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Drazí farníci, 
 

letošní postní období bylo 
spojeno se zájmem médií o dění 
v církvi po celém světě. Bohužel 
v negativních souvislostech kauz 
kněží. Tyto zprávy mohly vzít 
mnohým víru v dobro člověka 
a zasvěcený život. V převaze 
negace zanikl příběh Božího 
služebníka Pátera Richarda 

Henkese, SAC, který svému okolí 
daroval naději v pravou lidskost     

a odvahu postavit se zlu.  

Otec Henkes byl opravdovou 

velikonoční obětí, která neváhala 
položit svou kariéru, pohodlí,         
a nakonec i život za dobro 
společnosti. V těžkých válečných 
časech vykonával službu 
duchovního správce farnosti 
Strahovice na Hlučínsku. Ještě 
před vysvěcením na kněze vstoupil 
do Společnosti katolického 
apoštolátu (SAC). V kázáních 

ukazoval cestu křesťanského 
života v době nacismu. Aktivně se 
stavěl proti národněsocialistickému 

názoru a kvůli tomu ho sledovalo 
gestapo. Na základě udání byl 8. 
dubna 1943 zatčen. „Na počátku 
jsem se modlil za své osvobození, 
ale nyní jsem se probojoval dál,     
a i kdybych musel jít do tábora, 
řekl bych stejně tak Deo gratias 

jako při svém zatčení. Nyní nastala 
doba, kdy my kněží následujeme 
svého  Spasitele do Getseman        

a možná až na Golgotu… tak už 
nemám strach.“ – Napsal v dopise 

krátce před tím, než byl převezen 
do koncentračního tábora 
v Dachau.  

Zde se přihlásil k dobrovolné 
službě k nemocným a umírajícím. 
Během péče o nemocné sám 
smrtelně onemocněl a 22. února 
1945 zemřel. To, co by se světu 
mohlo zdát jako prohra a ztráta 
naděje, je pro křesťana vítězství. 
Beránek, který byl zabit, neumírá, 
ale žije navěky. O letošních 
Velikonocích podepíše Svatý otec 
František finální dokument pro 
blahořečení P. Henkese. Jeho 
životní příběh nechť utvrzuje naši 
víru v dobro člověka, v potřebnost 
zasvěceného života a je nám 
připomínkou, že každá oběť           
a odvaha postavit se zlu má své 
velikonoční vítězství.  

K tomu vám žehná 

P. Matěj 

ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  
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  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Farnost žije! 

Jak říkají statistiky, žijeme          
v jedné z nejateističtějších zemí 
Evropy, ne-li světa. Zaplať Pán 
Bůh, na naší farnosti to není 
poznat. Ta díky vytrvalému snažení 
našich kněží i aktivních farníků 
kvete a je velmi živá.     O tom 

jsme se mohli nejen my, ale            

i občané Říčan a okolních obcí       
v posledních měsících hned 
několikrát přesvědčit. 

Jednou z krásných vánočních 
tradic jsou koncerty České mše 
vánoční „Hej Mistře“ z pera 

Jakuba Šimona Jana Ryby.              
V Říčanech zazněla skladba opět 
na Tři krále a ve sboru                      

a orchestru se účastnilo také 

nemálo našich farníků. A nejen 
oni, na začátek koncertu se             
v kostele objevila vzácná návštěva 
– zmínění tři mudrcové z Východu 
se svým věrným ořem 

velbloudem. (Ano, velbloud            

v kostele!) Dirigování se, stejně 
jako           v minulém roce, chopil 
Jáchym Svoboda, který převzal 
otěže po doc. Josefovi „Pepíkovi“ 
Zichovi, zakladateli této více než 
čtyřicetileté tradice. Ten Jáchyma i 
sám uvedl. Povedený koncert byl 
zakončen koledou Narodil se 

Kristus Pán, jejíž závěrečné „Nám, 
nám narodil se Pán!“ burácejícího 

sboru jistě zanechalo nejednoho 
posluchače bez dechu. Výtěžek           
z koncertu částečně putoval na 
podporu projektů Člověka              
v tísni, 4 600 Kč se pak podařilo 

přispět na údržbu říčanských 
varhan. 

V únoru proběhl ve spolupráci 
se Sokolem Říčany   a Radošovice 
tradiční dětský karneval, o kterém 
si můžete přečíst v samostatném 
článku od Milušky Pangrácové. 

O týden později, v sobotu 23. 
února, pak nejen tancechtiví 
navštívili šestý farní ples. 

Osvědčená kapela Atmosphere 
Show Band roztančila snad 
skutečně každého, takže ačkoli nás 
mohlo ve výsledku být v sále ještě 
minimálně o padesát více 
(zejména kvůli kolizi                  

s termínem jarních prázdnin), na 
parketu to rozhodně poznat 
nebylo. Osobně jsem měl pocit, že 
tam bylo snad ještě méně místa, 
než bývá. Podařil se kulturní 
program: předtančení zajistil 
výborný dětský pár,        v podání 
sboru Gabriel jsme mohli 

shlédnout velmi originální 
Pohádku o Hloupém chromém 
Honzovi a velmi krásná, jemná       
a elegantní byla  i břišní tanečnice. 
Celým večerem zkušeně provázel 
Evžen Hanka. Je krásným zvykem, 
že z tomboly, ve které byly 
skutečně lákavé ceny, si odnese 

výhru každý a nejinak tomu bylo    



 
 

i letos. Tímto děkujeme všem 
sponzorům, bez kterých by to 
nebylo možné. Výtěžek z plesu je 
určen na podporu probíhající 
rekonstrukce kostela v Tehově, na 
tento účel se podařilo získat 
37 042 Kč. V roce 2020 by měl být 
farní ples v sobotu 8. února, mimo 
termín prázdnin. Snad se tedy do 
KC Labuť všichni vejdeme. 

Z koncertu Rybovky, dětského 
karnevalu, farního plesu, ale           
i dalších akcí farnosti je možné 
nalézt krásné fotografie na farních 
webových stránkách. Děkujeme za 
ně Rudovi Flachsovi a dalším. 

Všechny tyto akce jsou 
zásluhou aktivních farníků.  Zaplať 
Pán Bůh, není jich/vás/nás málo. 
Snažme se společnými silami, aby 
tomu tak bylo i nadále. Je to jen    

a jen na každém z nás! 
Zatím jste se do pomoci              

s přípravou akcí farnosti nepřipojili 
a rádi byste to změnili? Jste 
hudebně nadaní? Umíte zpívat? 
Připojte se k naší schole nebo        
k přípravě koncertů Rybovky! 
Máte nápady, jak ještě vylepšit 
ples nebo další akce farnosti pro 

veřejnost a/nebo chcete pomoci s 
jejich přípravou? Nebojte se ozvat! 
Jak na to? Napište mi na e-mail  

vydrar@razdva.cz.  

Krátká úvaha: Evangelizace má 
mnoho podob a osobně věřím, že 

pokud budeme i nadále ukazovat 
celé naší farnosti a všem lidem      
v ní, že víra je věc živá, máme 
šanci v úvodu zmíněný ateistický 
trend přinejmenším v našem okolí 
obracet. 

Foto: Rudolf Flachs 

mailto:vydrar@razdva.cz


 
 

Na závěr poděkování všem 
aktivním farníkům za jejich čas      
a energii, také ale našim kněžím za 
jejich vytrvalou podporu! 

Štěpán Vydrař 

 

Karnevalové veselí   
v sokolovně 

 

Tradiční dětský karneval 
pořádala Římskokatolická farnost 
společně s T. J. Sokol Říčany           
a Radošovice 17. února                    
v radošovické sokolovně. Kolem 
půl třetí odpoledne začaly 
přicházet dětské postavičky            
v roztomilých převlekcích. Mohli 

jsme vidět zvířátka, princezny, 
rytíře, čarodějníky, rusalky, 
kouzelníky, víly a mnoho dalších 
krásných masek, které doprovázeli 
rodiče, prarodiče a další příbuzní. 
Karneval zahájila náčelnice 
sokolské jednoty Jarka Voráčková, 
místostarostka jednoty Hana 

Dobrovodská a pan farář 
Konstantin – a taneční parket 
hned po zahájení ožil Makarenou, 
kterou společně s cvičitelkami ze 
Sokola tančily všechny děti.  

Dobývání pevnosti Boyard        
a získávání klíčů k pokladu bylo 
důležitým bodem programu, který 
vedla Eva a Hanka a pomáhaly        
i mladé sokolky Danielka a Vanda. 
V průběhu jsme roztočili kolo 
štěstí (byl to klobouk) a kdo si 
koupil tombolu, něco pěkného 
vyhrál. Sokolský dětský oddíl 
rokenrolu předvedl předtančení 
pod vedením Sáry a Veroniky. 
Náčelnice Jarka se sokolkami 
zatančily „Balónkové etudy“. Obě 
ukázky všichni přítomní odměnili 
potleskem. Klíče k pokladu byly 
nalezeny, truhla otevřena a v ní 
sladký poklad pro všechny. 
Improvizované občerstvení 
nabízelo všem kávu, čaj minerálku, 
kolu a různé oplatky. Všem nejvíce 
chutnaly koláčky z pekárny Davida 
Frydrycha. Děkujeme sponzorům: 
Pekařství Davida Frydrycha, 
Galanterii a Fotografii Rudolfa 

Flachse, všem dárcům do kola 
Foto: Rudolf Flachs 



 
 

štěstí – členům Sokola a farníkům 
z římskokatolické farnosti. 

Děkujeme našim obětavým 
organizátorům za přípravu 
karnevalu. 

Srdečně vás zveme na příští  
20. jubilejní karneval v roce 2020.  

Miloslava Pangrácová 

 

 

Postní duchovní 
obnova  

s P. Metodějem 
Němcem OP, členem 
řádu dominikánů      
z Olomouce  

 
P. Metoděj zahájil duchovní 
obnovu v sobotu 6. dubna na faře 
v Říčanech modlitbou. Téma:  Smrt 
Kristova. Zaměřil se na sedm slov 
Kristových dle evangelií: 

Lk 23  Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, 
vždyť nevědí, co činí.“ 

Lk 23  Ježíš mu odpověděl: „Amen, 
pravím ti, dnes budeš se mnou      
v ráji.“ 

Jn 19 Když Ježíš spatřil matku         
a vedle ní učedníka, kterého 
miloval, řekl matce: „Ženo, hle tvůj 
syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: 
„Hle, tvá matka!“ 

Mk 15 O třetí hodině zvolal Ježíš 
mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema 

sabachtani?“ Což přeloženo 
znamená: „Bože můj, Bože můj, 
proč jsi mě opustil?“ 

Jn 19 Ježíš věděl, že vše je již 
dokonáno, a proto, aby se až do 
konce splnilo Písmo, řekl: 
„Žízním.“ 

Jn 19 Když Ježíš okusil octa, řekl: 
„Dokonáno jest.“ 

Lk  A Ježíš zvolal mocným hlasem: 
„Otče, do tvých rukou 
odevzdávám svého ducha.“ 

P. Metoděj se při promluvě       
o těchto vrcholných Ježíšových 
slovech na Kříži zaměřil na 
náročné vysvětlení a pochopení 
textu. Dověděli jsme se mnoho 
nových myšlenek, možná, že jsme 
si ani dříve moc neuvědomovali 
hluboký význam těchto Ježíšových 
slov. Nemohu v krátkém článku 
povědět o všem, co jsme pokorně 
vyslechli. Podělím se s vámi 
alespoň o několik postřehů.  

Poslední slova umírajícího 
bývají významná, tak je tomu          
i u Krista Ježíše. Kristus na Kříži 
vyprošuje dobro pro druhé, modlí 
se za ty, kteří ho přivádějí na kříž. 
Ježíš jako Bůh je vševědoucí           
– jeho modlitba je vždy vyslyšena. 
Kristus nebyl ve smyslu Víry, ale 
Vědění – má na zemi intimní 
poznání Boha. My nevíme, jak 

naše modlitba bude vyslyšena. 



 
 

Seneca či Cicero píší o tom, jak 
strašně se v bolesti chovali 
ukřižovaní. Křičeli a nadávali tak, 
že jim někdy byl vyříznut jazyk. 
Kristus naopak mlčí a trpí a modlí 
se: „Otče, odpusť jim, nevědí, co 
činí.“   

P. Metoděj přirovnal tři kříže 
na Golgotě: Kříž, který zjednává 
pokoj – Kristus, kříž lotra po 
pravici         – zjednává odpuštění 
(velká víra    v Boha a v Ježíšovo 
království),  kříž lotra po levici        
– rouhání           a zatvrzelost. Ježíš 
nemusel odpovídat, přesto však 
řekl: Ještě dnes budeš se mnou      
v ráji. Dění na Golgotě je 
předobrazem „posledního soudu“. 
Naše lidské UTRPENÍ může a je 
SPÁSONOSNÉ, když ho přijmeme. 

Dále se P. Metoděj zaměřil na 
postavu P. Marie, kterou Ježíš 
oslovuje „ženo“ a propojuje ji         
s  Kání Galilejskou. Tím chce dát 
najevo výjimečnost P. Marie           
– i jako PŘÍMLUVKYNĚ. Bůh            
a Kristus ji vyslyší a učiní ji matkou 
rodící se církve z Kristova 
vykupitelského kříže. Kristus je 
hlava a my všichni tvoříme tělo     
– to je církev. Dále P. Metoděj 
přirovnal Žalm 21 ke Kristovu kříži. 
Žalm 21 popisuje do detailu 
Kristův Kříž. Kristus na kříži ve 
slově „žízním“ také žízní po naší 
Lásce. V posledních slovech 

„dokonáno jest“ s jasnou myslí 
ukazuje, že naplnil Písmo.  

Svatý Augustin napsal: v Kristu 

se otvírá Starý zákon a padá závoj, 
kterým bylo vše zahaleno. Ježíš 
umírá v naprosté jednotě                
s Bohem. Smrt je ukončením 
utrpení a vstupem do slávy. Náš 
ŽIVOT je a má být zahleděný do 
Boha a ne do sebe. Na závěr jsme 

P. Metoději Němcovi poděkovali 
za velmi přínosnou a v mnohém 
osvětlující promluvu. 

        

 Miloslava Pangrácová 

                  



 

  ROZHOVOR   

Dobrá duše farnosti 
Marie Junková 

Když se v říčanském kostele 
objeví mezi věřícími nějaký 
nováček, brzy zaznamená její 
jméno i tvář. Tato energická žena, 
maminka tří dospělých synů, 
nejen že řadu let vede místní 
Farní charitu, ale patří také 
ke spoluorganizátorům mnoha 
akcí ve farnosti během roku. 
Zpívá ve schole a na bohoslužby 
do kostela svatých Petra a Pavla 
často jezdí z Radošovic na kole 
nebo chodí pěšky – nelze si jí 
nevšimnout. 

 

Mluvily jsme spolu už dřív        
o tom, že pocházíš odjinud. 
Maruško, jak ses ocitla tady          

v Říčanech? 

Do Říčan jsem se v roce 1976 

přivdala. V době, kdy jsem chodila 
v Praze na nástavbu zeměměřické 
školy, bydlela jsem s kamarádkou 
v Říčanech u jejích příbuzných. Pak 
jsem se zde setkala s budoucím 
manželem na plese, po ukončení 
školy jsem se vdala a v Říčanech 
jsem už zůstala. 

 

Jaké jsou tedy tvé kořeny?        
Z jaké pocházíš rodiny? 

Pocházím z malého městečka 
Plánice v Pošumaví, z věřící rodiny, 
kde jsem vyrůstala se sestrou. 
Moje maminka byla velmi hodná  
a moudrá žena, která uměla 
poradit, potěšit, říci pravé slovo 
v pravý čas. Často vzpomínám na 
její vyprávění, přirovnání, přísloví  
a pranostiky, kterých znala 
neuvěřitelné množství. Tatínek byl 
zase velmi technicky schopný         
a uměl tehdy spravit nám i všem 
sousedům v okolí vše od mlýnku, 
pračky, motorky až po šicí stroj. 
Celá naše širší rodina se ráda 
scházela na poutích, posvíceních, 
oslavách kulatých narozenin i při 
jiných příležitostech. Drželi jsme 
hodně při sobě. 

 

Můžeš prozradit i něco             
o manželově rodině? Jeho rodiče 



 

tuším provozovali na 
Černokostelecké ulici pekařství… 

Pekařství a luxusní cukrářství 
provozovala babička s dědou, 
manželova maminka v cukrářství 
také pomáhala a naučila se dělat 
vynikající dorty a zákusky, na které 
jsem se vždy těšila. Dědu jsem už 
nepoznala, ale babička žila až do 
roku 1988 a ráda vyprávěla, jak 
k nim v době první republiky 
chodili na věnečky a zmrzlinu 
nejen obyvatelé Radošovic             
a Říčan, ale i Pražáci, kteří přijížděli 
do okolních vilek na letní pobyt. 
Začátkem padesátých let 
cukrářství i obchod  komunisté 
zavřeli, cukrářské stroje zabavili    
a pekárnu v suterénu ještě několik 
let provozovaly (do zdevastování) 
komunální služby. 

 

Které místo ti tady za léta 
strávená v Říčanech nejvíce 
přirostlo k srdci? 

Mám ráda lesy, které jsou 
kolem Říčan, a vlastně začínají 
velmi blízko našeho domu. 
Chodím tam velmi ráda 
s manželem na houby nebo na 
procházky. 

 

Dnes tě lidé z Říčan spojují 
hlavně s místní Farní charitou. Jak  
ses dostala k této práci? 

Do dobrovolnické práce ve 
Farní charitě v Říčanech jsem se 
zapojila někdy v roce 1999, kdy 

byla ředitelkou paní Václava 
Andréová. V roce 2001 jsem byla 

propuštěna z práce v Telecomu,    

a protože byla šance získat 
placené místo ředitelky Farní 
charity, paní Andréová mi uvolnila 
místo a tak jsem převzala 
ředitelování. Vzhledem k tomu, že 
jsem za rok a půl opět nastoupila 
do práce ve svém oboru, přešla 
jsem opět na dobrovolnickou 
práci, ale ředitelkou jsem zůstala. 

 

Jsi se současným fungováním 
místní charity spokojená? Je 
něco, co bys případně chtěla 
změnit? 

Naše Farní charita není 
profesionální, jsme všichni pouze 
dobrovolníci, není nás mnoho        
a podle toho se odvíjí naše práce. 
Snažíme se dělat to, co je v našich 
silách – sbírky, besídky a malé 
koncerty v Senioru, navštěvovat 
nemocné v LDN Vojkov na Štědrý 
den dopoledne, podporujeme 

z Tříkrálové sbírky sociálně slabé 
rodiny (na doporučení sociálního 
odboru městského úřadu)              
a podobně. Určitě by se dalo 
udělat daleko více, možná přejít     
i na profesionální služby, ale na to 
si už ve svém věku netroufám. 

 

Přivítali byste v Charitě              
i nějaké posily? 

Posily bychom určitě velice rádi 
přivítali, protože naše členské řady 



 

se stále zmenšují (úmrtí, nemoci)  
a nikdo mladší nepřichází…  

 

Jak se chystáš slavit letos 
Velikonoce – plánujete v rodině 
nějakou změnu nebo novinku? 

Velikonoce budu slavit 

v Říčanech a tradičně křesťansky. 
 

Na co se těšíš v nejbližší 
době ve farnosti? 

V nejbližší době nás čeká farní 
zájezd do Doksan a Litoměřic a na 
ten se opravdu těším.                    
Ve společenství farníků                    
a s průvodcovskou službou otce 
Matěje a pana Reichla se zájezd 
určitě vydaří. 
 

Ptala se Renata Skalošová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INSPIRACE   

Josef Beránek              
– Ladislav Heryán:   
U Božího Mlýna 
(Vyšehrad 2018) 

 
Vítězem letošního ročníku 

ankety Katolického týdeníku 
Dobrá kniha se stal knižní rozhovor 
Josefa Beránka se salesiánským 
knězem Ladislavem Heryánem. 

„Spása není něco, co přijde na 
konci života. Spása je to, co mi 
umožňuje jít večer spát s tím, že se 
mohu těšit na ráno, protože můj 
život má smysl. To je spása. 
Protože to, co bude na konci 
života, je jenom protažením toho, 
co je dnes,“ říká v této knize          
P. Ladislav Heryán. Bilancuje v ní 
nejen svůj život, ale odkrývá i svůj 
vnitřní duchovní svět nebo 
občanské postoje. Když hovoří       
o Bohu, o církvi, o víře, činí to vždy 
neotřelým a velmi srozumitelným 
jazykem: „Nevím, jakým bych byl 

člověkem, kdybych s Ježíšem 
nežil.“ Tolik v příloze Katolického 
týdeníku. 

Nyní několik myšlenek z knihy. 
„Já myslím, že Boží vůle je 
obsažena v tom, co koná Ježíš a co 
říká v evangeliu: buď milujícím, 
milosrdným, velkorysým člověkem. 
To je pro mne Boží vůle. Zda chtěl, 
abych byl teď, právě tady a bavil 



 

se s tebou, to nevím.“ (smích) „Já 
myslím, že jsem trochu workoholik 
a trochu blázen. Chci-li v tom 

vydržet a neztratit se, musím si 
opakovat Ježíšova slova: ΄Já jsem 
mezi vámi ten, který slouží.΄ To je 

moje kotva v chaosu tohoto světa, 
ale o tom už jsme se bavili. (…) To, 
co říká Ježíš, vede podle mne          
k plnému rozvinutí lidství člověka, 
jinak řečeno ke svatosti. Jsem 
přesvědčen, že Ježíš z Nazareta je 
pro mne tou pravou alternativou. 

Je jisté, že nikdo můj život 
neovlivnil víc než Ježíš z Nazareta, 
kterého jsem na vlastní oči nikdy 
neviděl. Copak již toto není 
důkazem jeho existence? Tolikrát 
jsem mu dal vše, co jsem měl, od 
majetku po nejdražší vztahy, abych 
se znovu a znovu mohl přesvědčit, 
že se mi stokrát víc vrátilo. Úplně 
přesně, jak to řekl." 

Otázka v závěru knihy: „Tvůj 
životní příběh je plný kontrastů, 
ne-li paradoxů. Vyrůstal jsi              
v dělnické rodině a studoval jsi na 
několika významných univerzitách 
v Římě. Připravoval ses na dráhu 
misionáře v Africe a působíš           
v nejateističtější zemi v Evropě. Jsi 
doma mezi salesiány i mezi 
kamarády z undergroundu… Jak 
náročné je ty různé protiklady        
v sobě  skloubit? –  Je to super. Já 
totiž myslím, že jsem svůj životní 
příběh dostal darem. Je-li to dar 

plný paradoxů, tím líp může 

zrcadlit křesťanství. Jsem učitelem 
a knězem, co musí vystupovat před 
lidmi, a přitom celý život zápasím  
s nesmělostí a plachostí. Jsem        
v této knize jako nahý na 
veřejnosti, a přitom jsem nejraději 
sám. Ježíš je ale přece také 
paradox, Boží Syn a zároveň 
člověk. On je cesta, pravda i život, 
a tak být paradoxem je možná 
úplně tím nejlepším řešením. Jako 
to zažil i svatý Pavel.“  

Na otázku, zda se chystá napsat 
další knížku, Ladislav Heryán 

odpověděl: „Chystám. Formát 
ještě nevím, ale je mi jasné, že 
bych chtěl ukazovat Boží existenci 
na životě lidí. I když třeba oni sami 
o ní nevědí. To mě přitahuje.“  

Kniha je plná takových myšlenek   
k rozjímání a není v mých silách ji 
vám lépe přiblížit. S pokorou vám 
doporučuji si ji přečíst. 

Miloslava Pangrácová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    



 

  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Nové zvony ve 
Velkých Popovicích 

 
Kde srdce zvonu bije, tam je 

život. Dej Bůh štěstí.  
 

Je radostnou zprávou, že tato 
slova budou od května platit také 
pro Velké Popovice. Zároveň je 
potěšující číst dlouhý seznam 
jmen, která se o vznik nových 
zvonů nazvaných Velkopopovický 
a Vladimír zasloužili. Za všechny 
jmenujme pana Richarda Unruha, 

spolek Nové Habří, rodinu 
Kozákovu, obec Velké Popovice,  
P. Konstantina… Pán Bůh zaplať! 

Nové zvony spatřily světlo 
světa v obci Brodek u Prostějova 
v dílně rodiny Dytrychů za 
přítomnosti P. Konstantina, 
starostky Velkých Popovic Václavy 
Zímové, pánů Čelikovského, 
Unruha a Tušla a zástupců 
velkopopovického pivovaru. 

Historie zvonařské dílny 
Tomášková-Dytrychová sahá do 
roku 1950. Vedení společnosti je 
do dnešních dní předáváno 
z generace na generaci. Ve 

Velkých Popovicích tak budou znít 
zvony, které mají stejné tvůrce 
jako například zvony v japonské 
Hirošimě nebo americkém Texasu. 

Slavnostní žehnání zvonů 
proběhne na Hod Boží velikonoční 
21. dubna při bohoslužbě od 10 

Foto: Creative Commons 



 

hodin v kostele Panny Marie 

Sněžné ve Velkých Popovicích. 
Hlavním celebrantem bude 
emeritní opat strahovský                
P. Michael Josef Pojezdný,            
O. Praem. Všichni jste srdečně 
zváni! Zvony se poprvé rozezní při 
mši svaté v sobotu 18. května. 

P. Matěj 

 

Vzpomínka 

 
V neděli 31. března odešel do 

Božího království dobrý člověk. 
Kde bylo třeba, vždy pomáhal, 
zůstával ale přitom neuvěřitelně 
skromný. Jeho instalatérských 
zkušeností využil nejeden z nás. 
Snad každý z farnosti se musel 
potkat s plody jeho práce i přímo  
v kostele, byť málokdo ví, že právě 
František byl jedním z těch, kdo 
pomáhal každý rok čistit okna od 
pavučin, připravovat vánoční 
stromky, stavět betlém.  

Od roku 1993, kdy byla 

v Říčanech založena místní 
Charita, byl jejím členem. Byl to 
on, jehož hlas byl až donedávna 
nápadně podobný tomu 
Mikulášovu. Na jím opečené 
lahodné vuřty stěží mohou 
zapomenout účastníci oslav dne 
dětí. Krásný, dlouholetý a pevný 
vztah, který měl se svou 
milovanou Haničkou, může být pro 
nás obrovskou inspirací. Jeho 

košile s krátkým rukávem, bílé 
vlasy a robustní knír nám budou v 
první lavici chybět. 

Odpočinutí věčné dej 
Františkovi, Pane! 

 

Štěpán Vydrař 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Rudolf Flachs 



 

  PŘIPRAVUJEME   

 

O státním svátku ve středu       
8. května se koná každoroční 
májový poutní zájezd.  

Farníci i další příznivci naší 
říčanské farnosti jsou zváni na 
návštěvu Doksan a prohlídku 
premonstrátského areálu, kde byla 
vychovávána svatá Anežka. 
Program zahrnuje také procházku 
historickým středem Litoměřic. 

Bližší informace získají přihlášení 
zájemci u Františka Reichela 
(Kostelec u Křížků), Marie Junkové 
(Říčany) a Evy Čelikovské (Velké 
Popovice). 

 

Táborový pobyt pro děti se 
letos uskuteční na farní zahradě 
v Čechticích od soboty  29. června 
do středy 10. července. Tábor je 
určen pro děti od 6 do 15 let          

a téma zní: Vydejte se s námi na 
divoký západ! 

Přihláška je k dispozici                

v Říčanech na faře a v kostelích 
naší farnosti, online pak na webu 
farnosti. Přihlášku je potřeba 
vyplnit a odevzdat do 20. května. 

 
redakce 

 
 

 

  Z FARNÍ CHARITY   

 

Malý koncert 
s flétnami 
 

Na čtvrtek 25. dubna od 16.30 

hodin 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 Lenka 
Waldhegerová        a s dětmi je 
nacvičí. Pak v rámci veřejného 
vystoupení děti předvedou to, co 
se skoro za celý rok naučily. 
Hudbou vždycky potěší nejen 
obyvatele Senioru, ale i další 
návštěvníky koncertu. Srdečně 
zveme všechny, kteří mají rádi 
dětské koncertování. 

 

Ukončení sbírky 
známek 

 
Několik let jsme sbírali v naší 

Charitě použité, ale i nové známky, 
které jsme předávali do organizace 

Misijní banka ubožáků (MBU) 
panu Pavlu Baldínskému, 
zakladateli organizace. Známky 
byly zhodnoceny tak, že je přátelé 
pana Baldínského v Německu 
poskládali do tematických bločků  
a pak se prodávaly na filatelistické 
burze. Peníze se vrátily do MBU    
a sloužily pro potřebné hlavně 



 

v Africe, kde organizace pracuje ve 

prospěch rozvoje chudých rodin 
na jihozápadě Tanzánie. 

V letošním roce mi Pavel 
Baldínský sdělil, že bohužel prodej 
těchto použitých známek již 
„nefrčí“, a že je tato sbírka 
ukončena. Nicméně v Tanzánii 
organizace pomáhá dál a peníze 
na provoz se snaží získat od 
drobných dárců a sponzorů. Pokud 
chcete vědět více, sledujte 
http://www.agapembu.eu/  

 

 

Besídka ke Dni 
matek 

Besídku ke Dni matek v DPS 

Senior pořádá naše Farní charita 
ve středu 15. května od 17 hodin 

v sále jídelny. Hudební program 
máme opět domluvený s paní 
učitelkou Hanou Javorskou ze ZUŠ 
v Říčanech. Pěkné písničky, které 
zahrají a zazpívají malí hudebníci, 
maminky i babičky vždycky potěší 
a většinou si je i rády s dětmi 
zazpívají.  Členky Charity zajistí 
malý dárek (letos se mohou 
maminky těšit na kapesníčky a 
něco sladkého). A také 
samozřejmě přidáme květinu a od 
dětí z mateřské školky hezká 
malovaná přáníčka. Přijďte se 
podívat! Na besídku jsou zváni 
nejen obyvatelky Senioru, ale         

i všichni ostatní, kdo mají chuť se 
zúčastnit.  

 

Humanitární sbírka 

Tradiční jarní humanitární 
sbírku chystáme na květen. Přesný 
termín zatím není určen, protože 
jednáme s Diakonií Broumov         
o odvozu sbírky a podle dohody 
pak stanovíme, kdy sbírku 
uspořádáme.  

Podrobné informace najdete 
v květnovém Kurýru, ve vitrínce 
Farní charity u kostela na náměstí 
a na webových stránkách farnosti 
(květen, stránka Farní charity). 

 

Hospic Knížete 
Václava hledá 
zdravotní sestry 

Pro domácí hospicovou péči na 
Říčansku hledáme zdravotní 
sestry. Činnost lze kombinovat        
i s jiným úvazkem, je vhodná i pro 
ženy na rodičovské dovolené. Více 
informací hledejte na 
www.hospicknizetevaclava.cz 

 

Připravila Marie Junková  
 

 

 

 

http://www.agapembu.eu/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.agapembu.eu%2F
http://www.hospicknizetevaclava.cz/


 

  PRO DĚTI       Zdroj: Katechetické centrum Biskupství  brněnského 



 

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech 

Rozpis mší 
  

 

                                           

 

 Na Boží hod bude změna v pořadí bohoslužeb v Kostelci u Křížků a ve 
Velkých Popovicích. 

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

 V neděli při mši svaté bude žehnání pokrmů. 
 

Čtvrtek 

18. 4. 

 

ZELENÝ ČTVRTEK 

 

 18:00 

 18:00 

Říčany 

Kostelec u Křížků 

Pátek 

19. 4. 
VELKÝ PÁTEK 

 15:00 

 15:00  

 18:00 

 18:00 

Říčany – Křížová cesta 

Kostelec u Křížků – Křížová cesta 

Říčany – Velkopáteční obřady 

Kostelec u Křížků – Velkopáteční 
obřady 

Sobota 

20. 4. 
BÍLÁ SOBOTA 

 20:00 

  

 20:00 

Říčany – Vigilie Zmrtvýchvstání 
Páně 

Kostelec u Křížků –Vigilie 

Zmrtvýchvstání Páně 

Neděle 

21. 4. 

Slavnost 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
PÁNĚ 

  8:00 

 10:00     

  9:30 

  8:30 

 10:30  

 11:00 

 13:00 

Mukařov 

Velké Popovice 

Říčany – za farníky 

Kostelec u Křížků 

Kaple Charita Mukařov 

Jažlovice 

Tehov 

Pondělí 
22. 4.  

VELIKONOČNÍ  
PONDĚLÍ 

   9:30 

 11:00 

Říčany 

Otice 

Velikonoce 2019 
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