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Krásné a požehnané Velikonoce! 
 

 Jan 3, 16-17 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v 

něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na 

svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 

 

Žalm 118: 

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky… 
 

 

Malý koncert s flétnami 
 

Na čtvrtek 26.4.2017 od 16:30 připravuje naše Farní charita v DPS Senior v Říčanech malý koncert 

dětí z flétnové hudební školičky. Koncert má na programu hezké písničky, které vybere paní učitelka 

Waldhegerová a s dětmi je nacvičí. Pak v rámci veřejného vystoupení děti předvedou to, co se skoro 

za celý rok naučily. Veselými písničkami pak vždycky potěší nejen obyvatele Senioru, ale všechny 

návštěvníky koncertu.   

Srdečně zveme všechny, kteří mají rádi dětské koncertování. 

 

Koncert pro Domácí hospic knížete Václava 
Na Květnou neděli dne 25.3. se 

uskutečnil koncert duchovní hudby v 

říčanském kostele sv. Petra a Pavla. 

Mohli jsme slyšet STABAT 

MATER Giovanniho Battisty 

Pergolesiho v podání Říčanského 

komorního orchestru. Sóla přednesla 

Naděžda Novotná (soprán) a Hana 

Blachutová (alt), řídil Petr Anděl.  

Přestože byla v kostele nepříjemná 

zima, hudebníci hráli s nadšením, 

zpěvačky zpívaly procítěně a skladba 

byla přednesena bezvadně. Kdo na 

koncert přišel, získal opravdu krásný 

hudební zážitek. Děkujeme všem 

hudebníkům, zpěvačkám i dirigentovi, kteří všichni vystupovali bez nároku na odměnu, a také všem 

posluchačům, kteří si přišli koncert poslechnout.  

Výtěžek koncertu podpoří HOSPIC KNÍŽETE VÁCLAVA.  

 

Repatriace ostatků kardinála Berana 
 

Dne 20. a 21. 4. se uskuteční v Praze (v kostele sv.Vojtěcha v Dejvicích, v bazilice na Strahově a 

v katedrále) kulturní program včetně slavnostních mší sv. k repatriaci ostatků kardinála Berana.  

Josef kardinál Beran se vrátí s poctami církevními i státními do své katedrály. Přichází, aby 

promluvil skoro tak, jako když v roce 1948 napsal slova „Nemlč, arcibiskupe“ a varoval. 

Podrobněji na www.apha.cz/kalendare-akci.  
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