostelec u Křížků 
Jažlovice 
Lipany – poutní mše svatá 
Všestary 

ZVON – farní zpravodaj | Vydává Římskokatolická farnost, Masarykovo nám. 70, 251 01 Říčany,        
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