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Naše poutě 
 

Tento úvodník do našeho 
farního časopisu píši v posledních 
květnových dnech. Ještě pár dní 
budeme vždy po mši svaté 
 putovat k Panně Marii, modlit se 
litanie                – budeme prosit, 
děkovat Matce Boží. V Písmu 
svatém čteme, že Panna Maria 
také putovala. Šla ke svaté 
Alžbětě, dokonce spěchala. 
Spěchala proto, aby pomohla tam, 
kde je jí potřeba. Umíme to také 
my? 

V červnu nás čekají  farní poutě 
– farní putování. Svatý otec 
František vyhlásil rok 2016 Svatým 
rokem milosrdenství. V sobotu 11. 
června půjdeme na pouť ke Svaté 
bráně do kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně na náměstí Jiřího 
z Poděbrad v Praze, kde budeme 
mít v 18 hodin mši svatou. 

Všechny vás na tuto pouť zvu. 
Udělejme si čas          a pojďme 
spolu prosit o Boží požehnání, 
milosrdenství a také pokoj do 
našich srdcí, které tolik 
potřebujeme. 

Milé patrony naší farnosti, 
svatého Petra a Pavla, oslavíme 
společně mší svatou v neděli 26. 
června v 9.30 hodin v Říčanech. 
Bude to opět jediná nedělní 
bohoslužba, srdečně vás zvu také 
na tuto mši svatou a po ní na 
setkání na farní zahradě. 

Svatí Petr a Pavel byli každý 
jiný, ale společně s Boží pomocí 
dokázali být zajedno a ve víře 
jednotní. I my pojďme prosit           
o jednotu a pokoj pro naše rodiny 
a celou naši farnost. 

Kéž i my dokážeme být tvůrci 
pokoje a jednoty. 

                                 P. Konstantin 

ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  

O     B     Č     A     S     N     Í      K  



  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Výprava do ticha 
 

Francouzský myslitel a matematik 
Blaise Pascal v jednom ze svých 
aforismů říká, že všechno neštěstí 
člověka pochází z toho, že 
nedokáže být sám se sebou 
v tichu. My jsme jeli do ticha rádi. 
Naše ženy jezdí pravidelně do 
kláštera trapistek v Poličanech,      
a tak jsme se my muži (ze 
společenství manželů „střední 
generace“) pod organizační 
taktovkou Vojty Moravce vydali do 
kláštera trapistů v Novém Dvoře. 
Trapisté nabízejí možnost strávit 
pár dní v klášterním rytmu života. 
Klauzura je vyhrazena pouze 
mnichům, hosté bydlí v oddělené 
budově, ale mohou se podílet na 
každodenních modlitbách (první se 
koná ve 3.15 a poslední v 19.30 
hodin) a mohou pomoci s prací, 
neboť klášter musí být soběstačný. 
My jsme sázeli nové stromky nebo 
uklízeli na valník spadané větve. 

I když bratři pocházejí z různých 
zemí, je v klášteře znát 
francouzský duch a to jak 
v zařízení, tak i v jídle. Celý pobyt 
jsme se snažili být skutečně v tichu 
a omezili jsme se pokud možno na 
nejnutnější hovory ztišeným 
hlasem. Dorazil za námi na jeden 
den i P. Matěj, aby nám řekl pár 
duchovních slov. Proč se vypravit 
do ticha? Ticho je základní 

předpoklad k tomu, aby člověk 
přišel k sobě a dokázal se zamyslet 
jak nad sebou, tak nad tím, jak 
vede svůj život. Ticho dává člověku 
prostor oprostit se od všedních 
věcí, myšlenek a starostí. V tichu 
se hůře vymlouvá na vnější 
okolnosti, a tak je každý „nucen“ 
zastavit se sám u sebe. O síle ticha 
vědí nejen mniši, ale všichni 
umělci či vědci, kteří se uchylují do 
svých ateliérů a kumbálů, aby 
dokázali něco vytvořit.  

Interiér klášterního kostela             
foto: archiv 

Jeden víkend je na skutečné 
ztišení samozřejmě málo, ale i tak 
jsme měli možnost alespoň na 
chvíli soustředit se na zvuk ticha, 
které mluví k těm, kdo naslouchat 
chtějí. A naslouchat lze pouze 
tehdy, když se člověk zastaví          
a přestane „dělat“. Jen tak totiž lze 
přijímat. Vydali jsme se sice po 
jiných cestách, ale přesto ve 
stejných stopách Henriho 
Nouwena (Naslouchal jsem tichu) 
nebo filmu Velké ticho. Naslouchat 
tichu však může každý sám doma.  

Jakub Sirovátka



Slavnost Těla a Krve Páně, Říčany 26. května 2016 
 

 
 
Hodina náboženství 
(3) 
 

 
Doba polistopadová 
 
Po střípcích vzpomínek 
skládáme naši představu, jak 
se dříve v Říčanech vyučovalo 
náboženství. Sametová revoluce 
na podzim roku 1989 přinesla 
svobodu   i   do    katechetického 
působení. V té době zde byl 
farářem P. Miroslav Cúth. 

 

 
S žáčky, kteří k němu chodili na 
náboženství, secvičil na Vánoce 
divadelní výstup, který pak 
odehráli v kostele. Zavedl mši 
svatou pro děti (každou neděli po 
ranní bohoslužbě). V květnu se 
konaly májové pobožnosti spojené 
se mší svatou v kostele i na 
prostranství u panelových domů 
blízko Olivovny. Otec Cúth tam 
vozil obětní stůl a sochu Panny 

Marie. – To si vybavuje současná 
katechetka Míla Pangrácová           
a přidává osobní vzpomínku: 
„Tehdy jsem učila na SOU stavební 
v Říčanech a P. Cúth přijal moje 

Foto: Rudolf Flachs 

 



pozvání, aby přišel do tříd mezi 
učně. Mluvil s nimi o Bohu a byly 
to pěkné chvíle strávené s ním       
a s budoucími zedníky, lakýrníky či 
instalatéry. Bylo až s podivem, 
s jakým zájmem chlapci jeho slova 
přijímali.“ Podobně příznivou 
atmosféru si katechetka pamatuje 
z návštěvy kněze na rodinné škole. 
Kvůli výuce dětí ze ZŠ Bezručova 
pak oslovil farář Cúth katechetku 
Lenku Waldhegerovou, která 
náboženství učila v Radošovicích 
od školního roku 1993/1994. 
Nejprve se věnovala žákům            
1. a 2. tříd, postupně výuku 
náboženství rozšířila pro zájemce 
na celém prvním stupni: „Děti, 
které měly zájem pokračovat i na 
druhém stupni, se scházely u mě 
doma. Takto jsem učila asi do roku 
2005. S nejvytrvalejší skupinou 
děvčat jsem se scházela ještě 
během jejich studia na střední 
škole u jedné z nich. “  

Míla Pangrácová vystudovala 
katechetický kurz v době, kdy zde 
působil P. Pawel Adam Debek 
(1996–2002). Tehdy se stala 
katechetkou také Miroslava 
Dvořáková z Kostelce u Křížků. 
Náboženství ve farnosti vyučoval 
P. Debek i kaplan Pavel Budský. 
Přestože P. Budský nepobyl 
v Říčanech dlouho (2001––2003), 
stopy jeho působení zůstávají ve 
farních táborech a karnevalech 

pro děti. Tento aktivní kněz založil 
i časopis Zvon.  

Také ostatní kněží, kteří do 
farnosti postupně přicházeli, se 
podíleli na výuce náboženství, 
připojila se katechetka Hana 
Zavadilová a další. Každý 
katecheta musí mít kanonickou 
misi, tu uděluje jménem 
arcibiskupa pražského pověřený 
biskupský vikář. Dříve probíhaly 
katechetické schůzky na faře, 
někdy také za účasti lektorů             
z Katechetického střediska 
Arcibiskupství pražského. Dnes 
říčanští učitelé náboženství 
navštěvují diecézní formační 
setkávání katechetů. 

 
Renata Skalošová 

P. Miroslav Cúth, dnes farář 
v Praze-Karlíně 

Foto: www.youtube.com 

 



Cesty duše aneb 
Deset korálků 
 

Jednodenní výlety na 
poutní místa 

 
Někdo tyto cesty nazývá 
církevní turistikou, pro jiného 
jsou to poutě. Přináším vám 
tipy k návštěvám poutních 
míst zasvěcených (až na jednu 
výjimku) Panně Marii. Pokud 
pojedete časně v neděli, 
stihnete tam často i mši 
svatou. Všechna tato místa 
jsou dosažitelná hromadnou 
dopravou a o víkendech je 
možné využít zvýhodněnou 
skupinovou jízdenku Českých 
drah. Vydejme se spolu 
napoprvé severozápadní 
cestou. 
 
Hejnice. Překrásné poutní místo 
Navštívení Panny Marie pod 
hřebeny Jizerských hor. Možnost 
občerstvení v areálu a také prodej 
upomínkových předmětů. Blízko 
jsou Lázně Libverda s minerálními 
prameny. Mše svatá v neděli ve 
14.30 hod. 
 
Jablonné v Podještědí. Místo 
uložení ostatků svaté Zdislavy. 
Nachází se zde dominikánský 
klášter. Pokud by bylo zavřeno, 
zazvoňte, sestry vás pustí dovnitř, 
abyste se mohli u svaté Zdislavy, 

ochránkyně rodin, pomodlit. Mše 
svatá je v neděli v 10.00 hod. 
Možnost zakoupení knih a dalších 
církevních předmětů. V městečku 
najdete vyhlídkovou věž 
s pohledem na Lužické hory.  
 
Filipov. Místo posledního zjevení 
Matky Boží v českých zemích. 
Panna Maria se zjevila Magdaleně 
Kade, která se v roce 1866 
zázračně uzdravila. Říká se mu 
proto Lurdy severních Čech. Byl 
zde vybudován kostel Panny Marie 
Pomocnice křesťanů, za papeže 
Pia XI. prohlášený za baziliku 
minor. Bazilika se stěnou dotýká 
hranice se Saskem, kde můžete 
navštívit např. město Neugersdorf. 
 
Rumburk. Nejsevernější Loreta na 
světě. Ambity a Svaté schody, 
možnost zakoupení upomínkových 
předmětů a průvodcovská služba. 
Pěkné náměstí s morovým 
sloupem. Dříve se městu říkalo 
také Malá Paříž severu. Filipov je 
blízko, takže návštěvu obou míst 
lze při cestě spojit. 
 
Horní Police. Působivé romantické 
panorama poutního místa 
Navštívení Panny Marie s ambity 
nad údolím řeky Ploučnice 
v Lužických horách, méně známé, 
a proto obzvláště stojí za 
návštěvu. Romantická cesta se 
sochou sv. Jana Nepomuckého, 



alejí a bránou ve zvonici. Mše 
svatá v neděli v 15.00 hod.  

Kostel Navštívení Panny Marie       
v Horní Polici 
 
Doksany. Obec leží při řece Ohři. 
Je zde kostel Narození Panny 
Marie a klášter, kde sídlí sestry 
premonstrátky a kde byla 
vychovávána sv. Anežka 
Přemyslovna. Areál je vlivem 
minulých dob ještě částečně           
v  neutěšeném stavu. Prohlídka 
s výkladem průvodce. Mše svatá 
v neděli v 11.00 hod. Možnost 
zakoupení klášterních likérů            
a bylin.  
 
Bohosudov-Krupka. Bazilika Panny 
Marie Bolestné. Asi nejvýznamnější 
místo severozápadních Čech, ale 
bohužel v nedobrém stavu. Pobyt 
sovětské posádky a 40 let 
komunistického režimu se zde 
podepsaly. Pramen zázračné vody 
v ambitech je také zničen, voda 
není pitná. Smutné! Pokud bude 
zamčeno, zazvoňte na faře, 

odemknou vám. Jednou za rok se 
tam koná pouť Lužických Srbů. 
Z města je možnost výletu 
lanovkou na hřeben Krušných hor, 
na Komáří vížku, kde je horská 
restaurace. Mše svatá v neděli 
v 9.00 hod. 
 
Osek. Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie. Významný klášter v podhůří 
Krušných hor, již opravený. Mše 
svatá v neděli v 10.30 hod. Pouť 
můžete spojit s návštěvou blízkého 
Bohosudova a M. Radčic. 
 
Mariánské Radčice. Kostel Panny 
Marie Bolestné s ambity. Jako 
zázrakem zachráněné místo            
u povrchových dolů na uhlí Bílina, 
obec byla určena k zániku. Mše 
svatá v neděli v 11.30 hod. 
 
Chlum Svaté Maří. Z Kynšperka 
nad Ohří je třeba zdolat středně 
obtížný výšlap do kopce. Poutní 
místo s kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie a ambity je zvenčí 
v neutěšeném stavu, možnost 
zakoupení různých upomínkových 
předmětů. Mše svatá v neděli ve 
12.00 hod.  
 
Příště, dá-li Pán Bůh, budeme 
putovat na jihozápad. 

Text a foto Karel Habal 
 



Římskokatolická farnost        
sv. Petra a Pavla v Říčanech 

pořádá 

pouť k Bráně 
milosrdenství 

v kostele Božského Srdce 
Páně v Praze na 

Vinohradech 
 

v sobotu 11. června 2016 
mše svatá v 18.00 hodin 
 

pěší – 22,5 km 

autobusem: Kostelec u Křížků –    
– 15.30, Velké Popovice – 15.45, 
Mukařov – 16.00, Říčany – 16.15, 
Vršovice – 17.00 (možnost připojit 
se k pěší pouti), náměstí Jiřího 
z Poděbrad – 17.30; po mši svaté 
odjezd zpět po stejné trase 

Pouť autobusem je zdarma – je 
však nutná místenka (přihlášení). 

individuální – možnost připojit se 
na kterémkoliv místě, přihláška 
není nutná 

pro méně pohyblivé – možnost 
zajistit odvoz na mši sv. v kostele 
Božského srdce Páně a zpět 

pro nemocné – možnost duchovně 
se připojit a v uvedené časy se 
modlit s putujícími poutníky 

 
Přihlášení poutníci obdrží Poutní 
list. 

Zahájení pěší pouti: ve farním 
kostele sv. Petra a Pavla 
v Říčanech v 9.00 hod. 

09.15 Odchod z Říčan 

10.15 Kolovraty (nádraží ČD, 
možnost připojení k pěší pouti) 

11.00 Uhříněves – farní kostel 
Všech svatých (prohlídka, píseň      
a modlitba); autobusy PID –           
– možnost připojení 

12.45 Dubeček – restaurace              
U Čerta (občerstvení podle zájmu) 

14.15 kostel svatého Petra 
(prohlídka, píseň a modlitba) 

14.30 Dolní Měcholupy – kaplička 
Na Návsi (autobusy PID – možnost 
připojení) 

14.45 Hostivař – křižovatka ulic     
U Továren a U Pekáren (nádraží 
ČD – možnost připojení) 

15.45 Strašnice – stanice metra A 
Skalka (možnost připojení) 

16.00 Farní kostel Neposkvrněného 
Početí Panny Marie (prohlídka, 
píseň a modlitba) 

16.30 stanice metra A Strašnická 
(možnost připojení) 

17.15 Vinohrady – u Orionky 
(křižovatka ulic Korunní a Benešovská) 

17.30 Sraz poutníků u kostela 
Božského Srdce Páně na náměstí 
Jiřího z Poděbrad, společná 
modlitba a průchod Bránou 
milosrdenství 

18.00 Mše svatá v kostele 
Božského Srdce Páně 



Po celou pěší pouť je možnost 
přistoupit ke svátosti smíření. 
 
Podrobné informace: 

www.ricany.cz/farnost 

František Reichel, tel. 725 939 385 
nebo 241 950 251, e-mail: 
f.reichel@volny.cz 
Marie Junková, tel. 732 126 355, 
e-mail: marie.junkova@seznam.cz 

 
Přihláška je k dispozici na 
webových stránkách nebo 
v kostele. 
 
Předejte ji prosím kněžím nebo 
paní Marii Junkové, případně 
odešlete na uvedenou e-mailovou 
adresu. 

 

Svatá léta 
 

Historie svatých let 
sahá až do dob Starého 
zákona:  

Hospodin řekl Mojžíšovi na 
hoře Sinaji: "Počítej si sedm 
ročních týdnů, sedmkrát sedm let, 
takže to bude doba sedmi ročních 
týdnů, čtyřicet devět let. 
V sedmém měsíci, desátého dne 
měsíce, dáš zatroubit fanfáry na 
roh. V den smíření dáte zatroubit 
na roh v celé vaší zemi.  

Tento padesátý rok prohlásíte 
svatým a vyhlásíte v zemi svobodu 
všem jejím obyvatelům. Bude to 
pro vás milostivé léto. Vrátíte se 
každý ke svému pozemkovému 
majetku, každý se vrátí ke svému 
rodu. Tento padesátý rok bude pro 
vás milostivé léto, nebudete sít,     
a co samo vyrostlo, nebudete 
žnout, nebudete sbírat hrozny        
z neořezaných vinic. Bude to 
milostivé léto, bude pro vás 
posvátné. Budete jíst z polí, co se 
urodí.  

V tomto milostivém létě se 
každý vrátí k svému pozemkovému 
majetku. Jestliže něco prodáte 
svému krajanu nebo od něho něco 
získáte, neutiskujte se! Od svého 
krajana budeš kupovat podle 
počtu let po milostivém létě a on ti 
prodá podle počtu let sklizní. 
Jestliže to bude mnoho let, dáš 
větší kupní cenu, bude-li to málo 
let, dáš menší kupní cenu; on ti 
prodá podle počtu sklizní. 
Neutiskujte se navzájem! Boj se 
svého Boha, neboť já jsem 
Hospodin, váš Bůh! (Lv 25,1.8-17)  

Jak řekl Svatý otec František: 
„Toto milostivé léto umožňovalo 
vrátit se do původní situace, 
nabízelo šanci začít znovu, 
vyhlašovalo jakési všeobecné 
odpuštění. Původ celé této 
události je založen na základní 
myšlence, že země původně náleží 
Bohu a byla svěřena lidem (srov. 



Gn  1,28-29). Nikdo si tudíž 
nemůže nárokovat její výlučné 
vlastnictví a působit tak nerovnost.  

Na základě toho vyzval 
Hospodin každého k přemýšlení 
nad tím, co všechno počítá za své 
osobní vlastnictví a zda toho není 
příliš. Cílem byla společnost 
založená na rovnosti a solidaritě, 
kde by se svoboda, půda a peníze 
stávaly dobrem pro všechny,           
a nejenom pro některé. Účelem 
milostivého léta bylo napomáhat 
lidu, aby prožíval konkrétní 
bratrství, utvářené vzájemnou 
pomocí.“ 

Ve Starém zákoně také 
předznamenává příchod Mesiáše, 
jak potvrdil sám Kristus, když 
v nazaretské synagoze přečetl 
úryvek z knihy proroka Izajáše. 

Duch Pána, (duch) Hospodinův, 
je nade mnou, protože mě 
Hospodin pomazal, poslal mě 
zvěstovat radostnou zprávu 
chudým, obvázat ty, jimž puká 
srdce, oznámit zajatým 
propuštění, svobodu uvězněným, 
hlásat Hospodinovo milostivé léto. 
Radostí jásám v Hospodinu, má 
duše plesá v mém Bohu, neboť mě 
oblékl v roucho spásy, oděl mě 
šatem spravedlnosti jako ženicha 
okrášleného věncem, jako nevěstu 
ozdobenou šperky. Jako země rodí 
rostlinstvo, jako zahrada dává 
vzejít své setbě, tak Pán, Hospodin, 
dá vyrašit spravedlnosti a slávě 

před všemi národy. (Iz 61,1-2a.10-
11) 

Ježíš přišel také do Nazareta, 
kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel 
v sobotu do synagogy. Povstal, aby 
předčítal (z Písma). Podali mu 
knihu proroka Izajáše. Otevřel ji     
a nalezl místo, kde stálo: "Duch 
Páně je nade mnou, proto mě 
pomazal, poslal mě, abych přinesl 
chudým radostnou zvěst, abych 
vyhlásil zajatým propuštění             
a slepým navrácení zraku, abych 
propustil zdeptané na svobodu, 
abych vyhlásil milostivé léto Páně." 
Pak zavřel knihu, vrátil ji 
služebníkovi a usedl. A všichni        
v synagoze na něho upřeně hleděli. 
Začal k nim mluvit: "Dnes se 
naplnilo toto Písmo, které jste 
právě slyšeli."    (Lk 4,16-21) 

V církvi vyhlašuje svaté roky 
papež pravidelně od roku 1300. 
První svatý rok vyhlásil papež 
Bonifác VIII. 22. února 1300 bulou 
Antiquorum habet fida relatio. 
Podle této buly získal poutník 
odpuštění trestů za hříchy po 
patnácti návštěvách bazilik           
sv. Petra a sv. Pavla (obyvatel 
Říma musel baziliky navštívit 30 ×)          
a vykonané almužně. Odpuštění 
získali také ti, kteří z důvodu vyšší 
moci nemohli návštěvu dokončit 
nebo cestou zemřeli. 

Svaté roky měly být 
vyhlašovány každých sto let, 
později každých padesát let, poté 



každých 33 let a od roku 1470 jsou 
vyhlašovány každých 25 let. 
V řádném termínu nebyl svatý rok 
vyhlášen roku 1800, neboť papež 
Pius VI. zemřel 29. srpna 1799 ve 
francouzském zajetí, a o padesát 
let později, kdy papež Pius IX. 
uprchl z Říma před republikánskými 
revolucionáři (listopad 1848 až 
březen 1850). Poslední řádný 
jubilejní rok vyhlásil sv. Jan Pavel 
II. Na závěr oslav velkého jubilea   
5. ledna 2001 vyhlásil svatý rok 
2025. 

Ve svatém roce 1925 byla 
papežem Piem XI. zavedena 
slavnost Ježíše Krista Krále, Pius 
XII. vyhlásil při svatém roce 1950 
dogma o nanebevzetí Panny 
Marie. 

Ve spojení s významnou 
událostí jsou ještě vyhlašovány 
mimořádné svaté roky, od roku 
1518 do letošního roku jich bylo 
celkem devatenáct.  

Roku 1854 byl mimořádný 
svatý rok spojený s vyhlášením 
dogmatu o neposkvrněném početí 
Panny Marie, v letech 1867 a 1967 
byl vyhlášen k uctění mučednictví 
apoštolů Petra a Pavla, roku 1869 
pak u příležitosti zahájení               
I. vatikánského koncilu, v roce 
1966 k zakončení II. vatikánského 
koncilu. Jubilejní svatý rok 1933 
byl zasvěcen vykoupení. Tento rok 
začalo vysílat Radio Vaticana          
a poprvé došlo k rozhlasovému 

přenosu z otevírání a zavírání 
Svatých bran.  

Druhým mimořádným rokem 
vykoupení byl svatý rok 1983. Pius 
XII. a Jan Pavel II. vyhlásili v letech 
1954 a 1987 mariánský rok. Rok 
2008 ustanovil Benedikt XVI. 
Rokem sv. Pavla při 2000. výročí 
narození apoštola. V prosinci 2015 
vyhlásil současný papež František 
Svatý rok milosrdenství. 

 

Zpracovala Markéta Žilková 
 

v pátek 10. června                  
od 19.00 hodin 

 

Letos bude věnovaná výročí 
narození Karla IV. a poslední 
české korunovace (Ferdinanda V.). 
Po prohlídce kaple zazní životopis 
sv. Václava, který sepsal Karel IV., 
doplněný středověkou hudbou, 
zápis z farní kroniky o poslední 
české korunovaci s varhanní 
hudbou a žalmy, zpěvy z Taizé, 
kompletář a silentium. 

18.55–19.00 Rozeznění zvonů    

19.00–19.05 Úvodní slovo  

19.05–19.10 Jeho brány zůstanou 
ve dne otevřené – noc tam už 
nebude  



19.10–19.20 Prohlídka kaple           
s gotickými nástěnnými malbami 

19.20–19.50 Karel IV: Život          
sv. Václava + gotické písně,  

četba svatováclavské legendy od 
Karla IV. doprovázená dobovou 
hudbou            

19.50–20.00 Poslední česká 
korunovace ve farní kronice, četba 
z farní kroniky o korunovaci v roce 
1836 doprovázená žalmy                 
a varhanní hudbou  

20.00–20.30 Zpěvy z Taizé se 
čtením a přímluvami 

20.30–20.40 Kompletář 

20.40–21.00 Silentium – prostor 
ticha a příležitost k zamyšlení 
 

Pocta sv. Petru a Pavlu 
ve čtvrtek 23. června   

od 19 hodin 
 

Letošní poutní slavnosti budou 
věnovány farnosti. Představíme si 
nejvýznamnějších kněží, kteří         
v průběhu historie v Říčanech 
sloužili. Uslyšíte texty, které četli, 
případně sami napsali, a hudbu, 
která zněla kostelem v průběhu 
jednotlivých staletí. Můžete se 
zaposlouchat do zpěvů i varhanní 
hudby, která doprovázela slavnosti 
i běžné mše svaté. 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 
 

  Z FARNÍ CHARITY   
 

Humanitární 
sbírka 

 

Již tradiční humanitární 
sbírku pro Diakonii Broumov jsme 
pořádali v úterý 10. května. 
Obdrželi jsme množství pytlů          
a krabic různého oblečení, ale také 
nádobí a dvoje francouzské hole    
(i o ty měli pracovníci Diakonie 
zájem a bez problémů je odvezli). 
K darovaným věcem nám většina 
dárců přidala také peněžní dar,     
a tak jsme celkem vybrali 2 399 Kč. 
Z toho jsme 500 Kč použili jako 
příspěvek na odvoz sbírky, zbylá 
část půjde na naši další činnost      
– např. na drobné dárky při 
návštěvě nemocných nebo na 
květiny ke Dni matek pro seniorky. 
Darované věci byly ihned po 
ukončení sbírky odvezeny do 
Prahy-Vršovic, kde je pracovníci 
Diakonie přeložili do vagonu          
a následně dopravili do Broumova. 
Zde sbírku vytřídí a připraví             
pro použití pro lidi v sociální nouzi. 
Materiál, který není upotřebitelný 
k humanitární pomoci, je předán   
k  průmyslovému zpracování. 
 

Besídka ke Dni matek 

Besídku ke Dni matek v Domově 
s pečovatelskou službou Senior 
zorganizovala a pořádala naše 
Farní charita v pondělí 16. května. 



O hudební program se postarala 
ZUŠ Říčany, květiny a malé 
dárečky zakoupily členky Charity. 
Karafiáty, voňavá mýdla a hezká 
malovaná přáníčka od dětí jsme 
předaly všem maminkám ze 
Senioru, které se besídky 
zúčastnily. Tentokrát paní učitelka 
Hana Javorská vybrala a nacvičila   
s dětmi moc pěkné písničky, které 
se všem líbily a které si návštěvníci 
nejen rádi poslechli, ale na závěr si 
s dětmi i zazpívali. Příjemně 
strávená hodinka nám všem velmi 
rychle uběhla a ani se nám 
nechtělo rozcházet. 
 

 
 

Kaple Panny Marie Hvězdy 
evangelizace ve Břvech             

Foto: archiv Marie Junkové 

Mše svatá v kapli           
ve Břvech 

Jedno ze studií křesťanské televize 
Noe sídlí od roku 2011 v malé obci 
Břve, která je součástí Hostivic při 
západním okraji Prahy. Budovu 
bývalého statku a přilehlý 
pozemek věnovala TV Noe Alena 
Filípková, členka Charity Karlín. Na 
zahradě ve Břvech byla nedávno 
postavena a vysvěcena kaple 
Panny Marie Hvězdy 
evangelizace. Ve středu 15. června 
ve 12.00 hodin zde bude sloužena 
mše svatá. Dostali jsme toto 
pozvání: Přijďte, budete mít 
radost! Stejný den ve 20.00 hodin 
se v kapli bude konat adorace. 
Polední bohoslužbu i večerní 
adoraci živě přenáší TV Noe. 
 

Připravila Marie Junková 
 



  PŘIPRAVUJEME   
 

Dobrobazar            
pro domácí hospice 
 

V nedalekých Čestlicích se 
v neděli 19. června koná 
Dobrobazar, který už řadu            
let podporuje organizace 
poskytující domácí hospicovou 
péči. Na farní zahradě vedle 
kostela sv. Prokopa čeká 
návštěvníky kromě možnosti 
nákupu také bohatý 
doprovodný program. 
 

 
 
 
 
 
Akce se od dob počátků 

rozrostla, návštěvníci se vracejí      
a jsou štědří. Hlavní organizátorka 
Kateřina Pisková dodává: „Moc 
mě těší, že máme důvěru lidí, že se 
nám podařilo získat organizátory            
i příznivce pro tak těžké téma, 
jakým umírání je. Jsem ráda, že se 
mezi námi zvyšuje povědomí          
o tom, že umírat je možné i jinak, 
než sám, opuštěný, v nemocnici 
nebo léčebně.“  

O výtěžek dobročinné akce se 
letos podělí pražská Cesta domů    
a mobilní sekce Hospice Dobrého 
Pastýře v Čerčanech. 

Dobrobazar proběhne od 9.30 
do 15.30 hod., patří k němu 
soutěže pro děti (v dopoledním 
programu), ale také aukce a stánky 
s občerstvením. O pestrý hudební 
doprovod se postará Vonička, 
Míša a Sax & Rhythm.  

Chystají organizátoři pro 
v pořadí již 11. ročník něco 
nového? „Novinky budou dvě: 
Kadeřnictví pro malé slečny a malé 
pány s laskavou paní kadeřnicí, 
která se svého symbolického 
výdělku vzdá ve prospěch výtěžku. 
A pak čajovna nabízející bylinkové 
čaje, domácí koláčky i rukodělné 
výrobky,“ zve Kateřina Pisková. 

Předměty do prodeje můžete 
nosit denně po 18. hod. na 
čestlickou faru. Telefonický 
kontakt: 737 741 789. 

 

Renata Skalošová 

Foto: archiv Spolku Dobrobazar 



  PRO DĚTI   



Tábor v Bernarticích 

 
Přípravy na letošní farní tábor 

již probíhají v plném proudu. 
V květnu jsme se s ostatními 
vedoucími a praktikanty byli 
podívat v okolí Bernartic a místní 
kněz, Pius Zdeněk Vágner, kterého 
můžete znát i z Říčan, nám ukázal 
krásná místa v okolí, kam se            
s dětmi určitě podíváme. Děti se 
mohou těšit na koupání ve dvou 
rybnících přímo v Bernarticích.      
V areálu fary je i velká zahrada, 
která nám nabídne spoustu 
příležitostí pro hry i pro ranní 
rozcvičku. Všichni námořníci už se 
těší, až vyplujeme na společnou 
plavbu za dobrodružstvím. 

 
Anna Zavadilová 

 

Poznáte někoho       
na fotografii? 
 
Mezi památečními fotografiemi 
někdejšího říčanského pošťáka       
a divadelního ochotníka pana 
Antonína Smolíka (1894–1964) se 
našel i snímek, který vidíte v dolní 
části této stránky. Pokud je pan 
Smolík na obrázku, jedná se           
o první léta 20. století.  

Není mezi chlapci váš tatínek, 
dědeček či pradědeček? Pokud 
byste o snímku něco věděli, 
napište nám prosím na e-mail 
Zvon.Ricany@seznam.cz nebo 
zanechte vzkaz na faře.  
 
Děkujeme! 

 
Redakce Zvonu 



Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech 

Rozpis mší   

10. 6. Noc kostelů – program začíná v Říčanech v 19.00 hodin (více uvnitř 

tohoto čísla Zvonu). 

11. 6. Pouť k Božímu Milosrdenství do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně (více 

uvnitř tohoto čísla Zvonu). 

12. 6. První svaté přijímání v Říčanech; svatá zpověď pro děti a jejich rodiče  

bude ve středu 8. 6. od 17.00 hodin. 

Neděle 

5. 6. 

 

10. neděle                

v mezidobí 

08:00 

08:30 

09:30 

10:15 

11:00 

Mukařov 

Velké Popovice 

Říčany – za farníky 

Kostelec u Křížků 

Otice 

Pondělí 

6. 6. 

Sv. Norberta, 

biskupa 
15:00 Říčany – DPS 

Úterý 

7. 6. 
 09:00 

Říčany – za †Ludmilu 

Jandovou 

Středa 

8. 6. 
 18:00 Říčany  

Čtvrtek 

9. 6. 
 

 

9:00 

 

Říčany – za †Růženu 

Vaškovskou 

Pátek 

10. 6. 
 18:00 Říčany – za †farníky 

Sobota 

11. 6. 

Sv. Barnabáše, 

apoštola 

14:30 

16:00 

18:00 

Popovičky –  není mše sv. 

Kamenice –  není mše sv. 

Říčany – není mše sv. 

Neděle 

12. 6. 

11. neděle                       

v mezidobí 

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 
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