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Milí přátelé, bratři     
a sestry!  
 
 Naděje neklame! 
 

Každý člověk touží po naději. 
Naděje je motorem, který pohání 
vše, co děláme. Tato naděje není 
sama o sobě špatná. Je založená 
na zkušenosti (naší a druhých) a na 
přirozeném optimismu. "Ono to 
nějak dopadne. Bude dobře." Kdo 
žije bez Boha, má jen tuto naději. 

 Díky spojení s Bohem nemusí 
být člověk odkázán jenom na 
přirozený optimismus. Naděje je 
schopnost být dobré mysli               
i v situacích, které vypadají 
beznadějně. Pravá naděje není 
vědomí, že všechno dopadne 
dobře. Máme zkušenost, že ne 

všechno v našem životě, nebo        
v životě lidí kolem nás, dopadlo 
dobře. Ani s Ježíšem to, lidsky 
vzato, nedopadlo dobře. Zemřel 
potupnou smrtí.  

Pravá naděje je vědomí, že 
všechno má smysl. Tuto myšlenku 
si chceme připomenout v době 
velikonoční, do které vstupujeme. 
Rozjímat o naději. Naděje 
znamená mít před očima cíl. 
Ježíšovo vzkříšení a vykoupení 
celého lidstva je cíl, který 
přesahuje tento prostor a čas. 
Naděje neutěšuje, nýbrž dává 
odvahu.  
 
Přeji vám požehnanou dobu 
velikonoční! 

P. Matěj 

ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  
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  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Lavice v říčanském 
kostele 

Od podzimu jsou zase všechny 
na svých místech. Po zrestaurování 
vypadají skoro jako nové, ale 
pamatují více než stovku let. Kdo 
v nich asi stál a klečel, říkáme si. 
Která ruka hladila tmavé dřevo         
a kdo všechno se tu v průběhu 
dlouhých let choulil v úpěnlivé 
modlitbě. 

Do kostela je nechal na počátku 
20. století zhotovit farář Martin 
Dominik Velický. V roce 1900 byla 
dokončena přestavba chrámu: v té 
době se z menšího nízkého kostela 
stala jedna z dominant Říčan, jak ji 
známe dnes. Novému prostoru 
sluší nové vybavení, a tak roku 
1902 vznikly dva přední bloky po 
třech lavicích, o dva roky později 
dva zadní bloky po pěti lavicích. 
Z dubového dřeva je vyrobil           
a ornamenty ozdobil říčanský 
truhlář Antonín Vocel. Jeho jméno 
si můžeme přečíst na předním čele 
první lavice nedaleko kazatelny. 

Farář Velický zapsal do farní 
kroniky, že v roce 1901 na nové 
lavice dali: kontribuční fond 50 
zlatých, spořitelna 100 zlatých       
a farská a zahradník 2 zlatky. 
Živnostenské společenstvo č. 4 
věnovalo chrámu dvě lavice 
s podmínkou, že o slavnostech 

v nich smějí sedět jen jeho 
členové. „Odpověděl jsem,“ píše 
Martin Dominik Velický, „že pro 
takové případy mohou si je 
zamknouti, prve než počnou služby 
Boží a že nesmějí mezi těmito 
zůstati prázdny.“ Přepážky sloužící 
k uzavření najdeme v lavicích ještě 
dnes. V roce 1904 vydal městský 
výbor z obecního jmění 200 
zlatých na zřízení dalších pěti lavic 
– na tento příspěvek upomíná 
nápis vyřezaný na zadním čele 
poslední lavice na levé 
(evangelijní) straně. Slouží ke cti 
dnešním zastupitelům, že po sto 
deseti letech podpořili renovaci 
všech lavic v kostele a díky 
městským financím se dílo 
podařilo. 

Renata Skalošová 

 

Nové lavice při České mši vánoční 
Foto: Rudolf Flachs 



Vzpomínka na dobu 
vánoční 

 
Dobu vánoční jsme zakončili      

v neděli 10. ledna v kostele sv. 
Petra a Pavla v Říčanech při 
tradičním koncertu Rybovy mše 
Hej, mistře. Navzdory všem 
rodinným a společenským   
povinnostem se podařilo během 
Vánoc nejen v Říčanech, ale i na 
dalších pěti místech v okolí dát 
dohromady dost instrumentalistů  
i zpěváků a pomoci tak dobré věci. 
Nejen že jsme, jak doufáme, 
přivodili posluchačům tu pravou 
vánoční náladu, ale podařilo se 
také vybrat více než 90 tisíc Kč. 

Finance byly určeny pro nadaci 
HAIMA CZ (dětská hematologie          

a onkologie), Dětské centrum 
Strančice nebo Charitu ve 
prospěch rodin v nouzi. Sbírka          
z Říčan poslouží částkou 5500 Kč 
na opravu varhan. Za všechny vaše 
dary velice děkujeme! 

Za účinkující musím poděkovat 
všem, kdo se na přípravě podíleli, 
zejména pak našemu dirigentovi   
a sbormistrovi doc. Josefu Zichovi. 
Pokud se příště budete chtít                  
k vánočnímu koncertování                      
s „Rybovkou“ přidat, jste vítáni! 
Napište mi na vydrar@razdva.cz. 

Štěpán Vydrař  

 



V masopustu se 
tancovalo – nejprve 
na karnevalu… 
 

T. J. Sokol Říčany a Radošovice 
a Římskokatolická farnost Říčany 
pořádaly již 14. ročník tradičního 
dětského karnevalu. V neděli 24. 
ledna se v sokolovně sešlo na 120 
návštěvníků, děti v maskách 
zvířátek, čarodějníci a kouzelnice, 
víly, princezny, indiánka a dokonce 
přišel i malý Mikuláš s andělem. 

Eva a Katka ze Sokola připravily 
pro děti řadu neobvyklých soutěží, 
které byly přijaty s nadšením. Po 
absolvování několika úkolů na 
stanovištích dostali soutěžící 
odměny, překvapením byly 
zajímavé svítící náramky. 
Zasloužený potlesk potom sklidila 
vystoupení formací Minnies                      
a Torza Taneční školy Twist. Pod 
vedením Káji si malí i velcí zatančili 
malý taneček. Při dalších soutěžích 
byl vylosován „klobouk štěstí“        
a ceny, které připravila farnost, si 
děti radostně odnášely.  

Zájem byl také o improvizovaný 
stánek s občerstvením. Nabídka 
byla rozmanitá – cola, čaj, káva           
a také něco sladkého. Koláčky od 
Davida Frydrycha všem náramně 
chutnaly. Jeho pekařství dnes již 
patří k pravidelným sponzorům 
karnevalu, stejně jako Fotografie 
Rudolfa Flachse.   

Na tradičním dětském karnevalu 
jste mohli potkat mnoho 

originálních masek, jako byl 
Mikuláš s andělem. 

 

…a potom na plese 
 

Náš 3. farní ples v sobotu 30. 
ledna zajišťovali opět téměř 
všichni ochotní spolupracovníci             
z minulých let pod obětavým 
vedením paní Marie Junkové. Ta 
se bohužel nakonec nemohla 
plesu pro nemoc zúčastnit.  Zájem 
o ples byl velký, i když následovaly 
jarní prázdniny. Náladu všech 
přítomných v Kulturním centru 



Labuť podporoval velmi hezky 
vyzdobený sál, k tanci hrála 
osvědčená kapela Athmosphere 
Show Band. Vystoupení Taneční 
školy Twist se všem podle velkého 
potlesku líbilo. Večerem provázel 
zdatný moderátor Evžen Hanka             
a mohli jsme se těšit z přítomnosti 
obou našich kněží.   

Obálky v počtu asi 230 kusů do 
„kola štěstí“ nestačily pro všechny 
zájemce, ceny byly pěkné                     
a každá obálka vyhrávala. Milou 
pozorností byly jarní petrklíče, 
čerstvá jablíčka a sladké mini 
větrníčky na stolech. Na webu 
farnosti uvidíte více ve fotogalerii. 

Dík patří sponzorům plesu, byli 
to: město Říčany, SERVIS 
LAVAMAX – Jaroslav Janovský, 
Galanterie Jarmila Flachsová, 

Rudolf Flachs, profesionální 
fotograf,  Reklamní centrum  
Říčany, Pekařství Frydrych, 
Knihkupectví Paulínky, Ovocné 
sady Jan Janovský Otice, 
Zahradnictví Zbyněk Flachs, 
Galerie-Atelier Romana Kotrče ve 
Velkých Popovicích, Obchod vínem 
v Podskalí Romana Porteše, 
Drogerie Teta Černokostelecká 
Říčany. 

Na závěr chceme poděkovat 
také všem pořadatelům, 
organizátorům a dárcům z řad 
farníků. Bez nich by se karneval            
a ples nemohly uskutečnit. 
Věříme, že i příští rok budou tyto 
akce úspěšné.  

 
Míla Pangrácová 

 

Předtančení Taneční školy Twist. Foto: Rudolf Flachs 



Hodina náboženství 
(2) 
 
Krušná léta 
 

Chodit na náboženství je dnes 
pro naše děti a vnuky 
samozřejmé a přirozené. Ani by je 
nenapadlo, že by se měly při 
hodinách skrývat                          a 
docházku tajit. Téměř po čtyři 
desetiletí tomu však bylo jinak. 
Připomeňme si dnes v našem 
seriálu, jak probíhala náboženská 
výchova v Říčanech            a okolí  před 
rokem 1989. 

 
Pamětníci vzpomínají, že 

náboženství patřilo do školní 
výuky a bylo uváděno i na 
vysvědčení. Náboženství vyučovali 
katechetové nebo říčanští kaplani. 
Ne všichni žáci však hodiny 
navštěvovali, povinné bylo pro 
děti členů církve. V letech kolem 
druhé světové války učil 
náboženství ve škole na 
Masarykově náměstí pan kaplan 
Hraba.  

Sedmaosmdesátiletá Zdeňka 
Čechová ho popisuje jako 
hodného člověka: „Uměl 
vysvětlovat, dokázal nám leccos 
přiblížit a my jsme měli jeho 
hodiny rádi. Moc hezky nás 
připravovala na biřmování.“ 

Z doby krátce po válce si farníci 
pamatují kaplany Josefa Javůrka   
a Miloslava Jelínka. Režim 
nastolený po únoru 1948 víru               
a náboženství silně potlačoval, 
hodiny katecheze mizely z rozvrhů. 

rs 
 
Dlouholetá katechetka  říčanské 

farnosti Ludmila Hasmanová si 
k náboženské výchově v Říčanech 
po druhé světové válce vybavuje: 

„Katechetou byl např. Oldřich 
Žilka, a to ještě v roce 1951. Pak 
byla učitelská místa katechetů 
zrušena a museli ze škol odejít. Ve 
školním roce 1952/1953 se 
náboženství vyučovalo jen prvního 
půl roku, to učil náboženství             
P. Jelínek. Potom se již učit 
nesmělo. Děti přešly houfně do 
Pionýra, kde se učily jinému 
„náboženství“. Celá dlouhá léta 
žádná katecheze pro děti nebyla. 
Až v letech 1968, 1969 a ještě 
začátkem roku 1970 mohly děti 
docházet na náboženství na faře          
v Říčanech a ve škole v Tehově. 
Ovšem velmi omezeně. Například  
v Tehově, kde jsem také já 
obdržela pro vyučování 
náboženství kanonickou misi od 
apoštolského administrátora 
pražské arcidiecéze Františka 
Tomáška, se přihlásilo šest dětí,    
a proto se tam náboženství učilo 
jen jednou měsíčně. Navíc do 
Tehova tenkrát nejezdil autobus, 



takže dostat se tam a hlavně zpět 
bylo možné pouze pěšky.                 
V Říčanech se přihlásilo přes třicet 
dětí. Zde učil P. Linhart a já jsem 
pak pomáhala se staršími dětmi. 
Velmi brzy zase vše skončilo. Přišel 
zákaz a opět na dlouhá léta. 

V Kostelci u Křížků byl farářem 
P. Miloslav Kněz. Ten začal              
v kostele vyučovat katechismus asi 
v roce 1982. Na toto náboženství 
začaly chodit děti nejen z Kostelce, 
ale i z širokého okolí. Pak byl                   
P. Kněz přeložen, vyučování 
skončilo a do této farnosti již nebyl 
farář ustanoven. Do říčanské 
farnosti přišel v první půlce 
osmdesátých let P. Ludolf Josef 
Kazda a začala setkání starších 
dětí po rodinách. A to nejen                   
z Říčan. Už to bylo veselejší. 

Nebylo to ještě přímo vyučování, 
ale děti viděly, že existují také jiné 
věřící děti, probíraly se věci, které 
denně musely řešit.  

Výuku náboženství v Říčanech 
pomohl po listopadu 1989 naplno 
obnovit P. Miroslav Cúth. Rozvrh 
ještě nebyl pravidelný a také 
vyučující se střídali.“ 
 
 

Mezi učitele náboženství                  
v Říčanech patřila i paní                

M. Otradovcová. Snímek z roku 
1952 ji zachycuje mezi dětmi po 

prvním svatém přijímání. V horní 
řadě vidíme také P. J. Ježka.  

Foto:                                                              
z archivu Věry Benešové-Pecháčkové 



  Z FARNÍ CHARITY   
 

Tříkrálová 
sbírka 2016     
- poděkování 

 

 

Ještě bych se chtěla vrátit          
k letošní Tříkrálové sbírce, která 
probíhala od 2. do 10. ledna. 
Tentokrát měla v Říčanech                    
a okolních obcích mimořádný 
úspěch. Nejvíce měli v kasičce 
koledníci z Kostelce u Křížků, 
krásných 7 700 Kč, ale i ostatní se 
hodně snažili a celkem bylo 
vybráno 68 876 Kč. Ještě o sedm 
tisíc korun více než loni! Pro 
koledování jsme použili 16 kasiček 
(z toho dvě byly umístěny stabilně 
na Městském úřadu Říčany a jedna 
na faře) a měli jsme i velké 
množství koledníků, kteří se různě 
střídali. Moc si vážíme toho, jak 
„tři králové“ obětavě procházeli 
městem, přáli, zpívali, ba                  
i rozdávali zlato, bohužel jen bílé 
(cukříky) a sbírali peníze na 
humanitární projekty. Větší část 
vybraných peněz putuje na aktivity 
farnosti (např. dětský karneval), 
naší farní charity (např. besídky 

pro seniory) a pro výpomoc 
potřebným, které pro nás vytipuje 
sociální odbor MěÚ v Říčanech. 
Menší část peněz pak zůstane 
v Arcidiecézní charitě Praha                    
a podpoří projekty, které pořádá 
(např. Stacionář pro seniory            
a charitní centrum v Příbrami). 

Jsme moc rádi, že sbírka 
oslovila obyvatele všech obcí, kde 
se vybíralo, a že tak bohatě 
přispěli. Přestože sbírka probíhá   
po vánočním nakupování, kdy jsou 
mnohde v rodinách finančně 
vyčerpáni, našly se u nich peníze 
pro potřebnější. Náš velký dík patří 
koledníkům i štědrým dárcům. 
Bůh vám všem oplať vaši štědrost! 

 

Malý koncert               
s flétnami 
 

Ve čtvrtek 31. března od 16:30 se 
uskuteční v DPS Senior v rámci 
měsíčního Podvečerního povídání  
malý koncert dětí z flétnové 
hudební školičky, kterou vede 
Lenka Waldhegerová. V rámci 
veřejného vystoupení v DPS, 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. 
Srdečně zveme nejen obyvatele 
Senioru, ale všechny, kteří mají 
rádi dětské koncertování. 



Charitní kasička  
 

Projekt Charitní kasička stále 
pokračuje. Naposledy jsme 
podpořili rodinu, kde dlouhodobě 
onemocněl otec a matka je na 
mateřské dovolené. Dne 5. října 
2015 jsme předali paní Spolkové 
ze sociálního odboru Městského 
úřadu v Říčanech 750 Kč jako 
podporu pro zmíněnou rodinu. 
Pracovnice sociálního odboru pak 
nakoupila pleny a ubrousky. 

Nyní máme vybráno 3 077 Kč. 
Opět budeme kontaktovat sociální 
odbor městského úřadu                    
a nabídneme peníze potřebné 
rodině nebo dětem ze sociálně 
slabé rodiny. Zjistili jsme, že 
potřebných rodin    i dětí je 
v našem městě a okolí docela dost, 
a proto vypomáháme nejen penězi 
z Tříkrálové sbírky, ale i z charitní 
kasičky. Ve spolupráci s městským 
úřadem se peníze, lépe řečeno 
potřebné věci, dostanou opravdu 
těm, kteří je nejvíce potřebují. 

V době postní se snažíme 
vzdávat různých požitků, času          
i financí ve prospěch bližních,                  
a proto předpokládáme, že se 
objeví v naší charitní kasičce další 
peněžní dary. Za všechny, které 
obdarujeme, všem mnohokrát 
děkujeme. Charitní kasička je 
umístěna uvnitř kostela sv. Petra   
a Pavla v Říčanech. 

                                Marie Junková 

  K ZAMYŠLENÍ   
 

Úvaha Mons. Tomáše Halíka           
v Perspektivách Katolického 
týdeníku č. 4/2016 Jak dnes mluvit 
a mlčet o Bohu stojí jistě za 
přečtení.  

Český teolog byl pozván na 
setkání žáků Josepha Ratzingera, 
současného emeritního papeže 
Benedikta XI.,  v jeho sídle v Castel 
Gandolfu. Tomáš Halík svůj 
příspěvek přednesl v němčině 
(česky jej Perspektivy publikovaly 
poprvé).  Vybírám z úvahy: 

Co tedy znamená ono dnes?     
V jaké době, v jakém věku "dnes" 
žijeme? Kolik hodin ukazuje 
ciferník na pomyslné věži naší 
doby?  

Stojíme dosud na prahu 
křesťanských dějin, jak tvrdili 
Teilhard de Chardin nebo kardinál 
Lustiger? Nebo leží křesťanství na 
smrtelné posteli, jak připadalo 
Voltairovi či autorům „nového 
ateismu“? Nabízím jinou odpověď: 
Křesťanství se v Evropě nachází           
v bodě polední únavy – siesty, 
chcete-li. „Nezemřelo, jen spí.“             
V knize, kterou právě píši a která 
se bude jmenovat Odpoledne 
křesťanství, rozvíjím myšlenku, jíž 
se zabývám již léta. Je postavena 
na jedné metafoře, kterou použil 
zakladatel hlubinné psychologie 
Carl Gustav Jung při výkladu 



dynamiky lidského života. Mládí           
a raná dospělost se podobají 
dopoledni, následuje „polední 
krize“, která znamená šanci. V 
„polední krizi“ jsme často 
konfrontováni s tím, co jsme kvůli 
jednostrannosti první půle života 
zanedbávali, nebo dokonce 
vytěsnili. Kdo prošel výhní polední 
krize, je připraven na odpoledne 
svého života. (…) Ano, člověk se 
může s odpolednem svého života 
minout – tím, že stále oprašuje              
a zdokonaluje svou kariéru, 
majetek, fasádu vlastního domu.  

Opravdovým úkolem této 
životní fáze je ovšem zajet na 
hlubinu svého života. Potom ani 
smrt, konec našich dnů, nemusí 
být zoufalým pádem do noci 
nebytí, nýbrž oslavou nového 
počátku. 

mp 
 

 

  PŘIPRAVUJEME   
 

o čtvrtek 26. května  

Slavnost Těla a krve Páně (Božího 
těla) – v 18.00 hodin mše svatá         
v kostele sv. Petra a Pavla, průvod 
po náměstí a zastavení u čtyř 
oltářů, zakončení v kostele 

o sobota 4. června  

Farní dětský den – připravují 
skauti v areálu říčanské fary 

 

o pátek 10. června  

Noc kostelů – po večerní mši svaté 
v Říčanech 

o sobota 11. června  

Pěší pouť do Prahy ke Svaté bráně 
milosrdenství – kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně               
na náměstí Jiřího z Poděbrad 

o neděle 12. června  

První svaté přijímání – kostel              
sv. Petra a Pavla v Říčanech při mši 
svaté od 9.30 hodin  

o čtvrtek 23. června  

Pocta svatému Petru a Pavlu         
– poutní oslavy začínají          
v 19.00 hodin v říčanském kostele 

 

Pozvánka na farní 
tábor 

Zveme všechny děti od 6 do 15 let 
na farní tábor. Letos bude 
probíhat 1. – 9. července. Čeká na 
nás hezká fara v Bernarticích 
nedaleko Milevska. Blízko se 
nacházejí dva krásné rybníky na 
koupání a v okolí jsou lesy. Téma 
tábora je Námořníci a putování 
kolem světa. Navštívíme všechny 
světadíly a v nich různé země jako 
např. Itálii, Izrael či Brazílii. Už se 

na vás moc těšíme!  

Anna Zavadilová, Klára 

Gillernová, David 

Baroň, Marie 

Nachtigalová                  

a Ondřej Záhumenský 



    PRO DĚTI   
 

Holky a kluci,  

v Písmu se dočteme, že po 

Ježíšově smrti na kříži se událo 

tolik podivuhodného! Chrámová 

opona se roztrhla vpůli odshora až 

dolů, země se zatřásla, skály 

pukaly, hroby se otevřely a mnohá 

těla zesnulých svatých byla 

vzkříšena… 

Co na to řekli vojáci, kteří ho 

střežili? Jejich slova najdete             

v tajence.  

Vylušti řádky a sloupce, tajenku 

tvoří text ve tvaru kříže                     
v označeném poli.  

 

 

 

Vodorovně: 
A. Domácky Alena 
B. Jeden ze smyslů 
C. Zpívat 
D. Číslovka 
E. Abrahamův synovec 
F. Začátek abecedy 
G. Příbytek 
H. Opak dobra 

 

 

Převzato  
od 
Brněnské 
tiskové 
misie.  

 

Svisle: 
1. Pohádková 

bytost 
2. Stavitel archy 
3. Nepravdy 
4. Malé zvíře 
5. Souhlas 
6. Tři vykřičníky 



Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech 
Rozpis mší   

Po mši svaté v Říčanech ve čtvrtek začne adorace a potrvá až do Vigilie Vzkříšení.  

V neděli při mši svaté bude žehnání pokrmů. 

Neděle 

 20. 3. 

 
Květná neděle 

08:00 

08:30 

09:30 

10:15 

11:00 

13:00 

Mukařov 

Velké Popovice 

Říčany – za farníky 

Kostelec u Křížků 

Jažlovice 

Tehov 

Pondělí 

21. 3. 
 15:00 Říčany – DPS 

Úterý 

22. 3. 
 

 

09:00 
Říčany – za †rodiče Fárovy           

a pro živé dar víry a Boží ochranu 

Středa 

23. 3. 

 
18:00 Říčany – za †Richarda 

Čtvrtek 

24. 3. 
Zelený čtvrtek 

18:00 

18:00 

18:00 

Mukařov 

Říčany 

Velké Popovice 

Pátek 

25. 3. 
Velký pátek 

   15:00 

15:00 

15:00 

18:00 

18:00 

18:00 

Říčany – Křížová cesta 

Velké Popovice – Křížová cesta 

Mukařov – kaple Charita 

Mukařov – Velkopáteční obřady 

Říčany – Velkopáteční obřady 

Velké Popovice – Velkop. obřady 

Sobota 

 26. 3. 
Bílá sobota 

9:00 

20:00 

20:00 

20:00 

Říčany – obřady katechumenů 

Mukařov – Vigilie Vzkříšení 

Říčany – Vigilie  Vzkříšení 

Velké Popovice – Vigilie Vzkříšení 

Neděle 

27. 3. 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání 

Páně 

8:00 

8:30 

9:30 

10:15 

10:30 

11:00 

13:00 

15:00 

Mukařov 

Velké Popovice 

Říčany – za farníky 

Kostelec u Křížků 

Mukařov – kaple Charita 

Jažlovice 

Lipany 

Kunice 
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