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Vánoce  2017 

Každý z nás zná rčení „Co 
člověk, to názor“ a možná právě 
advent i Vánoce patří do kategorie 
různých názorů a postojů lidí, kteří 
mají svůj „správný“ pohled, co si 
s tímto krásným svátkem počít      
a jak ho prožít. Od úplného 
odmítání až po dodržování všech 
tradic, které vlastně, když jsou 
přemrštěné, umlčují a překrývají 
pravou podstatu a hodnotu 
svátků. 

Vánoční svátky, svátky narození 
Ježíše přitom mají tak jasné 
poselství – BŮH TĚ MILUJE, 
NENECHÁ TĚ OPUŠTĚNÝM, NA 
POSPAS, NA HOLIČKÁCH. Přichází 
na tento svět, aby byl blízko 
každému z nás, a přichází tak 
nevtíravě a něžně v podobě dítěte. 
Dítě nepoužívá vznešené projevy, 
nepřemýšlí, jestli je politicky 
korektní, zda má říct to anebo 

ono, jestli se zalíbí, bude mít 
úspěch… Nevnucuje se, nepodlézá. 
Používá gesta – směje se, pláče, 
natahuje ručičky k objetí… Vše je 
pravdivé a je na nás, jak 
zareagujeme. Kdo by se také 
neusmál, kdo by nechtěl potěšit, 
když dítě pláče, kdo by neobjal, 
když dítě touží po lásce a něze. 
Aniž si to uvědomujeme, člověk 
přijímá a je zároveň obdarován. 
Láska dává vždy jen lásku. Bůh je 
Láska. Bůh přišel na tento svět       
a touží přijít i do našeho světa       
a proměnit ho, uzdravit ho, 
rozjasnit ho. To je jeho poselství. 

Přeji vám krásné Vánoce. 

 

P. Konstantin 

ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  

O     B     Č     A     S     N     Í      K  
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Poděkování 
 

Dovolte mi, abych poděkoval 
vám všem, kteří ve farnosti 
pomáháte. Jak veliká je vaše  
pomoc, by bylo vidět, až kdyby 
nebyla. Rád bych tedy poděkoval   
jménem svým i jménem P. Matěje 
všem, kteří nám pomáhají v našich 
kostelích: všem kostelníkům,           
varhaníkům a zpěvákům, vám 
všem, kdo pomáháte s úklidem     
a výzdobou.  

Rád bych také poděkoval 
Charitě. Upřímné poděkování patří 
otci Viktorovi z Mukařova za jeho 
velikou pomoc a službu. Děkuji 
také všem katechetkám za pomoc 
při vyučování náboženství. Děkuji 
vedoucím za přípravu farního 
tábora. Děkuji za veškerou pomoc 
při přípravě plesu, karnevalu          
a dětského dne. Děkuji také 
redakční radě za Zvon, děkuji za 
říčanské poutě a Misijní klubko.  

A v neposlední řadě bych chtěl 
velice poděkovat paní Kafkové za 
její velikou a dlouholetou pomoc 
ve farní kanceláři. 

P. Konstantin 

 
 

 

 

  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Národní potravinová 
sbírka 
 

V naší části farnosti se Národní 
potravinová sbírka konala letos 
poprvé (v sobotu 11. listopadu),    
a to v prodejně Billa v Kamenici. 
Sbírku zajišťovali senioři z Kostelce 
u Křížků a Jílového u Prahy. 
Zaměstnanci prodejny byli po 
celou dobu sbírky (od 8 do 19 
hodin) velmi vstřícní a nakupující, 
mezi kterými byla i řada farníků, 
velmi štědří. I patron našeho 
kostela svatý Martin, jehož svátek 
jsme právě slavili, by z ní měl 
radost: nasbíralo se třicet 
vrchovatě plných krabic od 
banánů různých trvanlivých druhů 
potravin. Část sbírky byla použita 
pro potřebné v naší i jílovské 
farnosti, větší část byla převezena 
do centrálního skladu ve Zdibech, 
odkud bude postupně rozvezena 
do příslušných sociálních zařízení. 

František Reichel 
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Advent okolo 
říčanského kostela 
 

První dny letošního krátkého 
adventu byly pro naši farnost 
doslova a do písmene nabité.  

V neděli 3. prosince první 
adventní pozastavení na náměstí  
a rozžehnutí první svíce na 
adventním věnci (naši kněží 
s panem starostou).  

Ve středu 6. prosince 
mikulášská nadílka v kostele (čerti, 
kteří tam nakrátko vtrhli, budili 
hrůzu, Mikuláš působil důstojně    
a laskavě a andělům to moc 
slušelo).  

V sobotu 9. prosince na faře 
duchovní obnova (s P. Ondřejem 
Salvetem, farářem z Kolodějí) – 
více se dočtete v samostatném 
příspěvku v rubrice Inspirace.  

A v neděli 10. prosince druhé 
adventní pozastavení společně se 
skautským střediskem Lípa. Byl to 
podvečer pocukrovaný sněhem a 
provoněný vůní horkého čaje          
i vína a dalších rozmanitých dobrot 
ze stánku pod pódiem. Muzikanti   
a zpěváci z farnosti i hostující,  
děti, které navštěvují hodiny 
náboženství, pod vedením 
katechetek i další účinkující nám 
připravili chvíle plné poezie. 
Nezapomenutelná byla píseň 

Modlitba z filmu Anděl Páně 2 
v podání Elišky Červené, se 
saxofonovým sólem Martina 
Mužíka. Na jevišti recitoval i P. 
Jakub Karel Berka, administrátor 
farnosti v Praze-Nebušicích. Na 
farním adventním večeru letos 
vystoupil už potřetí. Věděli jste, že 
působil mimo jiné na Svatém 
Kopečku u Olomouce, kde v roce 
1995 vítal Jana Pavla II. a zažil 
slavné setkání svatého otce            
s českou a moravskou katolickou 
mládeží devadesátých let? 

Druhou adventní neděli po mši 
svaté jste mohli přispět na 
konkrétní chudé děti z Ventanas v 
Ekvádoru v rámci sbírky Andělíček 
pro tebe (Angelito para ti). Ve 
Ventanas postavil před dvanácti 
lety misionář P. Jan Koczy nejprve 
kostel a pak jídelnu s centrem 
volného času pro děti, které často 
pocházejí z početných rodin. 
Finanční dary putují na teplé jídlo, 
pomůcky do školy, základní 
zdravotnickou péči. Hanka 
Zavadilová, která má v naší 
farnosti na starosti Misijní klubko, 
vyrobila s dětmi v náboženství 
andělíčky, které jste si mohli za 
dobrovolný příspěvek zakoupit. 
Sbírka ještě pokračuje. Zastavte se 
u nástěnky a kasičky v říčanském 
kostele. 

Renata Skalošová 
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  ANKETA   

Vzácné okamžiky 
v kostele                        
a u rodinného  
stolu 
 

Říčanští farníci i jejich 
pastýř odpovídají, jak 
prožívají Vánoce 
  

Také vás zajímá, jak lidé, které 
potkáváte v kostele, prožívají 
vánoční svátky doma a uvnitř své 
duše? Jak se vyrovnali s dospělým 
pohledem na Vánoce a co je 
v tomto období povznáší                 
a obohacuje? Oslovili jsme 
všeobecně známé i méně známé 
tváře ve věkovém rozmezí od 
pětadvaceti let po osmdesátníky   
a položili jim tři otázky. Zkuste si 
na ně odpovědět i vy. 
 

1. Který okamžik Vánoc máte 
nejraději (od té doby, co jste 
dospělí)? 
 
2. Vaše oblíbená vánoční píseň, 
báseň, film… anebo obraz či jiné 
umělecké dílo s tematikou Vánoc. 
 
3. Máte nějaké (vánoční) přání 
pro sebe a své blízké, případně 
pro širší okruh lidí? 

 

Konstantin Petr Mikolajek 

premonstrát, farář 
Římskokatolické farnosti Říčany 

1. Mám rád, když se vejde do 
nazdobeného kostela a krásně to 
tam voní stromečkem. Mám rád 
celou dobu vánoční. 

2. Myslím, že je to ta písnička Čas 
radosti veselosti… 

3. Modlitbu. 

 

Vladimír Kořen  

televizní publicista a moderátor, 
starosta Říčan 

1. Nejraději mám, když se mi 
podaří překvapit a udělat radost 
své rodině. Není to o velkých nebo 
drahých dárcích, ale spíše o něčem 
osobním. Jednou jsem udělal 
filatelistický stromeček, děti přišly 
k vánočnímu stromečku a nalezly 
na něm spoustu poštovních 
známek (které sbíráme). Nejraději 
mám, když vidím nadšení v očích 
svých dětí a své ženy. 

2. Pohádky, koledy… Nejlepší jsou 
na dětské mši svaté v Říčanech.  

3. Všem lidem dobré vůle 
radostné a klidné prožití Vánoc 
s těmi nejbližšími. A sem tam 
nějaký zázrak. 
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Věra a Mojmír Kalní  

dnes v penzi, dříve odborná 
asistentka na vysoké škole                      
a ekonom – odpovědi za oba 
manžele formuloval M. K. 

1. Když jsme byli mladší, měli jsme 
za nejmilejší chvíli o Vánocích naše 

putování s dětmi po pražských 
vánočních betlémech. Teď, kdy 
jsme zestárli, je pro nás nejmilejší 
okamžik štědrovečerní večeře, kdy 
se sejde celá širší rodina k prožitku 
své sounáležitosti a k oslavě 
narození Vykupitele. 

2. Manželka si nejvíce cení směsi 
vánočních koled od Karla Steckela, 
já mám nejraději, když se při mši 
ozve koleda Chtíc, aby spal. 

3. Naše jediné vánoční přání vždy 
je, aby nám Bůh dopřál, abychom 

Na cestu k Vánocům se mnozí Říčanští i přespolní vydávají o první 
adventní neděli na náměstí. K tomuto setkání už tradičně patří rozsvícení 

stromu i zapálení první svíčky na adventním věnci. Na snímku, který 
zachycuje tento sváteční okamžik, promlouvá P. Konstantin Mikolajek 
k lidem, vlevo starosta Říčan Vladimír Kořen, vpravo P. Matěj Baluch. 
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se za rok mohli zase všichni ve 
zdraví setkat a těšit se z radosti, 
kterou nám dává příchod Ježíše do 
našich pozemských životů. 
 
Hana Máchová Scharffová 

televizní redaktorka                         
a moderátorka 

1. Okamžik, kdy poprvé v kostele 
zazní Narodil se Kristus Pán, pro 
mě bývá velmi silný a dojemný. 
Poslední dobou se mi kupodivu 
daří uslyšet tuto nádhernou 
koledu až na Štědrý den.  Ale je to 
dřina.  

2. Vánoce mám silně spojené 
s hudbou. Michnovu koledu Chtíc, 
aby spal, kterou doma zpíváme 
vícehlasně, má obzvláště ráda 
moje maminka. Nejspíš za to může 
její zkušenost s uspáváním tří 
potomků. Německou Ich steh an 
deiner Krippen hier jsem vždy 
zpívala mojí milované (a už 
zesnulé) tetě. A anglickou 
svatoštěpánskou koledu o svatém 
Václavovi Good King Wenceslas 
zná zpaměti sestra. Vždy si 

pomyslím, jaké úctě se těší náš 
patron i za hranicemi, navíc v tak 
významný den. A ta závěrečná 
věta, vyzývající křesťany 
k dobročinnosti,  je prostě 
nádherná: 

„Therefore, Christian men, be 
sure, wealth or rank possessing, 

Ye who now will bless the poor 
shall yourselves find blessing.“* 

Tak už se nemůžu dočkat, až ji 
opět uslyším. 

3. Asi je údělem člověka, že se 
nikdy nevyjádří lépe než andělé. 
Tak to nechám raději na nich:       
Lk 2,14. 

* Překlad anglického textu: 

„A proto křesťané, máte-li majetek 
nebo postavení, jestliže dnes 
požehnáte chudým, sami naleznete 
požehnání.“ 

Štěpán Vydrař 

projektový manažer 

1. Z dlouhodobého hlediska – 
koncert Rybovy mše vánoční          
v Betlémské kapli, potažmo na 
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dalších místech, kde koncertujeme 
(hlavně, pochopitelně, Říčany). 
Spojení vánoční atmosféry              
a duchovní hudby, kterou mám 
rád. No a od té doby, co nám 
doma pobíhají prťata, je to 
samozřejmě rozbalování dárků,     
vánoční kouzlo a očekávání 
zrcadlící se v dětských očích – to je 
nenahraditelné. 

2. Vánoční píseň – kromě zmíněné 
„Rybovky“ celkově tvorba 
Richarda Pachmana a samozřejmě 
koledy. Film – z českých Anděl 
Páně, ze světových asi Smrtonosná 
past nebo Gremlins.  Obraz – co 
jsou české Vánoce bez Josefa 
Lady? 

3. Snažte se materiální věci řešit    
v předstihu. Pak vám totiž zbude 
čas, abyste se dokázali vánočně 
naladit. A když už svátky         
přijdou, věnujte se rodině.                            
A nezapomínejte se usmívat! 
 
Anna Zavadilová 

studentka, asistentka pedagoga     
a katechetka 

1. Když se zamyslím nad 
Vánocemi, nejraději mám to, že se 
mohu setkat s blízkými – s rodinou 
a s přáteli. Vždy společně 
prožijeme moc hezké chvíle             
a myslím, že jsem to cítila, už když 
jsem byla dítě. Nádherný okamžik 
Vánoc je půlnoční mše v kostele. 
Všichni, co tam jsou, působí tak 
zvláštně klidně a je vidět, že cítí, že 
mše svatá je něco výjimečného. 

2. Mou oblíbenou písní je 
Půlnoční, kterou zpívá Václav 
Neckář & UMAKART. Když si ji 
pustím, cítím atmosféru Vánoc. Co 
se týče filmu, tak je to Anděl Páně, 
který má velkou myšlenku. Ještě 
bych připomněla seriál Bylo nás 
pět, který byl zfilmován na motivy 
knihy výborného spisovatele Karla 
Poláčka, a vánoční díl Pokoj lidem 
dobré vůle, který ukazuje naopak 
takovou skutečnost ze života lidí. 

3. Mám přání, abychom se snažili 
Vánoce prožít společně v klidu       
a aby si každý vzpomněl na 
někoho, kdo je v nouzi – ať už je to 
člověk či opuštěné zvíře. Vánoce 
jsou oslavou narození Ježíška         
a myslím, že nejlépe je můžeme 
oslavit tak, že se budeme hezky 
chovat k ostatním a snažit se jim 
vykouzlit úsměv na tváři. 

Připravila Renata Skalošová 
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  INSPIRACE   

Celostátní setkání 
mládeže 2017  
 

Zpravidla jednou za pět let se 
koná celostátní setkání mládeže.   
Jelikož předposlední CSM se 
konalo v roce 2012 ve Žďáru nad 
Sázavou, připadl tento projekt na 
letošní rok. Ke konci prázdnin (15. 
až 20. srpna) se sjeli mladí věřící ze 
všech koutů České republiky do 
Olomouce. Sešlo se nás téměř 
sedm tisíc. V hanácké metropoli 
byl připraven bohatý program – 
nebyla nouze o přednášky, 
modlitby, bohoslužby a prohlídky 
města. Celý den jsme pak obvykle 
završili společným zamyšlením       
a večerní modlitbou. Vyvrcholením 
celé akce byla pouť na Svatý 
Kopeček, kterou jsme zakončili, 
v záři zapadajícího slunce, mší 
svatou. Ze setkání jsme odcházeli 
nejen s plnými taškami duchovní 
literatury, ale také plní radosti       
a snad i Ducha svatého. Proto 
bych vám všem podobné akce – 
setkávání se ve společenstvích – 
chtěla doporučit. NEBOJTE SE!  

Jana Janovská 

Adventní duchovní 
obnova  

V sobotu 9. prosince se na faře 
v Říčanech konala adventní 
duchovní obnova. P. Dr. Ondřej 
Salvet, farář v Kolodějích, který 
přednáší na Katolické teologické 
fakultě UK v Praze-Dejvicích, nás 
všechny překvapil svým 
přednesem. První část nazval 
Adventní očekávání. Advent říká: 
Pán je blízko! Nejdříve citoval 
Jaroslava Seiferta: „dopřát 
smyslům trochu klidu“. Dále nám 
položil otázky: Co tady dělám? Kde 
jsem? Vím to o sobě? Když to 
Bohu neřeknu, nemůže přijít! 

A zde jsou heslovitě další 
z mých zápisků z adventního 
sobotního dopoledne: 

Konflikty často nechceme řešit. 
Vzít vážně realitu, ve které žijeme. 
Být sám k sobě pravdivý. Podívat 
se do své třinácté komnaty – najít 
svoje stíny, přiznat si své chyby. 
Čím více jsem pravdivější, tím více 
jsem zranitelnější. Vnitřní 
vnímavost nám přináší radost od 
BOHA. Radost od Boha tu stále je! 
My kolem sebe plácáme jako 
neplavci. Tváří tvář v Bohu nám 
vnitřní pravdivost přináší RADOST. 
„Dopřát smyslům trochu klidu.“ 

Druhá část: Daniel, dvě části 
adventu, evangelizace 
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Jak Daniel vykládá sny. Bel         
a Daniel. Pravý Bůh je v menšině, 
pravý Bůh nakonec zvítězí. Daniel 
je schopen kritického myšlení. 
Lukášovo evangelium, 1. kapitola, 
39. verš. Navštívení Panny Marie. 
Maria čeká Mesiáše – čeká Krista, 
který má přijít na svět. Je tím 
nejkrásnějším prorokem. Advent – 
žena matka očekává narození 
dítěte. Přijetí u Alžběty – ta čeká 
také. Maria svou vírou očekává to, 
co je hotové. 

Závěr: Máme úkol, který je 
podmínkou naší radosti, z toho 
plyne radost z dobře vykonaného 
díla. Papež František se snaží svým 
jednáním něco změnit, povzbuzuje 
do práce: „radost z evangelia“ – 
František připomíná, že nová 
evangelizace se týká každého. 
Každý křesťan je misionářem.       
P. Salvet připomíná svatého 
Ondřeje, kterého vybral Ježíš za 
apoštola – šel evangelizovat. Svatý 
Pavel po poznání Ježíše také 
evangelizuje, samaritánka po 
setkání s Ježíšem u studny hlásá 
všem Ježíše a mnoho lidí jí uvěří. A 
na co čekáme MY? Jak 
evangelizovat? Dávat sebe sama 
do služeb Kristových. Kavalírský 
Bůh dobývá naše srdce. Pán Ježíš 
klepe na naše DVEŘE! 

Děkuji za všechny zúčastněné 
Ondřeji Salvetovi za úžasnou 

atmosféru, kterou na duchovní 
obnově vytvořil. 

Míla Pangrácová 

 

Vánoční koncerty 
Pražské mobilní 
zvonkohry 

23. prosince 19.30 hod.  
Praha 1 – loď u Mánesova mostu  

program ROAMING BELLS 
(Rosemarie Seuntiëns, Nizozemí) 

25. prosince 18.00 hod. 
Praha 1– Staroměstské náměstí 

program ROAMING BELLS 
(Rosemarie Seuntiëns, Nizozemí) 

26. prosince 10.00 hod.             
Praha 5 – Velká Chuchle  

Radek Rejšek 

26. prosince 16.00 hod.           
Praha 5 – Radotín, Balého ulice  

Radek Rejšek 

26. prosince 18.00 hod.           
Praha 5 – Zbraslav, Vilímkova 
ulice  

Radek Rejšek 

 

Více na www.carillon.cz 
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Smírná pouť za 
nenarozené děti, 
jejich rodiče a lékaře 

 

Na Svátek svatých Mláďátek, 
28. prosince, jste zváni na pouť za 
potracené děti, jejich rodiče           
a lékaře. Od 11 hod. v kostele 
Pražského Jezulátka proběhne 
mše svatá za nenarozené děti, 
celebrovaná Mons. Karlem 
Herbstem SBD. Následovat bude 
pěší pouť přes Petřín a občerstvení 
v refektáři u bratří kapucínů, od 14 
hod. pak modlitba v Loretě a od 15 
hod. modlitba u sv. Norberta na 
Strahově. Pro vytrvalce bude          
v 16.15 hod. následovat ještě 
modlitba za náš národ ve 
Svatováclavské kapli.  

Více informací u P. MUDr. 
Jiřího Kordy, tel. 725 797 561, a na 
www.modlitbyzanejmensi.cz. 

Zdroj: www.apha.cz/kalendare-akci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  PŘIPRAVUJEME   
 

Tradiční dětský 
karneval  
 

Naše farnost společně se zdejší 
sokolskou jednotou pořádá 
tradiční dětský karneval. Zveme 
všechny děti a jejich rodiče na 
každoroční milé setkání do 
radošovické sokolovny. Akce 
proběhne v neděli 28. ledna 2018 
od 14.30 do 16.30 hod. Můžete se 
těšit na různé soutěže, taneční rej, 
předtančení sokolek a na další 
překvapení. Připravíme pro vás 
limonádu, čaj i kávu. Prosíme, 
vezměte si přezutí s sebou, 
k dispozici budou v omezeném 
množství návleky na boty. Jako 
každý rok, tak i tentokrát se 
těšíme na vaše důmyslné a krásné 
masky. 

Za organizátory Míla 
Pangrácová 

 

Farní ples 
 

V sobotu 10. února 2018 od 20 
hodin se uskuteční v pořadí pátý 
Farní ples. V Kulturním centru 
Labuť v Říčanech zahraje k tanci 
osvědčená kapela Atmosphere 
ShowBand, vstupné je 180 Kč. 
Vstupenky se budou prodávat ve 
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farnostech Kostelec u Křížků        
(p. Reichel), Velké Popovice           
(p. Čelikovská), Popovičky             
(p. Rosíková) a Říčany (p. Junková) 
od 24. prosince do 26. ledna. 
V předprodeji KC Labuť budou 
k dispozici od ledna, anebo je pak 
koupíte přímo na místě před 
zahájením plesu (pokud ještě 
budou). 

Získané finance z plesu podpoří 
rekonstrukci zvukového zařízení 
v říčanském kostele. Všechny naše 
farníky bychom rádi poprosili         
o vhodné sponzorské dary do 
tomboly. A na farní ples vás 
všechny srdečně zveme! 

Za plesový výbor Marie Junková 
 

 

  Z FARNÍ CHARITY   
 

Návštěva 
nemocných 
v LDN na 
Vojkově 

 

I na letošní Štědrý den jsme 
připravili návštěvu nemocných ve 
vojkovské nemocnici. Letos bude 
trochu náročnější skloubit 
návštěvu s programem čtvrté 
adventní neděle a zároveň 
Štědrého dne, ale na nemocné 

jistě nezapomeneme – ti museli     
i na vánoční svátky zůstat 
v nemocnici na doléčení nebo 
rehabilitaci po nejrůznějších 
ortopedických výkonech. Chceme 
jim vždy přinést nejen malý 
vánoční dárek a kreslené přáníčko 
od dětí, ale snažíme se přidat        
i laskavé slovo, povzbudit a 
potěšit. Z návštěvy LDN nakonec 
nemají radost jen pacienti, ale       
i my z Farní charity, protože 
radost se přenáší i na nás. 

 

Tříkrálová sbírka 
2018 

 

 

 

V pražské arcidiecézi proběhne 
Tříkrálová sbírka od pondělí           
1. ledna do neděle 14. ledna. 
V tomto období budeme pořádat 
sbírku i v Říčanech a okolí. Sbírka 
podpoří projekty Arcidiecézní 
charity Praha: Humanitární 
středisko ADCH Praha, Azylový 
dům Brandýs nad Labem pro 
pomoc matkám s dětmi, 
vybudování komunitního centra 
Harfa Farní charity Vlašim               
a podpora české nemocnice 
v Ugandě. Část vybraných peněz 
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se vrátí do naší Farní charity           
a budou použity na akce pro 
seniory (např. vánoční besídka 
v DPS Senior), na výpomoc 
potřebným rodinám ve spolupráci 
se sociálním odborem MěÚ 
Říčany, jako podpora hospice 
v Čerčanech a Hospice knížete 
Václava. 

Pokud byste se chtěli do sbírky 
zapojit jako koledníci, velmi to 
uvítáme. Můžete se přihlásit 
rovnou jako tříčlenné skupiny 
nebo i jako jednotlivci. Hlásit se 
můžete osobně, e-mailem 
(marie.junkova@seznam.cz) nebo 
na telefonním čísle 732 126 355 
(Marie Junková). Děkujeme za 
pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přání  

Chtěla bych popřát všem našim 
příznivcům, spolupracovníkům                
i všem ostatním farníkům klidné     
a požehnané Vánoce, pevné 
zdraví, štěstí, spokojenost               
a hojnost Božího požehnání 
v novém roce 2018. Současně chci 
poděkovat za dary, pomoc                
a spolupráci všem, kteří nám 
během roku pomáhali při akcích 
pro seniory nebo při sbírkách – 
farníkům římskokatolické farnosti, 
firmě Ekoflor, Pekařství Frydrych, 
ZUŠ, mateřské škole Srdíčko                    
a MěÚ v Říčanech. 

Připravila Marie Junková 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech 

Rozpis mší 

      13 

 

 

 

           
Neděle 
24. 12. 

4. neděle 
adventní 

Štědrý den 

 08:00 
 09:30 
 10:30 
 13:00     
 16:00 
 16:00  
 16:00 
 21:00 
 22:00 
 23:30 
 24:00 

 Mukařov 
 Říčany  
 Mukařov Charita 
 Lipany 
 Kamenice 
 Říčany – za milost a ochranu Boží pro rodinu 
 Mukařov 
 Popovičky 
 Velké Popovice 
 Kostelec u Křížků 
 Říčany – za farnost 

Pondělí 
25. 12. 

Slavnost 
Narození 

Páně 
zasvěcený 

svátek 

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

 Mukařov 
 Velké Popovice 
 Kaple Charita Mukařov 
 Říčany – za milost a ochranu Boží pro rodinu  
 Kostelec u Křížků 
 Jažlovice  
 Kunice 

Úterý 
26. 12. 

Svátek 
sv. Štěpána, 
prvomučed-

níka 

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

 Mukařov 
 Velké Popovice 
 Kaple Charita Mukařov 
 Říčany  
 Kostelec u Křížků 
 Otice 

Středa 
    27. 12. 

Svátek 
sv. Jana, 
apoštola                       

a evangelisty 

   
 18:00 

 
Říčany – za † rodiče Čeňka a Zdenku 
Zavadilovy, mše svatá se žehnáním vína 

Čtvrtek 
 28. 12. 

Svátek 
sv. Mláďátka 

betlémská 

  
 09:00 

 
Říčany 

Pátek 
29. 12. 

 
  
 18:00 

 
Říčany – za † Vasila Hajnalij 
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Neděle 
31. 12. 

Svátek 
Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie 

a Josefa 

 08:00 
 08:30 
 10:30     
 09:30 
 10:15  
 11:00 
 16:00 

 Mukařov 
 Velké Popovice 
 Kaple Charita Mukařov 
 Říčany  
 Kostelec u Křížků 
 Jažlovice 
 Mukařov – děkovná pobožnost 

Pondělí 
1.1. 

 

Slavnost 
Matky Boží 

Panny Marie 
zasvěcený 

svátek 

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

 Mukařov 
 Velké Popovice 
 Kaple Charita Mukařov 
 Říčany 
 Kostelec u Křížků 
 Jažlovice 

Úterý 
     2.1. 

Památka 
sv. Basila 
Velikého         
a Řehoře 

Naziánského 

  
 09:00 

 
Říčany 

Středa 
     3.1. 

    
 18:00 

 
Říčany 

Čtvrtek 
4.1. 

 

  
 09:00 

 
Říčany 

Pátek 
5.1. 

 

  
 18:00 

 
Říčany – bohoslužbě předchází od 17 hod. 
adorace 

Sobota 
 30. 12. 

 
 14:30 
 16:00 
 18:00 

Popovičky 
Kamenice 
Říčany 
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Sobota 
 6.1. 

Slavnost 
Zjevení Páně 

 08:00 
 10:30 
 14:30 
 16:00 
 18:00 

Mukařov 
Kaple Charita Mukařov 
Olešky 
Kamenice 
Říčany – při mši svaté budeme žehnat vodu, 
kadidlo a křídu 

Neděle 
 7.1. 

Svátek 
Křtu Páně 

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

 Mukařov 
 Velké Popovice 
 Kaple Charita Mukařov 
 Říčany  
 Kostelec u Křížků 
 Otice 

 

 

 

PŘIJĎTE SE ZPĚVÁKY A MUZIKANTY Z OKOLÍ 

ONDŘEJOVA, MNICHOVIC A ŘÍČAN OSLAVIT 

PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ ČAS! 
 
 
24. 12. v 24.00 hod.  Mše v kostele Narození P. Marie v Mnichovicích 
26. 12. v 10.30 hod.  Mše v kostele sv. Václava v Hrusicích 
26. 12. v 17.00 hod.  Koncert na zámku v Kostelci nad Černými lesy 
  7. 1.   v 17.00 hod.  Koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech 
 
 

Budeme společně zpívat a hrát koledy a poslechnete si tradiční Rybovu 
mši vánoční 
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