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Milí přátelé, bratři               
a sestry. 

 
S příchodem října jsme s P. Kon-
stantinem a katechetkami opět 
začali s výukou náboženství. 
Děkujeme všem rodičům, kteří své 
děti přihlásili. Kromě výuky 
náboženství začalo pravidelné 
setkávání mládeže naší farnosti, 
na které mladé zveme. Předávání 
víry je jedno z nejdůležitějších 
poslání církve. V evangeliu svatého 
Jana čteme: „Jeden z těch dvou 
učedníků, kteří to od Jana slyšeli a 
šli za ním, byl Ondřej, bratr 
Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl 
svého bratra Šimona a řekl mu: 
Našli jsme Mesiáše!“ 

Milující člověk, který prožil 
nebo prožívá něco krásného, se 
touží rozdělit. Chce se rozdělit 

s těmi, které má rád. A právě to je 
má odpověď rodičům, kteří děti na 
náboženství neposílají a nechávají 
je ve „svobodě“ se slovy: „Až 
vyrostou, samy se rozhodnou.“ 
Ondřej vyhledal svého bratra… 
Vyhledal ho, aby mu svědčil. 

Jestli jsme ještě nikdy ve svém 
srdci neměli touhu rozdělit se o to, 
co jsme prožili s Bohem, tak jsme 
zřejmě neprožili nic. Touha sdílet 
s druhými svou zkušenost s Bohem 
je znamení toho, že Bůh vstoupil 
do našeho života. A Bůh rád 
využívá přátelské a rodinné 
vztahy. Využil toho, že Petr byl 
bratrem Ondřeje, aby ho získal.  

Přeji vám krásné podzimní dny. 
 

P. Matěj 
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  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Sobota 11. června 
2016 
Pouť k Bráně 
milosrdenství 
 
Postřehy poutnice 
 

Díky Bohu a lidem, kteří pouť 
organizovali, jsme mohli vyrazit do 
Brány milosrdenství. Brala jsem to 
jako opravdový dotek Boží nebo 
ještě jinak: „Bůh se stará.“      
Počasí nám přálo – droboulince 
pršelo a v mém případě to 
znamenalo, že jsem pouť nevzdala 
již v Kolovratech, protože modlit 
se růženec a zároveň jít bylo na 
mé dýchací ústrojí trochu moc.     
V Uhříněvsi jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavého o kostele, ale 
velký zážitek pro mne byl společný 
zpěv nás poutníků. Vlastně 
modlitba i zpěv ve společenství 
poutníků, které jsem již dlouho 

neprožila, pro mne byly velikou 
silou. Kdo chtěl, mohl se po cestě 
vyzpovídat. 

Obdivovala jsem rodiče              
s malými i většími dětmi a 
děkovala za ně Pánu. V Doubku 
jsme si prohlédli malý kostelík         
i s vystavenými ornáty. A šli jsme   
a modlili se a vnímali pole, kytky   
a teď již modrou oblohu a ve 
Strašnicích další krásné zastavení  
v kostele. Po cestě se připojovali 
další poutníci a již jsme na 
Vinohradech před Bránou 
milosrdenství. Společně procházíme 
a odkládáme starosti a problémy   
a prosíme…  

Otec Konstantin nám na 
památku dává přívěsek s ikonou  
Božího milosrdenství a ve mši 
svaté se setkáváme s nebem na 
zemi. Díky tobě, Bože. 

 
Hana Zavadilová 

Foto: archiv farnosti                         
 

Poutníci před kostelem Božského 
srdce Páně v Praze na Vinohradech 



Čtvrtek  
23. června 2016  

 
Pásmo slova, hudby a poezie 
povzneslo návštěvníky Pocty 
svatému Petru a Pavlu. 
Autorka programu Markéta 
Žilková připravila procházku 
historií farnosti, zpěváci 
přednesli skladby, které zněly 
naším kostelem i v minulých 
stoletích… 

 
 
 

Neděle  
26. června 2016 
 
Slavili jsme slavnou poutní mši 
svatou. Hlavním celebrantem byl 
P. Prokop Brož, děkan Katolické 
teologické fakulty UK. 
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Formační den 
katechetů v novém 
školním roce 
 

Učitelé náboženství působící 
v jednotlivých farnostech 
navštěvují pravidelná formační 
setkání katechetů. Pastorační 
středisko Arcidiecéze pražské 
uspořádalo formační den v sobotu 
10. září v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně na Vinohradech.  

 
Po promluvě Mons. Michaela 

Slavíka, Th. D. jsme společně prošli 
Svatou bránou ke slavení mše 
svaté s požehnáním pro katechety. 
Následovala přednáška P. Dr. 
Ondřeje Salveta Milosrdenství: 
Základní pojem evangelia – klíč 
křesťanského života. Rozdělil ji do 
tří částí a začal odkazem na Žalm 
25 – Ukaž mi své cesty, Hospodine. 
Pokračoval otázkou:  

„Jsme připraveni mluvit                         
o milosrdenství?“  

Několika střípky se vám 
přednášku, která mne velmi 
zaujala, pokusím přiblížit. 

P. Ondřej začal mluvit o svém 
působišti v Kolodějích. Jednou 
přišel do kostela a viděl popeláře, 
který si prohlížel Katolický týdeník. 
Navázal s ním hovor a neznámý 

člověk, který možná ani nechodí 
do kostela, řekl: „Milosrdenství je 
strašně moc potřeba." Co k tomu 
dodat… 

Milosrdenství je klenbou, 
která nese život Církve. A opět 
Žalm 25: „Nemysli na hříchy mého 
mládí…" Jak je to s milosrdenstvím 
u dětí? Ve škole je nedostatek 
kázně, možná i v rodinách. 
Některé děti nejsou milosrdné, 
možná si to ani neuvědomují. 

Milosrdenství – podstatný rys 
Otcovy tváře! A otázka: Jak 
vypadá Otcova tvář? 

2. část: Dějiny milosrdenství – 
spory 

Pelagianismus: Člověk je od 
přirozenosti dobrý a dosáhne 
spásy. Svatý Augustin s pelagiány 
nesouhlasil. Boží milost je Bůh sám 
a když se řekne, že Boží milost 
není potřeba, nedává to smysl. 
Pelagianismus byl na církevním 
efezském koncilu v roce 431 
odmítnut. Po staletích nebyl spor 
vyřešen, končí vyčerpáním obou 
stran a vyčpěním témat. 

„Svatý Augustin – spasení je na 
základě výjimky.“ 

„Svatý Tomáš Akvinský – kořen 
milosrdenství vede ke spasení.“ 

Víra v člověka – zásadní téma 
Božího milosrdenství 

3. část: Co můžeme čekat? 
Co je protikladem 

milosrdenství? Např. POMSTA, 
která roztáčí spirálu… Idea 



pomstychtivého Boha nikdy 
nezmizí. Milosrdenství je 
propojeno se SPRAVEDLNOSTÍ. 
Nemůžeme být lehkomyslní, že se 
všichni sejdeme v nebi. V Bibli 
najdeme např. dvě linie: 
slunečnou – budeme spaseni, 
podmračenou – Mt 25. kapitola se 
slovy o levici a pravici. 

Boží slovo je tady od toho, 
abychom ho žili. Boží 
milosrdenství očekává, že budeme 
opětovat Boží lásku. Výroky Písma 
jsou proto, abychom podle nich 
žili, a ne je stavěli proti sobě! 
Máme usilovat o SPÁSU TĚCH 
DRUHÝCH. Bůh touží po naší 
spáse! 

Zda může někdo doufat ve 
spásu druhého člověka? Je to 
možné, když toho druhého člověka 
MILUJE. Miluji své bližní, proto 
mohu doufat v jejich spásu. 

Bůh doufá v naši spásu, 
protože nás MILUJE! 

Velmi těžko mohu přiblížit 
myšlenky celé přednášky. Můžeme 
se zamyslet nad otázkami, které 
pokládal P. Ondřej, a hledat na ně 
odpovědi v Písmu a hlavně ve 
svém SRDCI. 

Odpoledne jsme pokračovali ve 
skupinkách v diskusi o Božím 
milosrdenství v reálném životě. 

Katechetickému středisku AP 
patří poděkování za obohacující 
zářijový den. 

Miloslava Pangrácová 
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Pravidelná  
setkání  

ve farnosti 
 

» středa  

14:30 první skupina 

15:30 druhá skupina  

Náboženství pro děti na faře                    
v Říčanech 

 

» čtvrtek 17:30   

Náboženství pro děti na faře                  
v Kostelci u Křížků 

 

» pátek 18:30 (po mši sv.)  

Setkání mládeže na faře                  
v Říčanech – každé dva týdny, 

nejbližší termín 4. 11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  K ZAMYŠLENÍ   

Varnsdorfská 
pohádka 

Bylo, nebylo. Kdesi daleko na 
kraji Šluknovského výběžku, 
obklopeno ze tří stran územím 
Německa, v nejsevernější části 
Česka leží městečko Varnsdorf. 
Bohatá průmyslová tradice dýchá 
na každém kroku. Některé továrny 
však chátrají a čekají na obnovení 
zašlé slávy. Kdysi dávno se mu 
říkalo město mládí, zahrad              
a komínů. Na náměstí stojí 
děkanský kostelík svatého Petra     
a Pavla. A taky stará nástěnka        
s plakátkem, který sluníčko čítá již 
pár let. Některá písmenka docela 
přečetlo. A tady jsem i se 
sluníčkem četla praktický návod 
pro modlitbu od papeže Františka. 
Je to výborná pomůcka, jak 
vzpomenout na každého a na 
nikoho nezapomenout: 

Modlitba pro každý prst na 
ruce 

1. Palec je prst směrem k vám. 
Proto se začínáme modlit za ty, 
kteří jsou vám nejblíže. Jsou to 
lidé, které si pamatujeme nejlépe. 
Modlitba za naše milované je 
„sladká povinnost“. 

 
2. Další prst je ukazováček. 

Modlete se za ty, kdo učí, 

vzdělávají a léčí. Do této kategorie 
patří učitelé, profesoři, lékaři          
a kněží. Potřebují podporu              
a moudrost, aby určovali ostatním 
správný směr. Vždy na ně 
pamatujte ve svých modlitbách. 

 
3. Další prst je nejvyšší. 

Připomíná naše vůdce. Modlete se 
za prezidenta, poslance, 
podnikatele a vedoucí pracovníky. 
Jsou to lidé, kteří řídí osud našeho 
národa a ovlivňují veřejné 
mínění… Právě oni potřebují Boží 
vedení. 

 
4. Čtvrtý prst je prsteníček. 

Mnozí se budou divit, ale je to náš 
nejslabší prst, každý učitel klavíru 
to může potvrdit. Ten je tam, aby 
nám připomněl modlitbu za slabé, 
za ty, kteří se potýkají s problémy, 
a za nemocné. Oni potřebují vaše 
modlitby ve dne i v noci. Modliteb 
pro ně nebude nikdy příliš mnoho. 
A je to pozvání i k modlitbě za 
manželské páry. 

 
5. A konečně je tu náš malý 

prst, nejmenší ze všech. Musíte se 
vnímat malými před Bohem           
a bližními. Jak říká Bible, „poslední 
budou první.“ Malíček nám 
připomíná, abychom se modlili za 
sebe ... Poté, co jste se modlili za 
všechny ostatní, oni budou moci 
lépe pochopit, jaké jsou vaše 



potřeby a jak se na ně dívat             
z pravého pohledu. 

 
Renáta Tůmová 

 
Poznámka redakce: Text této 

modlitby najdete také v brožurce 
Karmelitánského nakladatelství 
Modlitba na prstech ruky.  

 

 
  PŘIPRAVUJEME   

» středa 2. listopadu           
(Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé) 

Mše svatá na říčanském 
hřbitově – od 15 hodin 

» neděle 4. prosince                      
(2. neděle adventní) 

Adventní setkání                                 
s římskokatolickou farností – od 
18 hodin na Masarykově náměstí 
v Říčanech 

» středa 7. prosince 

Setkání se sv. Mikulášem               
v kostele sv. Petra a Pavla                
v Říčanech na závěr mše svaté 

» Každé adventní pondělí  

Jste zváni na roráty – ráno            
od 6 hodin v říčanském kostele.  

 
 
 

  Z FARNÍ CHARITY   
 

Humanitární 
sbírka – 

 

poděkování  
 

Podzimní humanitární sbírka 
pro Diakonii Broumov se 
uskutečnila v úterý 11. října. 
Počasí nám přálo (pršet začalo, až 
když sbírka skončila) a přáli nám         
i obyvatelé města, kteří darovali 
velké množství krabic a pytlů 
s oblečením, hračkami, nádobím        
i s dalšími věcmi. Sbírka naplnila 
půl nákladního auta a přinesla do 
naší pokladny 2746 Kč.  Z toho 
jsme 1000 Kč věnovali Diakonii  na 
dopravu (auto veze věci na nádraží 
do Vršovic, kde se vše přeloží do 
vagonu a po naplnění je dopraven 
do chráněných dílen v Broumově). 
V broumovských dílnách jsou 
předměty ze sbírky vytříděny             
a připraveny pro předání 
potřebným lidem. 

Děkujeme všem, kteří pomáhali 
s organizací sbírky, a samozřejmě 
těm, kteří věci do sbírky přinesli. 

 

 

Národní potravinová 
sbírka 

 

Už čtvrtý ročník Národní 
potravinové sbírky (NPS) proběhne 
v sobotu 12. listopadu. Sbírku 



organizuje Byznys pro společnost 
ve spolupráci s Armádou spásy            
a Českou federací potravinových 
bank. Letos NPS přivítala další 
partnery. Veřejnost tak bude moci 
12. 11. v době od 8 do 20 hodin 
darovat zakoupené trvanlivé 
potraviny v prodejnách Tesco, 
Globus, Penny Market, Kaufland, 
Albert, Lidl, Billa, Makro a vybrané 
drogistické zboží ve všech 
drogeriích Dm a Rossmann. 

Odevzdané potraviny putují do 
potravinových bank a následně 
organizacím, které pomáhají lidem 
v nouzi (např. jednotlivé pobočky 
Armády spásy, Charity, azylové 
domy). V loňském roce se díky 
darům veřejnosti a firem vybralo 
236 tun potravin, které byly 
poskytnuty sociálně slabým. 

Jaké potraviny nebo drogistické 
zboží lze darovat? Jsou to 
konzervy, sáčkové polévky, cukr, 
luštěniny, těstoviny, rýže, olej, 
sirup, džem, med, čaj, káva, 
mouka, dětská výživa, sušenky, 
oplatky, piškoty apod. Všechny 
potraviny musí být trvanlivé. 
Z drogistického zboží např. prací 

prášek, prostředky na mytí nádobí, 
šampony, mýdla, zubní pasty, 
dětské potřeby. 

Zakoupením a darováním 
některého doporučeného zboží 
můžete přispět do Národní 
potravinové sbírky i vy! 

Připravila Marie Junková 

 

Dobrobazar úspěšně 
vstoupil do nové 
desítky 
 

 
Dobrobazar 
v nedalekých 
Čestlicích 
navštívily v neděli 
19. 6. na čtyři stovky účastníků. 
Podpořili tak organizace pečující          
o terminálně nemocné v domácím 
prostředí. Výtěžek z prodeje 
(nejen) bazarového zboží                         
a doprovodného programu 
směřoval do pražské Cesty domů a 
do mobilní sekce Hospice 
Dobrého Pastýře v Čerčanech. 
Podařila se vybrat oku lahodící 
částka 110 110 Kč. Čerčanský 
hospic obdržel finance na podporu 
mobilní hospicové péče: na 
pohonné hmoty, zdravotnický 
materiál a léky. Další část výtěžku 
posloužila na úhradu mezd lékařů 
a zdravotních sester Domácího 
hospice Cesta domů. Tato 



organizace poskytuje péči na 
území hlavního města; zároveň se 
snaží přispívat ke společenským    
a legislativním změnám, které 
umožní zlepšení péče o umírající 
lidi v naší zemi. 

Jedenáctý ročník představoval 
pro organizátory výzvu, zda 
dokážou do programu 
dobročinného dne přinést nové 
prvky. A to se podařilo: čajovna 
nabízející čaje z čerstvých bylin, 
domácí moučníky i rukodělné 
výrobky měla plno. Kadeřnice, 
která se věnovala dětským 
zákazníkům, se od rána do 
odpoledne také nezastavila. 
Rozmanité zboží nabízelo tradičně 
šest prodejních míst (zahradnictví, 
hračkářství, knihkupectví, butik, 
sportovní potřeby a rozlehlý stan 
s domácími potřebami). Naplno 
fungují už léta také kavárna            
a hospoda. Vše v příjemném 
prostředí farní zahrady. Její 
rozlehlost umožňuje nejmenším 
návštěvníkům vyžití v dětském 
programu, tentokrát na téma Co 
se děje v trávě. V hudební části 
programu vystoupil Dětský 
folklorní soubor Vonička a stálice 
Dobrobazaru, kapela Sax & 
Rhythm. Před jejím koncertem 
proběhla v hudebním altánu aukce 
(dražilo se pět originálních 
položek), která do celkového 
výtěžku přispěla významnou 
částkou 5100 Kč. 

Organizátoři děkují všem 
dárcům a příznivcům, stejně tak 
dobrovolníkům, kteří se do příprav 
dobročinného bazaru zapojili. 
Všichni, kdo se na něm podílí, tak 
činí zcela nezištně. 

Také příští ročník 18. června 
2017 podpoří služby, které lidem 
na sklonku života umožní zůstat ve 
svém známém prostředí. Další 
informace najdete na 
http://dobrobazar.wix.com/dobr
obazar a na Facebooku. 
 

Renata Skalošová 

 
Letošní katolická charismatická 

konference se konala v Brně od            
6. do 10. července s mottem „Před 
jeho tváří budeme žít“ (Oz 6.2). 

Přednášel vyzkoušený tým P. 
Vojtěch Kodet, Kateřina 
Lachmanová, P. Marek Orko 
Vácha, P. Bogdan Stepień a další. 
Jako host byl pozván pastor 
anglikánské církve Jeff Scaldwell. 



Ten oproti jiným hostům vytrval 
po celou dobu konference.  

Všechny přednášky přinesly 
duchovní užitek. Největší zážitek 
jsem však měla při sobotním 
modlitebním večeru. Ten se nesl   
v duchu prosby za odpuštění 
hříchů i za naše předky. Bylo 
dojemné, když P. Kodet, převor 
karmelitánské komunity v Praze-   
-Liboci, a pastor anglikánské církve 
Scaldwell se navzájem žádali          
o odpuštění křivd, které si naše 
církve způsobily, a udělili 
odpuštění jeden druhému. 

Katolická charismatická 
konference má v sobě veliký 
duchovní náboj do celého roku. 
Bylo mi líto, že z Říčan jsme se 
zúčastnili pouze dva. Na 
konferenci je spousta mladých 
rodin, děti mají tzv. dětskou 
konferenci. Je o ně postaráno,           
a tak rodiče se v klidu mohou 
věnovat programu. Také možnost 
zpovědi, přímluvné modlitby či 
nákup duchovní literatury jsou 
cenné. 

Všechny přednášky je možné 
objednat na internetu na adrese 
konference.cho.cz. DVD si můžete 
půjčit na faře. 

 
Yvona Šebková 

 
 

  PRO DĚTI   
 

Farní tábor 
v Bernarticích 2016 

 
Letošní farní tábor jsme strávili 

v prostorách bernartické fary. Na 
začátku nás navštívili námořníci 
z lodi Amerigo Vespucci, kteří nás 
poprosili o pomoc kvůli obnovení 
společenstva Communio Maris. 
Dozvěděli jsme se, že budeme 
cestovat po celém světě                  
a navštívíme země na různých 
kontinentech. Abychom mohli 
obnovit společenství, bude nutné 
najít ztracené medailony členů 
posádky.  

Naše putování začalo v Itálii, 
kde jsme dokonce ochutnali 
boloňské špagety. Za splnění 
různých úkolů jsme dostávali od 
admirála kameny, kterými jsme 
později platili za cestu do dalších 
zemí. V průběhu celého týdne 
jsme se podívali do Afriky, Izraele, 
Číny, Austrálie, Jižní Ameriky… Na 
celodenní výlet jsme jeli na hrad 
Zvíkov. Vlakem jsme dojeli do 
vesnice Vlastec, odkud jsme šli 
pěšky asi 14 kilometrů až ke 
hradu. V Jižní Americe jsme se 
doplavili do Ria de Janeira, kde 
jsme se mohli zúčastnit                           
i karnevalu. Každý si vyrobil svou 
masku – škrabošku – a celý večer 
jsme tančili a veselili se.  

 



 
Účastníci farního tábora           
v Bernarticích  
Foto: archiv  
 

Poslední den jsme byli 
v Severní Americe a putovali jsme 
ke kostelíčku sv. Rozálie. Tam jsme 
našli poslední medailon a radovali 
jsme se, že jsme společenství 
obnovili. V kostelíčku jsme prožili 
krásnou mši a poté jsme se vydali 
zpátky do tábora. Večer jsme si 
ještě zazpívali u táborového ohně. 
Za rok na shledanou… 

az 

Poznáte někoho  
na fotografii? Ano! 
 

Děkujeme paní Jarce 
Hofmannové, že se ozvala               
a pověděla nám něco málo             
o snímku, který jsme uveřejnili 
v červnovém Zvonu. Jedná se         
o fotografii z 29. května 1930 a její 
muž, pan František Hofmann, je 
na obrázku v horní řadě úplně 

vpravo. 
Redakce Zvonu 

Pranostika pro tento měsíc 

Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci,                        
přijde o svatém Martině se vší mocí. 

 



Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech 

Rozpis mší   

» Od 1. do 8. 11. lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. 

» Ve středu 2. 11. nebude v Říčanech výuka náboženství. 

» V úterý 1. 11. bude v Říčanech mše svatá v 18 hodin. 

» V pátek je od 17 hodin adorace a možnost ke sv. zpovědi. 

 

Neděle 

30. 10. 

 

31. neděle                     

v mezidobí 

08:00 

08:30 

09:30 

10:15 

11:00 

Mukařov 

Velké Popovice 

Říčany  

Kostelec u Křížků 

Otice 

Pondělí 

31. 10. 
 15:00 Říčany – DPS 

Úterý 

1. 11. 
Slavnost všech svatých 18:00 Říčany  

Středa 

2. 11. 
Památka zesnulých 

Dušičky 

15:00 

17:30 

17:30 

18:00 

19:00 

Říčany – hřbitov 

Kostelec u Křížků 

Mukařov 

Říčany – kostel 

Velké Popovice 

Čtvrtek 

3. 11. 
 

 

9:00 

 

Říčany  

Pátek 

4. 11. 

Památka sv. Karla 

Boromejského, biskupa 
18:00 Říčany 

Sobota 

5. 11. 
 

14:30 

16:00 

18:00 

Olešky 

Kamenice  

Říčany 

Neděle 

6. 11. 
32. neděle                       

v mezidobí 

8:00 

8:30 

9:30 

10:15 

11:00 

Mukařov 

Velké Popovice 

Říčany  

Kostelec u Křížků 

Otice 
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