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kněží
také
brzy
podíváme
a doufáme, že alespoň na chvíli
zažijeme tu pravou tábornickou
náladu.
Krásný čas letních prázdnin
a dovolených, spoustu hezkých
společných zážitků a společně
prožitých chvil vám ze srdce přeje
váš P. Konstantin

Milí farníci,

nedávno jsme měli poslední
hodiny náboženství a já jsem si
uvědomil, jak ten rok zase rychle
uběhl. Chtěl bych poděkovat všem
rodičům, kteří k nám vozili svoje
děti na náboženství, a hlavně všem
katechetkám i otci Matějovi, kteří
mi s láskou a obětavostí pomáhali
při vyučování. Všem dětem přeji co
nejúspěšnější školní výsledky
a spokojený odjezd na prázdniny!
V Říčanech v kostele svatých Petra
a Pavla slavíme v neděli 30. června
poutní mši svatou. Těším se, že se
potkáme i po bohoslužbě při
pohoštění ve farní zahradě.
Za dětmi z farnosti, kterým už
začal tábor v Čechticích, se my

 ZE ŽIVOTA FARNOSTI 

Duchovní banka
U nás v kostele kdysi v předsíňce
sloužila skříňka pro duchovní
literaturu. Knížky sem byly
distribuovány a prodávány. Nyní
bychom se k tomu chtěli vrátit.
Mnoho z nás již nashromáždilo
doma spoustu knih s duchovní
tematikou. Je škoda, aby knihy
ležely nevyužity. Můžeme si je
navzájem půjčovat nebo dokonce
darovat. Kdo tedy bude chtít, ať dá
knížku do skříňky. Ten, kdo si ji
půjčí, ji tam po přečtení opět může
vrátit. Samozřejmě by nebylo
dobré půjčovat knihy, na kterých
by dotyčnému záleželo, protože za
vrácení není možné ručit.
Radostného dárce však miluje
Bůh.
Yvona Šebková

Křížová cesta pro
rodiny s dětmi
Při cestě domů z modlitby
matek jsme si s Lidkou Mužíkovou
povídaly, jak naše rodiny řeší
organizaci bohoslužeb během
Velikonoc. Přivedlo nás to na
nápad, jak obřady lépe přizpůsobit
dětem. Křížová cesta pro rodiče
s dětmi na naší farní zahradě
o Velkém pátku se povedla – díky
vám, že jste přišli v tak hojném
počtu, díky našim vzácným farářům
a krásnému počasí. Můžeme si tak
zapsat novou tradici a těšit se na
příští rok, až se při této modlitbě
projdeme celou zahradou.
Šárka Landkammerová

Foto: Dominik Landkammer

Foto: Rudolf Flachs

Nové zvony ve Velkých Popovicích se poprvé rozezněly v sobotu 18. května

Foto: Rudolf Flachs

Ke svatému přijímání přistoupilo poprvé dvanáct dětí.
Říčany, neděle 16. června

Mimořádný misijní
říjen 2019

Motto: „Jděte
ke
všem
národům
a
získávejte
mi
učedníky, křtěte je ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého a učte je,
aby zachovávali všecko, co jsem
vám přikázal. A hle, já jsem
s vámi po všechny dny až do
skonání
tohoto
věku.“
(Mt 28, 19-20)
Dne 30. listopadu uběhne sto
let od vydání apoštolského
listu Maximum illud, kterým
chtěl dát tehdejší papež Benedikt
XV. po zničujícím světovém
konfliktu nový impuls misijnímu
úkolu hlásat evangelium. V listu
zdůrazňuje, že jediným motivem
misijní činnosti má být poselství
a láska Pána Ježíše, šířené
svatostí vlastního života a také
dobrými skutky. Papež František

opět klade důraz na tento úkol,
který byl církvi svěřen, a proto si
přeje, aby se v celém světě slavil
říjen
2019
jako mimořádný
misijní měsíc.
Také naše farnost chce letos
na tuto výzvu odpovědět.
Budeme
mít
hned
dvě
mimořádné příležitosti: 5. října
(první sobotu v měsíci říjnu) se
bude konat Misijní kongres dětí
v Kroměříži,
který
pořádají
Papežská misijní díla. Na tuto akci
je možné se s dětmi hlásit u paní
Míly Pangrácové, která podá
bližší informace.
Již léta se u nás pořádají
misijní neděle (před lety totiž
vzniklo
Misijní
klubko),
v našem kostele je možné si
zakoupit
misijní
kalendáře
a přispět tak na potřebné misijní
dílo. Letos bychom rádi přizvali
ke spolupráci na misijním díle
více
farníků
a
společně
uspořádali mimořádný misijní
jarmark.
Přestože se bude konat až
o letošní říjnové misijní neděli
v prostorách farní zahrady (při
nepřízni počasí ve farní stodole),
informujeme o něm již nyní, aby
se na něm mohli podílet všichni
šikovní farníci. Ti, kteří rádi něco
vyrábějí, šijí, pletou, pečou,
pěstují nebo jakkoli jinak tvoří
a jsou ochotni přispět na „misijní
stůl“. Můžeme využít i blížících se

prázdnin a sami, nebo společně
s dětmi, rodiči či prarodiči nějaký
příspěvek vymyslet, případně
vytvořit.
Zde uvádíme pro inspiraci, ale
věříme i ve vaši fantazii:












polštářky a podobné
dekorační předměty
(vyšívané, šité, háčkované)
svíčky
pytlíčky se sušenými
bylinkami na čaj
výrobky z pedigu (košíčky…)
sušené dekorační květiny
výrobky z keramiky
obrázky, pohledy
zákusky a jiné dobroty
sušenky podle osvědčených
domácích receptů
výrobky z korálků (náušnice
a jiné ozdoby)

Vybrané finanční příspěvky
poputují na účet Papežských
misijních děl. Více informací
k mimořádnému misijnímu roku
a měsíci říjnu 2019 najdete na
www.missio.cz
Podrobnosti
k farnímu
misijnímu jarmarku vám rády
sdělí Kateřina Beránková a Šárka
Landkammerová. Detaily o akci
pak
včas
uslyšíte
také
v ohláškách.
Kateřina Beránková

Foto: Šárka Landkammerová

 INSPIRACE 

Putování do kostela
sv. Jacka v Legnici
Nabídka z římskokatolické
farnosti v Kostelci nad Černými lesy
na pouť do Legnice, místa
eucharistického
zázraku,
nás
zaujala. Vypravily jsme se tedy
s nimi v sobotu 15. června do
Polska. Cesta ve vedru byla
náročná a dlouhá, avšak při
růženci, modlení a zpěvu přece jen
docela uběhla. V Legnici jsme měli
od 12 hodin mši svatou a v kapli při
kostele sv. Jacka jsme se mohli
modlit k zázračné hostii. Jak se to
vše stalo?
V roce 2013, dne 25. prosince,
při rozdělování svatého přijímání
upadla knězi hostie na dlažbu. Poté
ji vložil do kalicha s vodou a uložil
do svatostánku. Dne 5. ledna 2014
se na hostii objevila skvrna,
vypadající jako krev. Jev byl
vědecky sledován a zkoumán
a 10. dubna 2016 byla biskupem
Zbigniewem
Kernikowským
zveřejněna eucharistická událost.
Brzy nato, 2. července 2016, byla
relikvie Těla Páně slavnostně
odhalena a vystavena k veřejné
úctě. Kněz, kterému hostie upadla,
měl jet na misie do Jižní Ameriky.
Nikam neodjel a svědčí o této
neuvěřitelné události poutníkům
v katechezi. Poutavě nám o všem

vyprávěl a odcházeli jsme s těžko
uvěřitelnými zážitky, na které se
nedá zapomenout.
V Legnici jsme ještě navštívili
katolickou katedrálu a odjeli jsme
do Krzesówa. Zde jsme si prohlédli
kostel Matki Božej laskawej a jeho
okolí.
Plni dojmů jsme se vrátili domů
a děkovali Boží Prozřetelnosti za
možnost absolvovat tuto poutní
cestu. Chvála tobě Bože, že se nám
dáváš poznat a ukazuješ nám cestu.
poutnice Míla Pangrácová
a Marcela Michalská

Kateřina Sienská:
Dialog s Boží
prozřetelností
Kateřina Sienská, narozená roku
1347, je středověká mystička, která
byla povolána k nápravě církve.
Kniha vznikla na základě diktátu
Kateřiny při jejím vytržení asi dva
roky před smrtí. Text zapisovali dva
písaři. Kniha je hutná, struktura
těžká. Ráda bych se však podělila
o pár myšlenek, které jsem
pochopila a udělaly mi radost.
Všechny věci jsou stvořeny pro
člověka a mají menší hodnotu než
člověk. Nemohou ho proto nasytit.
Nasytit člověka může jen Bůh. Bůh
nás stvořil z nezměrné lásky a bez
našeho přičinění. Bez našeho

přičinění nás však spasit nemůže.
Bůh nás miloval dříve, než jsme žili.
Bohu nemůže uškodit ten, kdo
páchá zlo. Škodí jen sobě samému
a bližnímu. Bůh však považuje toto
zlo za svou újmu. Láska k bližnímu
pramení z lásky k Bohu. Bohu je
nutno dávat, co mu náleží. Náleží
mu čest a chvála. Všechno, co
člověk má, je od Boha. Duše má
pociťovat touhu po tom, aby byl
Bůh uctíván a po spáse duší. Věčný
život nemůže být nikomu sám od
sebe odňat. Ztrácí ho jen ten, kdo
ho nechce.
Pokračování příště.
Yvona Šebková
 CO SE DĚJE U SKAUTŮ
PŘI FARNOSTI 

Skautská akce HU!
Na akci HU!, která se konala
17.–18. května na Rakovnicku,
jsme jeli vlakem, metrem a zase
vlakem. Když jsme přijeli, zabydleli
jsme se v chatkách. Druhý den jsme
hráli hru. Plnili jsme úkoly, které
navazovaly na to, co jsme dostali.
Například: stavitele (pomocníky na
stavbě) jsi získal tak, že jsi stavěl
z lega. Vodu jsi získal způsobem, že
sis nabral vodu z potoka do
kelímku, doskákal jsi po jedné noze
ke kyblíku a tu vodu jsi tam vylil.

Malta se dala získat tehdy, když jsi
z kopce válel sudy. Stavěli jsme
(jako by) budovy a udržovali jsme
je. Z budov pak vznikalo celé
město. Při této hře jsme se
seznámili se členy dalších oddílů
našeho velkého střediska Blaník.
Markéta z družiny Brambory, 9 let
 PŘIPRAVUJE SE 

Svatoprokopská
pouť na Sázavě
Slavnost svatého Prokopa
čtvrtek 4. 7. 2019
8.30 poutní mše svatá farnosti
Kolín (Sázavský klášter); celebruje
P. František Čech, novokněz
10.30 poutní mše svatá (Sázavský
klášter); celebruje P. Vít Uher,
farář u sv. Prokopa v Praze
19.00 pobožnost ke sv. Prokopovi
(kostel sv. Martina)
19.30–22.00 eucharistická adorace
(kostel sv. Martina)
Velká Svatoprokopská pouť
neděle 7. 7. 2019
10.30 slavnostní mše svatá
(Sázavský klášter); celebruje P. Jan
Kotas, rektor Arcibiskupského
semináře v Praze a kanovník

 Z FARNÍ CHARITY 

Návštěva
Domova pro
seniory
kardinála Berana
v Mukařově
Členky naší Charity přijaly
v pátek 17. května pozvání do
Domova pro seniory kardinála
Berana – od 13 hodin se tam konala
vzpomínková
mše
svatá
u příležitosti padesáti let od úmrtí
Josefa kardinála Berana a po ní
tradiční zahradní slavnost.
Bohoslužbu v tamní kapli Panny
Marie
Lurdské
celebroval
biskupský vikář pro diakonii P. Jan
Balík.
Kaple byla zaplněná klienty
domova a pozvanými hosty, kteří si
rádi zazpívali a poslechli si milé
kázání P. Balíka. Konala se i májová
pobožnost s litaniemi k Panně
Marii. Na závěr obřadů požehnal
Jan Balík informační panel nově
nainstalovaný před mukařovským
domovem, který připomíná život
kardinála Berana.
Po mši svaté jsme všichni přešli
do zahrady, kde již bylo nachystáno
jídlo i pití a také dva hudebníci,
kteří zahradní slavnost osvěžili
hezkými písničkami. Návštěvníci si

mohli opéci na ohýnku špekáčky,
což využili hlavně mladí. My starší
jsme zase ochutnali kávu a dobré
zákusky, které napekly, jak jsme se
dověděli,
zde
zaměstnané
zdravotní sestry, pečovatelky
a dokonce i paní ředitelka.
Příjemné odpoledne rychle utíkalo
a já jsem již musela odejít, ale
myslím, že obyvatelé domova se
ještě dlouho dobře bavili a budou
na tuto příjemnou zahradní
slavnost vzpomínat celý rok.

Jak dopadla
humanitární sbírka?
Darované věci jsme sbírali celé
úterní odpoledne 14. května. Sice
byla zima a mračna se honila, ale
nezmokli jsme a do předsíně
kostela jsme uložili plno pytlů
a krabic, pro které si přijelo druhý
den malé nákladní auto. Měla jsem
obavy, jestli všechno do auta
naložíme, ale pan řidič vše dobře
složil a ještě by se tam něco vešlo.
Třeba příště bude auto plné…
Připravila Marie Junková

O Dobrobazaru 2019

dobrobazar.wixsite.com/dobrobazar

a na Facebooku.
Renata Skalošová

Foto: archiv spolku Dobrobazar

Dobročinný bazar v Čestlicích,
který se konal v neděli 16. června,
letos provázela nepřízeň počasí.
Hlavní organizátorka Kateřina
Pisková popisuje: „Ranní počasí
nebylo ani trochu povzbudivé,
ačkoli se v průběhu dne
vylepšovalo. Otevřením brány jsme
patrně otevřeli také nějaká
nebeská stavidla a začalo pršet.
Naštěstí to nebylo až tak
dramatické a koneckonců – ve
čtrnáctileté historii Dobrobazaru to
bylo teprve podruhé, kdy nás
počasí vyšplouchlo.“ Podepsalo se
to na počtu návštěvníků (bylo jich
asi o 10 % méně, než v předchozích
letech) i na doprovodném
programu, který bylo potřeba
omezit. Výtěžek je tedy i z těchto
příčin nižší, než by mohl být, ale
i tak činí fantastických 98 250 Kč.
Organizátoři děkují všem dárcům
a podporovatelům za přízeň.
Spolek Dobrobazar dlouhodobě
podporuje a propaguje hospicovou
péči. Letos se o výtěžek podělí dvě

organizace: Cesta domů využije
finance na zakoupení vybavení
lůžkové části nového paliativního
centra. V PRO Gaudia podpořili
návštěvníci čestlické dobročinné
akce rozvoj aktivit psychosociální
podpory pro klienty v domácí péči
(jak pro pacienty, tak pro osoby
pečující).
Tento ročník se uzavře po
letních prázdninách. V neděli
8. září proběhne slavnostní předání
symbolických šeků příjemcům
výtěžku. Podrobnější informace
najdete na webových stránkách

 PRO DĚTI 

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech

Rozpis mší
Neděle
30.6.
Pondělí
1.7.

SLAVNOST
SV. PETRA
A PAVLA,
APOŠTOLŮ

Čtvrtek
4.7.
Pátek
5.7.
Sobota
6.7.

Neděle
7.7.

09:30 Říčany – za farníky
POUTNÍ MŠE SV.
15:00

Úterý
2.7.
Středa
3.7.

08:00 Mukařov

DPS Říčany

09:00 Říčany
Svátek
sv. Tomáše,
apoštola
Památka
sv. Prokopa,
řeholníka
Svátek
sv. Cyrila a Metoděje,
patronů Evropy

18:00 Říčany
09:00 Říčany
18:00 Říčany

14:30
16:00
18:00
08:00
08:30
14. neděle
09:30
v liturgickém mezidobí
10:15
11:00

Olešky
Kamenice
Říčany
Mukařov
Velké Popovice
Říčany – za farníky
Kostelec u Křížků
Otice

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, Hana Zavadilová | Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.

Uzávěrka příštího Zvonu je ve středu 19. října 2019.

