
 

 

 

V E L I K O N O C E  2 0 1 7 
  

 

 
 

 

 
 
Kristus vstal                     
z mrtvých!  
Opravdu vstal  
z mrtvých! 

 
Nadcházejí velikonoční svátky, 

dny, na které jsme se pokáním, 
modlitbou a rozjímáním 
připravovali po čtyřicet dní postní 
doby. Největší svátky v roce, které 
jsou podstatou křesťanství. 
Přinášejí naději, radost, jistotu, že 
Kristus, který pro nás a naše hříchy 
zemřel potupnou a hroznou smrtí, 
vstal z mrtvých a otevřel tak cestu 
naší spáse. 

Raduj se i ty, matko Církvi, 
zkrášlená leskem tak jasného 
světla! 

A v mohutném zpěvu lidu ať 
tento svatý dům Boží zní ozvěnou 
té radosti! 

Opět o Velké noci zazní 
chrámem slavné Exsultet, 
velikonoční chvalozpěv, jehož 
původ sahá až do 4. století. Tento 
nádherný hymnus uvádí do nitra 
velikonočního tajemství, vybízí k 
radosti a díkům za zmrtvýchvstání 
Krista. 

 
Kéž se v nadcházejících 

Velikonocích vpravdě raduje celá 
církev i naše farnost, vždyť Kristus 
vstal z mrtvých! Ať slavné Kristovo 
vzkříšení naši tmu ve světlo 
promění! 

 
P. Matěj 

ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  

O     B     Č     A     S     N     Í      K  
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  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Čtvrtý farní ples 

Letošní farní ples se uskutečnil 
v sobotu 11. února a s trochou 
neskromnosti musím říci, že si 
získává popularitu nejen mezi 
věřícími, ale i mezi nevěřícími. 
Projevilo se to na návštěvnosti, 
která byla opravdu velká: Prodali 
jsme 219 vstupenek a další 
návštěvníci přišli na vstupenky 
volné, například pan starosta s 
manželkou. Společenského večera 
se zúčastnili nejen lidé z Říčan, ale 
i z okolních obcí, dokonce velké 
množství přijelo až z jílovské 
farnosti (Jílové, Pyšely). Bylo 
výborné, že i naši milí kněží 
setrvali mezi námi až do konce, 
přestože ráno na ně čekal nedělní 
maraton. 

Kapela Atmosphere Show Band 
se opět postarala o bezvadnou 
taneční hudbu, předtančení se 
také povedlo a tombola byla 
bohatá. O milou a vstřícnou 
atmosféru, které si všímali 
návštěvníci plesu (jak nám mnozí 
po plese sdělili), ale také členové 
kapely, se zasloužil nejen 
moderátor Evžen Hanka, ale i naši 
duchovní a všichni, kteří pomáhali 
s výzdobou sálu, s přípravou          
a předáváním tomboly, s obsluhou 
šatny, se zajištěním drobného 
pečiva a jablek na stoly a nakonec 

všichni návštěvníci. Můžeme 
poděkovat lidem i Bohu  za 
pěknou zábavu a určitě se budeme 
těšit na příští farní ples v roce 
2018. 

Marie Junková, členka 
organizačního týmu plesu  

 
 

 

Malé jubileum 
Na závěr masopustu pořádala 

naše farnost společně s T. J. Sokol 
Říčany a Radošovice již 15. ročník 
tradičního dětského karnevalu. 
V neděli 26. února odpoledne 
přicházely děti s doprovodem do 
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radošovické sokolovny. Sešlo se 
opět nejméně 180 návštěvníků, 
které přivítala náčelnice jednoty 
Jarka Voráčková a za farnost pan 
farář Konstantin. Ten se právě 
vrátil z mistrovství Evropy kněží      
v malém fotbale, měl na sobě 
dres, ve kterém reprezentoval. S 
přáním dobré zábavy jsem se 
přidala také já za farnost i jednotu. 

Děti převlečené do masek 
zvířátek, princezen, víl, kouzelnic           
i čarodějnic se těšily ze zajímavých 
soutěží, které pro ně připravila Eva 
Horáčková Jungmannová s 
manželem Tomášem. Nejdříve 
přišly na řadu padáky, které již 
vloni slavily úspěch. Po 
absolvování několika stanovišť 
dostali soutěžící odměny, 
tentokrát to byly velké bublifuky. 
Zasloužený potlesk sklidilo 
vystoupení formací Minnies             
a Queen Taneční školy Twist 
Říčany. Po dalších soutěžích jsme 
vylosovali „klobouk štěstí“ a ceny, 
přichystané farností, si děti 
radostně odnášely. Zájem byl               
i o improvizovaný stánek farnosti 
s občerstvením: nabízel kolu, čaj, 
kávu a také něco sladkého. 
Koláčky od Davida Frydrycha všem 
náramně chutnaly. Jeho pekařství 
patří k pravidelným sponzorům 
karnevalu, stejně jako Fotografie 
Rudolfa Flachse. Děkujeme. 
Poděkování patří ochotným 
organizátorům, bez nich by se 

akce nemohla konat, a také 
účastníkům za věrnost našemu 
karnevalu. Těšíme se na setkání 
v dalším roce! 

Za organizátory Míla 
Pangrácová 

Euro 2017 

V únoru jsem 
měl možnost hrát 
na evropském 
šampionátu kněží 
ve futsalu (sálové kopané) 
v chorvatském Vukovaru. 
Zúčastnilo se ho asi sto padesát 
duchovních z patnácti států. Za 
Českou republiku nás jelo deset, 
kteří se známe z pravidelných 
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setkání. Dvakrát do roka hrajeme 
kněží Čech proti kněžím z Moravy. 
Celý týden byl velice krásný a 
profesionálně zorganizovaný. Jistě, 
bylo to mistrovství Evropy, ale šlo i 
o něco víc než o fotbal. Celé 
mistrovství bylo neuvěřitelně 
srdečné. V každém dospělém 
chlapovi je malý kluk, když jde o 
sport a zvlášť o fotbal. Dokladem 
je moje „nemluvení“, jak jsem 
hlasitě fandil a povzbuzoval při 
zápasech. Moje hlasivky byly 
vykřičené stejně jako i u spousty 
jiných. 

Každý den jsme sloužili v jiném 
kostele nebo katedrále společnou 
mši svatou a byl to krásný zážitek, 
kdy z každé země vždy jeden kněz 
četl přímluvy a koncelebroval u 
oltáře. Setkání, přátelství, 
vzájemná úcta a respekt – takový 
byl turnaj kněžských týmů Evropy. 
I když každý chtěl vyhrát, to bylo 
vidět při utkáních, kdy se hrálo 
s velkým nasazením. Ale vždy, 
když zápas skončil, srdečně jsme 
se pozdravili a popřáli vítězům a 
poraženým. 

Mistři Evropy jsou Portugalci, 
Slováci skončili čtvrtí a my jsme 
byli dvanáctí (loni třináctí), takže 
posun. Za dvanáct let budeme 
mistři Evropy. Cíl je již na dohled. 

P. Konstantin 

 

Putovní socha Panny 
Marie Fatimské 

 
 
V tomto roce si připomínáme 

100. výročí zjevení v portugalské 
Fatimě. Od 13. května do 13. 
října 1917 se třem chudým 
dětem – Lucii, Františkovi              
a Jacintě – zjevovala Panna Maria 
jako krásná mladá žena oděná 
v bělostném zářícím rouchu 
s růžencem v ruce. Poselství 
Matky Boží vyzývá především 
k hlubšímu duchovnímu životu            
a požaduje také rozšíření úcty 
k Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie.  
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Jubileu Fatimy se věnují 
stránky www.fatima2017.cz. 

 
Začátkem devadesátých let se 

ujal duchovní správy v Říčanech        
P. Miroslav Cúth. Ten nás seznámil 
s putovní sochou Panny Marie 
Fatimské: Krásnou vysokou 
sochou, která putovala po 
farnostech v naší republice. Bylo 
to pro nás nové, protože minulá 
léta starého režimu takové akce 
zakazovala. Socha Panny Marie     
u nás pobyla několik týdnů a pak 
cestovala dál. Naše farnost ale 
nezůstala bez její přítomnosti, 
protože přátelé P. Cútha přivezli        
z pouti do Fatimy sochu, která byla 
říčanské farnosti slavnostně 
předána a je dodnes jejím 
vlastnictvím. Tato socha Panny 
Marie Fatimské putuje ve farnosti 
po rodinách a osobách, které ji 
uctívají. 

Panna Maria zůstává 
v rodinách a domácnostech různě 
dlouho tak, aby mohla navštívit         
i další. Je sestaven pořadník osob, 
které o ni prosí. Její přítomnost 
v rodinách nevyžaduje žádné 
zvláštní pobožnosti, je prostě 
členem rodiny. Sdílí s námi radosti 
i starosti, pomáhá svou přímluvou 
a často i zvláštní ochranou. 
 
Vzpomínka z doby nesvobody 

Málo věřících vědělo, že 
v pražské katedrále je sloužena 

každého třináctého v měsíci mše 
svatá ke cti Panny Marie Fatimské, 
vždy ve čtvrt na sedm ráno, 
v postranní kapli, kde visel její 
obraz. Někdy jsem se těchto mší 
účastnila. Byla jsem se svými  
malými dětmi navštívit dobrého 
známého pana Bláhu ve vrátnici 
arcibiskupského paláce. Ten mě 
nenápadně vybídl, abych šla 
s dětmi do prvního patra, kde na 
nás už čekal tehdy ještě pan 
biskup Tomášek. Vlídně nás uvítal 
a krátce nato nás zavedl do 
arcibiskupské kaple, kde nám 
ukázal krásnou sochu Panny Marie 
Fatimské se slovy: „Přivezl mi ji 
z Fatimy pan biskup… Řekl mi: 
Když nemůžete za Pannou Marií do 
Fatimy, přišla Panna Maria za 
vámi.“  A pak pan biskup Tomášek 
dodal: „Podívejte se, jaké má 
krásné oči! Když se na ni zahledím, 
tak ji vždy prosím se slovy: Obrať 
k nám své milosrdné oči!“ 

A Panna Maria k nám opravdu 
své milosrdné oči obrátila. Vždyť 
se pan biskup dočkal svobody 
církve u nás, byl jmenován 
pražským arcibiskupem                           
a kardinálem a dostalo se nám 
všem daru, když k nám přijel 
papež Jan Pavel II. Prosme ze 
srdce i my naši Pannu Marii 
Fatimskou, aby i k nám a k naší 
farnosti obrátila své milosrdné oči 
a poznáme, co jsou to zázraky. 
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Máte-li zájem o umístění 
putovní sochy Panny Marie i u vás, 
můžete nás kontaktovat pomocí 
sms na tel. čísle 602 339 132, 
případně 323 632 612, rádi vás 
zapojíme do pořadníku. 

Věra Kalná 

Za hudbou 
v kostelích (2.) 
 

Mnohdy je při mši svaté ani 
nevidíme. Musíme se trochu 
snažit, abychom je zahlédli na 
kůru, nebo když jdou k přijímání. 
A přece bohoslužba bez nich jako 
by nebyla celá. Varhaníci, 
muzikanti, zpěváci. Vydejme se 
alespoň za některými, kteří 
působí v naší farnosti. 

 
Jedním z varhaníků je Petr 

Fischer. Pravidelně doprovází 
bohoslužby v říčanském kostele, 
v Jažlovicích, Oticích a Velkých 
Popovicích. Je to navíc varhanář           
– firmu založil v roce 1993 v Praze, 
dnes tráví většinu času v nové 
dílně ve Svojšovicích. Postavil            
a opravil na tři desítky varhan po 
celé republice. Stará se o údržbu 
královského nástroje v mnoha 
pražských kostelích a od roku 
2011, kdy vystavěl současné 
varhany v kostele sv. Petra a Pavla 
v Říčanech, pečuje i o ně. 

Pane Fischere, jakou péči dnes 
vyžadují říčanské varhany? 

Jako každý jiný složitý stroj 
potřebují průběžné seřizování 
mechanické traktury (propojení 
mezi klávesou a ventilem pod 
píšťalami) a dolaďování píšťal. 

 

 
 
 

Jak jste se vůbec k tomuto 
složitému nástroji dostal? 

Varhany mě zajímaly už od 
dětství, a tak není divu, že to 
takhle se mnou dopadlo. V životě 
jsem měl velké štěstí na setkání         
s lidmi, kteří mne ovlivnili                      
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a nasměrovali na tu správnou 
cestu, jak v hraní na varhany, tak v  

mé varhanářské profesi. (V 
obou oborech jsem v podstatě 
samouk.) Dá se to vysvětlit jen 
slovy žalmu: „Hospodinovým 
řízením se tak stalo“, jinak by to 
bylo nepochopitelné. 

Můžete představit, co vše 
obnáší varhanářská profese? 

S nadsázkou by se dalo říci, že 
je to devatero řemesel a desátá 
bída, pouze s tím rozdílem, že těch 
řemesel a oborů je více než devět. 
(A některé zakázky jsou zároveň              
i charitou.) Nemám vyhraněný 
obor své činnosti jako někteří jiní 
varhanáři, a tak stavím jak nové 
nástroje, tak dělám i různé 
přestavby a opravy a zároveň              
i intonaci a ladění. Práce na 
varhanách začíná vytvořením 
návrhu, potom následují výpočty 
potřebných parametrů a pak již 
začíná truhlářská výroba všech 
potřebných dílů. Dále následuje 
výroba kovových a dřevěných 
píšťal, všechny díly se postupně 
montují na své místo a až je vše 
připravené a funkční, následuje 
intonace a ladění všech píšťal. 

A při opravách? 
To se demontují všechny 

píšťaly a všechny ostatní součástky 
a díly, vše se důkladně vyčistí, vše 
se zkontroluje a zjištěné závady se 
opraví, dřevěné díly se konzervují 
proti červotoči, pak se zase vše 

namontuje zpět a vše zase končí 
intonací a laděním V moderních 
velkých varhanách je také velký 
podíl elektroniky, která usnadňuje 
jejich ovládání a zvyšuje komfort 
pro varhaníky. Tuto elektroniku 
jsem si sám navrhl a také ji sám 
vyrábím. Těžko popsat slovy 
všechny činnosti, když práce na 
varhanách trvají třeba i několik 
let… 

Při opravách nebo ladění se 
dostanete i k velkým koncertním 
nástrojům (a můžete si na ně 
zahrát). K hudbě kterého 
skladatele máte nejblíže? 

Skladatelů, co mám rád, je 
mnoho. Samozřejmě je to geniální  
Johann Sebastian Bach, ale nejvíce 
poslouchám francouzskou hudbu 
19 a 20 století (César Franck, 
Charles-Marie Widor, Luis Vierne, 
Olivier Messiaen). Z německých je 
to Max Reger a z našich skladatelů 
Antonín Dvořák a Petr Eben. 

Co vás vedle hudby těší? Čemu 
se věnujete ve volném čase? 

Zájmů bych měl sice plno, ale 
varhanařina člověka zcela pohltí 
(vykládejte panu faráři, že nemáte 
čas, když mu nehrají varhany). 
Když mám výjimečně volno, tak se 
snažím dokončovat svoji dílnu, 
případně něco udělat na 
zanedbané zahradě. Zabývám se 
sbíráním staré elektroniky, hlavně 
televizorů a měřicích přístrojů. 

Ptala se Renata Skalošová 
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Exercicie o 
rozlišování dobrých 
a zlých duchů 
 

Ve dnech 24. – 26. února 
proběhly v kostele sv. Rodiny           
v Praze-Řepích duchovní cvičení na 
téma rozlišování dobrých a zlých 
duchů, Boží vůle. Přednášel známý 
světový exorcista P. Elias Vella. 

Hlavní myšlenkou bylo, že 
máme být všichni svatí, tak, jak si 
to přeje Bůh. Viz Lv 19.1–2, 11–12. 
Ellias Vella nám vysvětlil, že 
mimořádné činy světců, jako je 
mučednictví či vydání se na misie, 
nejsou pro každého. Ale pro 
každého je tu Boží požadavek být 
svatý. A tato svatost se má dít 
každý den malými činy konanými  
z lásky. Je třeba vše konat z lásky. 
Tak se stáváme užitečnými v rukou 
Pána. Jako je štětec v rukou 
malíře, tak my máme sloužit            
v rukou Božích. Duchovní cvičení 
bylo zakončeno požehnáním            
a přijetím exorcizované vody, oleje 
a soli. 

Yvona Šebková 
 

Sobota pro ženy 
 

Již několik let se pravidelně 
účastním tzv. Sobot pro ženy, což 
jsou jednodenní akce pořádané 
Centrem pro rodinu při 

Arcibiskupství pražském, a protože 
se mi staly opravdu velkou 
pomocí, ráda bych vám je 
přiblížila. Tato setkání se konají na 
jaře a na podzim. Interval dvakrát 
ročně je velmi praktický, neboť i ty 
nejvytíženější z nás jistě najdou 
s dostatečným předstihem 
možnost, jak zajistit hlídání pro své 
malé neposedy, nebo jak si 
zorganizovat pracovní povinnosti 
tak, aby nám ten jeden den volna 
vyšel. 

Setkání probíhají v prostorách 
pastoračního střediska u kostela 
sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích 
(ulice Thákurova). Začíná se v 9 
hodin úvodním slovem 
organizátorek, v jejichž čele stojí 
již více než patnáct let paní Eva 
Jelínková. Poté je slovo předáno 
některému z přednášejících hostů 
– namátkou to už byli P. Lukáš 
Engelmann, P.Vojtěch Kodet, P. 
Pavel Pola, P. Karel Satoria, 
Kateřina Lachmanová a mnozí 
další. Po přednášce je možnost 
sdílet své zkušenosti a dojmy ve 
skupinkách (mívají asi deset 
členek). Po polední přestávce, 
během níž je pro nás otevřeno 
Karmelitánské knihkupectví, 
následuje druhá přednáška.             
O přestávkách můžeme využít 
bohaté nabídky přinesených 
dobrot, výborné kávy i čaje a také 
si popovídat se známými, či najít 
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nové. Celé setkání je zakončeno 
v 15 hodin slavením mše svaté. 

Tyto dny nabízí ženám nejen 
mentální občerstvení v podobě 
přednášky, ale hlavně duchovní 
zastavení. Jde o možnost, jak si 
vyhradit den a být „sama se svým 
Bohem a pro Něho“. Proto je vždy 
také přítomno několik kněží 
připravených ke službě při svátosti 
smíření nebo duchovním 
rozhovoru. Kdo potřebuje být 
opravdu sám, může využít ticha 
kaple s Nejsvětější svátostí, nebo 
se jít projít ven. Program je jen 
nabídkou, kterou můžeme, ale 
nemusíme vždy využít. Tento den 
má být dnem načerpání nových sil 
pro povolání a služby, které jsou 
každé z nás svěřeny. Více 
informací najdete také na 
www.apha.cz/cpr-soboty-pro-zeny 

Kateřina Beránková 
 

  Z FARNÍ CHARITY   
 

Malý koncert 
s flétnami 
 

Na čtvrtek 27. dubna 
od 16.30 hodin uspořádala naše 
Farní charita malý koncert dětí 
z flétnové hudební školičky. Tuto 
hudební hodinku v DPS Senior již 
tradičně připravuje paní učitelka 
Lenka Waldhegerová           – 
s dětmi nacvičí hezké písničky         

a v rámci veřejného vystoupení 
děti předvedou to, co se skoro za 
celý školní rok naučily. Veselými 
skladbami pak jistě potěší všechny 
návštěvníky, nejen obyvatele 
Senioru, ale i své maminky                   
a tatínky.   
 

 

Podpora hospice 
v Čerčanech 

 
V kostele sv. Petra a Pavla 

v Říčanech máme umístěnu 
charitní kasičku. K datu 28. února 
do ní bylo vybráno 5 125 Kč. Tyto 
darované peníze jsme odeslali dne 
9. března (po vyřízení darovací 
smlouvy) na účet Hospice Dobrého 
Pastýře v Čerčanech. Tomuto 
hospici jsme již vypomohli vloni 
penězi z Tříkrálové sbírky, ale 
protože hospice všeobecně nejsou 
u nás příliš podporovány, rozhodli 
jsme se pro jeho podporu                 
i tentokrát. Za všechny vaše dary 
děkujeme!                      

Informace o čerčanském hospici: 
www.hospic-cercany.cz. 
 

 

Národní pochod           
pro život a rodinu 
 

Pochod pořádá Hnutí pro život. 
Z jejich webových stránek 
vybíráme: Základní věci lidského 
života jsou vlastně jednoduché. 
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Fungující rodina založená na 
manželství je nejlepší prevencí 
tisíců potratů (dle statistiky z roku 
2015 bylo provedeno 20 403 
umělých potratů). Kde jsou děti, 
tam je život. Jste nadějí. Příklady 
táhnou.  
 
Program pochodu 
Praha, sobota 22. dubna  

 
10.00 Pražský hrad, katedrála       
– pontifikální mše svatá za 
nenarozené děti, rodiče a lékaře, 
celebruje Dominik kardinál Duka; 
Bach Collegium Praha a Louis 
Vierne: Messe Solennelle 

12.00 Klárov, park před stanicí 
metra Malostranská – oběd pro 
všechny přihlášené, bezplatný pro 
rodiny s dětmi, Mantaban                     
– jedinečná a soudržná hudební 
směs, Divadla Koňmo – pro malé         
i velké, Centrum pro rodinu a 
sociální péči Ostrava – fotografická 
výstava 

14:00 Pochod pro život a rodinu 
centrem Prahy – se závěrečným 
duchovním programem na 
Václavském náměstí 

16:00 Zakončení 
 

Připravila Marie Junková 
 
 

 

 

  PŘIPRAVUJEME   

pondělí 8. května Poutní zájezd na 
Vysočinu – návštěva Jihlavy             
a Polné, na společné putování se 
těší P. Matěj 

neděle 4. června První svaté 
přijímání – kostel sv. Martina 
v Kostelci u Křížků při mši sv. od 
10.15 hod.  

sobota 10. června Farní dětský 
den – připravují skauti v areálu 
říčanské fary 

čtvrtek 15. června Slavnost Těla          
a krve Páně (Božího těla) – 18.00 
hod. mše sv. v kostele sv. Petra           
a Pavla, průvod po náměstí            
a zastavení u čtyř oltářů, 
zakončení v kostele 

neděle 18. června První svaté 
přijímání – kostel sv. Petra a Pavla 
v Říčanech při mši sv. od 9.30 hod.  

čtvrtek 22. června Barokní pocta 
sv. Petru a Pavlu – říčanský kostel 
od 19 hod.    

neděle 25. června Poutní mše 
svatá – říčanský kostel od 9.30 
hod. 
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Farní tábor 
Milí rodiče a táborníci! Vydejte 

se s námi na „Putování časem“. 
Chtěli bychom vás pozvat na 
šestnáctý ročník táborového 
pobytu pro děti, který pořádáme 
v rámci Římskokatolické farnosti 
Říčany. Tábor se uskuteční 
v tábořišti Suchomelův mlýn          
u řeky Lužnice nedaleko obce 
Slavňovice. Těšit se můžete na 
koupání, hry, spaní ve stanech 
s podsadou a na výlety do 
krásných okolních lesů.  

V letošním roce bude jeden 
turnus od pondělí 7. srpna do 
soboty 19. srpna, takže budeme 
mít dost času spolu tábor hezky 
prožít, dobře se poznat a zažít 
společně mnoho krásných chvil. 
Přihlášky budou v kostelích naší 
farnosti v papírové formě přibližně 
od poloviny dubna a nově – za což 
budeme vděční – je budete moci 
vyplnit i online na internetu. 
Odkaz bude zveřejněn na 
stránkách naší farnosti 
http://www.ricany.cz/farnost/ 
také kolem poloviny dubna. Moc 
se těšíme. 

Anna Zavadilová 

 
 
 
 
 

 

       Blahopřejeme! 

Neuvěřitelně kulaté narozeniny 
slaví 21. května stále činorodá 
říčanská farnice, sokolka                           
a spoluzakladatelka Zvonu paní  
Míla Pangrácová.  

Přejeme jí zdraví, radost            
a hojnost Božího požehnání!      

 

Velikonoční týden   
ve farnosti 
 

V sobotu 15. 4. v Mukařově bude 
možnost adorace a sv. zpovědi od 
14:00 do 18:00. 

Po mši svaté v Říčanech na Zelený 
čtvrtek 13. 4. bude zahájena 
nepřetržitá adorace až do Vigilie 
Vzkříšení.  

V neděli 16. 4. při mši sv. bude 
žehnání pokrmů.  

V Říčanech v kostele si můžete 
vzadu na stole zakoupit 
velikonoční (misijní) paškálky. 

 
  

ZVON – farní zpravodaj | Vydává Římskokatolická farnost, Masarykovo nám. 70, 251 01 Říčany,        
tel.: 323 605 403, e-mail: Zvon.Ricany@seznam.cz nebo jaroslav.baluch@seznam.cz, 

www.ricany.cz/farnost 
Redakce: P. Matěj Jaroslav Baluch O. Praem., Renata Skalošová,   Miloslava Pangrácová,                       

Alena Klvaňová | Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.  

Příští číslo vyjde v červnu 2017. 

.   
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Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech 

Rozpis mší   

Neděle 

9. 4. 

 
Květná neděle 

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 

Všesatry 

Pondělí 

10. 4. 
 

15:00 

 

DPS, Říčany  

 

Úterý 

11. 4. 
 9:00 Říčany 

Středa 

12. 4. 
 

 

18:00 

 

Říčany 

Čtvrtek 

13. 4. 
Zelený čtvrtek 

18:00 

18:00 

18:00 

18:00 

 

Mukařov 

Říčany 

Kostelec u Křížků 

Pátek 

30. 12. 
Velký pátek 

15:00 

15:00 

15:00 

18:00 

18:00 

18:00 

Říčany – Křížová cesta 

Kostelec u K. – Křížová cesta 

Mukařov – K. c. (kaple Charita) 

Mukařov – Velkopáteční obřady 

Říčany – Velkopáteční obřady 

Kostelec u K. – Velkop. obřady 

Sobota 

31. 12. 
Bílá sobota 

19:30 

20:00 

20:00 

Kostelec u Křížků – Vigilie  

Mukařov – Vigilie  

Říčany – Vigilie 

Neděle 

1. 1. 
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 

Kaple Charita Mukařov 

Jažlovice 

Tehov 

Kunice 
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