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Milí farníci,  
 

když otevřeme jakýkoli časopis 
nebo noviny, pustíme televizi či 
rádio, zjistíme, že většinou se píše 
jen o tom, co kdo udělal nebo 
neudělal, jak se realizoval, co 
dokázal, nedokázal nebo se chystá 
dokázat, co nashromáždil a jak se 
obohatil. Jsme v pokušení to 
upřednostnit před kvalitou jejich 
bytí, jejich srdce. Už ve starověku 
bylo jedním z největších svodů 
modlářství: „klaněli se dílu svých 
rukou“.  

Souvisí to s pokušením, 
kterému podlehli již lidé v ráji. 
Chtěli si zařídit šťastný život sami, 
bez Boha. Je to pokušení uspokojit 
své nejhlubší tužby pouze tím, že 
se budeme takzvaně 

seberealizovat. Člověk je ovšem 
povolán klanět se jedině Bohu, při 
každém jiném uctívání ztrácí svou 
důstojnost. Jednoho dne tu bude 

muset zanechat úplně všechno: 
svůj majetek, peníze, známosti, 
tituly i znalosti, úspěchy, 
fotografie a suvenýry z cest… 
Odnese si jen to, kým je,                 
a naprosto nic z toho, co má. Je 
dobře, že nás na to konečné 
opouštění a tříbení život 
připravuje postupně. 

 

Proto i my společně s pastýři 
pojďme a klaňme se tomu, který je 
Emanuel – Bůh s námi.  

 

P. Matěj  

ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  

O     B     Č     A     S     N     Í      K  
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  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Koruna svaté Anežky 
České                             
(slovo pro dárce)  

 

Drazí bratři a sestry v Kristu. Vy 

všichni jste přispěli na dar pro 
svatého otce Františka. Vám všem 
patří velké díky. Svatý otec byl 
potěšen jak finančním darem na 
chudé a potřebné, tak i vašimi 
otisky prstů, jako symbolem 
velkorysého dárce. Ať již mnozí        
z vás byli na národní pouti v Římě, 
či doma se v tichosti připojili           
v modlitbách ke zhruba čtyřem 
tisícům poutníků, našim kněžím     
a biskupům, my jsme v Římě 
věděli, že jste tam s námi.  Vaše 
otisky prstů jsou na soše „Koruna 
svaté Anežky České“ a další tisíce 

otisků jsou uloženy v ní. Vaše děti 
a další pokolení budou vědět, 
že váš otisk je v Římě a taky v srdci 
svatého otce Františka. Nepatří 
mně hodnotit národní pouť, jsem 
však přesvědčen, že byla krásná a i 
díky vám splnila svoje poslání.  

  

František Ševečka, koordinátor 
projektu „Koruna svaté Anežky 

České“ 

 
 

 

Mistrovství Evropy 
kněží v halové 
kopané 
 

Vážení přátelé! Rád bych vás 
pozval na jednu akci, která se 
bude konat u nás v Říčanech – a to 

na Mistrovství Evropy kněží 
v halové kopané. Možná jste od 
faráře čekali jinou pozvánku – ale 

jako kněží se nejen modlíme, ale    
i sportujeme… Někteří. 

Šampionát se bude konat ve 
dnech 17. až 21. února 2020. 
Zúčastní se ho asi 260 kněží z 18 

států Evropy – od Portugalska až 
po Kazachstán. 

Je mi velikou ctí i závazkem, že 
se toto setkání bude konat 
v Říčanech a v Praze. V Říčanech 
budeme v úterý 18. 2. začínat mší 
svatou v kostele sv. Petra a Pavla a 

potom budeme rozděleni do dvou 
hal – do centra Na Fialce a do 

městské sportovní haly vedle 
zimního stadionu. Hrát budeme 

v obou halách asi od 11:30 do 
20:00. Přijďte nám fandit! Tým 
české reprezentace bude také hrát 
exhibiční zápas se zástupci Říčan. 

Takovou velikou sportovní        
a zároveň společenskou akci 
nemohu organizovat sám. A tak 
bych chtěl moc poděkovat za 
vstřícnost, které se mi dostalo od 
vedení města Říčany a všech těch, 
kteří se podíleli na domlouvání 
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technických záležitostí. Velice bych 
chtěl poděkovat také panu řediteli 
centra Na Fialce. Děkuji také těm, 
kteří nám pomohli finančně či 
materiálně a rovněž 
dobrovolníkům, bez kterých by to 
nešlo! 

Pokud byste ještě chtěli 
jakýmkoli způsobem přispět, 
budeme vám nesmírně vděčni. 
Těším se na vás na fotbale, věřím, 
že se vám zápasy budou líbit          
a snad neuděláme ostudu. 

 

Váš P. Konstantin 

 

 

Euro 2020 – rozdělení do 
skupin  

 

A     

Chorvatsko, 

Slovensko, 

Srbsko, 

Bělorusko, 
Albánie 

B 

Portugalsko, 

Maďarsko, 
Itálie,     Česká 
republika, 

Kazachstán  
C  

Polsko, 

Rumunsko, 

Ukrajina, 

Vatikán  
 

D 

Bosna                      

a Hercegovina, 

Kosovo, 

Rakousko, 

Černá Hora 

 
 

Losování turnaje v úterý 10. prosince se v sídle Arcibiskupství pražského 
zúčastnil kardinál Dominik Duka    
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Sedmý celostátní 
Misijní kongres dětí 
„Velká síla malých 
skutků“ 
 

Misijní činnost každého 
křesťana je odpovědí na trvalý 
Ježíšův příkaz: „Jděte do celého 
světa a hlásejte evangelium 
všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) 

Papež František klade důraz na 
tento úkol, a proto vyhlásil, aby se 
na celém světě slavil říjen 2019 
jako mimořádný misijní měsíc.      
V České republice byl zahájen říjen 
2019 pořádáním 7. celostátního 
Misijního kongresu dětí                    
v Kroměříži. Naše farnost se také 
zúčastnila – zde je ohlédnutí za 
putováním na střední Moravu.    

V sobotu 5. října ráno nás 
boromejka sestra Angelika 

Pintířová naložila v Říčanech do 
klášterního auta a společně             
s dětmi jsme se vydali v deštivém 
počasí na dlouhou cestu. Na 
zahajovací mši svatou v kostele 

Panny Marie jsme dorazili včas. 
Kostel byl již zaplněný dětmi           
a jejich doprovodem. Hlavní 
celebrant arcibiskup Jan Graubner 

vybídl více než tři sta dětí k radosti 

z tohoto dne slovy „V některých 
misijních zemích za déšť lidé děkují 
a z radosti nad ním tancují. 

Zkusme i my děkovat Pánu za to, 
že nám žehná.“ 

Po mši svaté začalo putování 
po pěti světadílech. Vzhledem 
k dešti probíhalo v budově 
Arcibiskupského gymnázia. Zde 
byly připraveny misijní hry 
zaměřené k určitému světadílu.     
V Americe jsme se setkali také        
s panem arcibiskupem, také 
procházel všemi světadíly. Pro děti 
bylo připraveno i občerstvení. 
Náročnou přípravu setkání zvládli 
pracovníci a žáci místní církevní 
školy na výbornou. O realizaci        
a náplň dne se postaralo Misijní 
klubko číslo 158, které je 
přiděleno Církevní základní škole   
v Kroměříži. Vše běželo velmi 
pohodově a všude jsme slyšeli jen 
hovor a smích dětí. Na závěr ve 
velkém lijáku ti nejstatečnější, 
mezi které jsme patřili, na 
památku kongresu vysadili břízu     
v Podzámecké zahradě. S veselou 
náladou, která v autě panovala, 
jsme se vrátili do Říčan ve 
večerních hodinách. Náš obdiv 
patří sestře Angelice, která              
v deštivém počasí bezpečně řídila 
velké auto. Děkujeme Bohu            
a sestře Angelice za krásné              
a nezapomenutelné zážitky             
z Kroměříže. 

 

Miloslava Pangrácová 
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  INSPIRACE   

Co by sis přál? 
 

V loňském vánočním čísle jsme 
psali o organizaci Mary´s 

Meals, jejíž aktivity tenkrát 
oslovily Katku Beránkovou. 
Dnes se s námi o poselství 
organizace dělí teprve 
čtrnáctiletá pisatelka. 
 

 

Blíží se Vánoce a snad každý     
z nás se na ně těší. Těšíme se na 
Štědrý večer, až uvidíme své 
nejbližší otevírat dárek, který jsme 
jim vybrali. Bohužel, ne všichni 
mohou své blízké obdarovávat 
hmotnými dárky. Na mapě světa 
můžeme najít mnoho rozvojových 
zemí, kde hlavně děti nemají ani 
co jíst, natož shánět dárek. Jak 
všichni víme, v těchto zemích je 
jak špatná ekonomika, životní 
úroveň, tak i zdravotní péče,          
a proto mnoho dětí umírá nejen 
na dlouhodobé hladovění, ale i na 
nemoci, které se u nás Evropě dají 
snadno léčit. Děti nechodí do škol, 
protože pomáhají rodičům na poli, 

které je zdrojem jejich obživy, 
anebo si v horším případě hledají 
obživu mezi odpadky na ulici. 

Vánoce jsou časem pohody, 
lásky a hlavně klidu, kterého se 
daným  dětem nedostává.  V  zimě  

 

 

 

totiž úroda spí a nepřináší žádné 
plody, což znamená, že rodiny 
hladovějí. V poutavé knize Bouda, 

která krmí milion dětí mě dojala 
odpověď chlapce Edwarda na 
otázku: „Co by sis přál?“ On 
odpověděl: „Přál bych si chodit do 
školy.“ To mě natolik oslovilo, že 
vám musím napsat o Mary´s 
Meals… 

Mary´s Meals se odlišuje od 
ostatních organizací tím, že je 
založena na jednoduchém 
principu, který ale funguje.              
Z vytěžených peněz od štědrých 
lidí (spotřebuje se na náklady jen 
1,5 %), se koupí suroviny na 
pokrmy, které se poté podávají 
v místních školách. Jedná se 
převážně             o kukuřičnou kaši, 
která je plná vlákniny a dítě nasytí 
do druhého dne. Rodiče pouštějí 
děti do škol, protože mají jistotu, 
že dítě ve škole dostane najíst. 
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Dítě se pak dokáže s plným 
žaludkem soustředit na učení. Část 
peněz je dána na rekonstrukci       
a stavbu nových škol a nemocnic. 
Kuchaři daných pokrmů jsou 
místní dobrovolníci, převážně 
maminky dětí. Suroviny se kupují 
v oblastech, kde Mary´s Meals 
pomáhá.  

Zakladatelem této neziskové 
organizace je Magnus MacFarlane 

Borrow ze Skotska, známý jako 
Magnus, který se této myšlence 
věnuje již několik let. Jako 
šestnáctiletý chlapec se se svými 

sourozenci rozhodl navštívit Bosnu 
a Hercegovinu, aby se setkal 

s mladými vizionáři Panny Marie 
v Medžugorii. Do země postižené 
válkou dovážel charitativní pomoc 
ze Skotska. Nebylo to jednoduché 
a myslel si, že jednou návštěvou 
Bosny pomoc ukončí. Mýlil se. 

Doma ve Skotsku na něho čekaly 
další prostředky pro potřebné 
v Bosně, později pro potřebné 
v Jugoslávii i v Rumunsku. 
Pomáhal usilovně dál a plno lidí se 
k němu přidávalo. Díky srdečným 
lidem, se kterými se seznámil, díky 
chlapci Edwardovi a s Boží pomocí 
přišel na jednoduchou myšlenku, 
jak pomáhat hladovým dětem ve 
světě. Dodnes Magnus říká, že ho 
od začátku vedla Panna Maria       
a podle ní pojmenoval také 
organizaci Mary´s Meals na pomoc 
hladovějícím dětem. Ta není ve 

světě ještě tak známá a lidí, kteří 
se snaží pomáhat, by mohlo být 
více.  

Mary´s Meals sice krmí už přes 
1,5 milionu dětí, jenomže dětí, 
které hladoví a nechodí do škol je 
čtyřicetkrát více. Jídlo pro jedno 
dítě na rok stojí jen 421 Kč. 
Pomoci lze zasláním daru na účet 
či zorganizováním finanční sbírky 
ve škole. Svou školu nebo farnost 
je možné zapojit do projektu zvaný 
„Batůžkový projekt“. Tento projekt 
je založen na sběru použitých 
batohů se školními pomůckami      
a s oblečením. Pokud máš nějaký 
starý batůžek, malé oblečení, 
které už nepoužíváš, můžeš 
vykonat dobrý skutek, který 
k Vánocům bezprostředně patří. 
Vše najdeš na webové adrese 

www.marysmeals.cz. 

 

Bětka Patáková 

 

 

Kateřina Sienská:     
O modlitbě 
 

 

Pán Bůh říká Kateřině, že je 
modlitba ústní a vnitřní. Pouze       
v ústní modlitbě nemá zalíbení. 
Modlitba ústní bez vnitřní nemá 
cenu. Vnitřní modlitbou se myslí 
myšlenka spojená s láskou               
a svatou touhou. Ale obě tyto 
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modlitby, jak ústní, tak vnitřní, se 
mohou spojit. 

I to, co duše koná slovem či 
činem pro spásu svého bližního, je 
opravdovou modlitbou. Kromě 
povinných modliteb je modlitbou 
všechno, co člověk činí ve jménu 
lásky pro bližního nebo pro sebe 
včetně všedních povinností. 
Neustále se modlí ten, kdo 
nepřestává konat dobro. 

Ustavičnou modlitbou se stane 
spojení ústní a vnitřní modlitby, 
která nabývá podobu lásky. Při 
vnitřní modlitbě navštěvuje duši 
Bůh. Vnitřní modlitba je tedy ve 
skutečnosti milost, kterou dává 
Bůh. Duše musí být citlivá na toto 
navštívení Bohem. Má tyto 
podoby: osvícení, při kterém duše 
se zármutkem poznává své chyby. 
Jindy dostává poznání Boží lásky či 
naplnění touhy duše. 

 

Yvona Šebková 

 

  PŘIPRAVUJEME  

 

 

Farní ples 
 

Stejně jako v minulých letech, 
ani na začátku příštího roku po 
Vánocích se nebudete nudit. Čeká 
nás totiž již 7. farní ples! Tento rok 
se nám podařilo vyhnout se kolizi   
s jarními prázdninami, věříme 
tedy, že v sobotu 8. února 
zaplníme KC Labuť až po okraj. Na 
co se můžete těšit? Na léty 
osvědčenou kapelu Atmosphere 
Show Band, zajímavá předtančení, 
lákavou tombolu a hlavně hodně 
tance! 

Chcete pomoci s přípravou? 
Uvítáme pomoc se sháněním 
sponzorů, pečením dobrot na stůl  
i přípravou sálu v den plesu 
odpoledne a s úklidem po 
ukončení. Stačí napsat na 

vydrar@razdva.cz. Vstupenky 

budou k dispozici na obvyklých 
místech, zejména pak u Marušky 
Junkové na e-mailu 

Marie.Junkova@seznam.cz.  

 

Těšíme se na vaše i naše taneční 
kreace! 

 

Plesový výbor 
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Slavíme jubileum: 
20. dětský karneval 
 

Římskokatolická farnost Říčany 
bude pořádat s T. J. Sokol Říčany a 
Radošovice již 20. tradiční dětský 
karneval. Karnevalové veselí začne 
16. února ve 14.30 hod. v 

radošovické sokolovně. Zahájíme 
tanečním rejem a budeme 
pokračovat soutěžními zábavnými 
hrami. Jistě vás zaujmou ukázky 
rokenrolu, předtančení sokolek, 
bohatá tombola, občerstvení a 
další... Těšíme se na vaše nápadité 
masky. Prosím vezměte si s sebou 

přezůvky, máme omezený počet 
návleků. Srdečně zveme děti, 
rodiče, prarodiče a ostatní 
příznivce.  

                             

 Za organizátory zve                 
Miloslava Pangrácová 

 

Adventní věnec 
 

I v našem národě se ujal 
oblíbený zvyk severských států – 

provázet předvánoční čas 
adventním věncem. Má krásnou 
symboliku a každému z nás může 
něco říci. Světlo čtyř svící, které se 
postupně zapalují v průběhu čtyř 
adventních týdnů nese poselství 
Božího světla a připomíná Ježíšova 
slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 
5,14). Zelený adventní věnec je 

symbolem života a společenství, je 
znamením naděje, že Boží láska 
vítězí nad temnotou a smrtí. Vždyť 
Boží Syn, Ježíš Kristus se z lásky 
k nám stal člověkem.  

V tomto duchu uvažuje              
o adventním věnci s jeho čtyřmi 
svícemi i neznámý duchovní autor. 
O čem hovoří? Čtyři svíce hořely 
na adventním věnci. Bylo úplné 
ticho. Takové ticho, že bylo slyšet, 
jak začaly svíce mluvit. První svíce 
vzdychla a řekla: „Jmenuji se MÍR. 
Moje světlo sice svítí, ale lidé 
žádný mír ani pokoj nedodržují, 
nechtějí mne!“ A její světlo se 
zmenšovalo, až docela zhaslo. 
Světlo druhé svíce zakmitalo           
a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA. 
Ale jsem zbytečná. Lidé nechtějí     
o Bohu nic vědět. Nemá tedy 
cenu, abych svítila.“ Průvan zavál 
místností a druhá svíce zhasla. Tiše 
a velmi smutně se ke slovu 
přihlásila třetí svíce. „Jmenuji se 
LÁSKA. Už nemám sílu, abych 
hořela. Lidé mě odstavili na 
stranu. Vidí jen sami sebe a žádné 
jiné, které by měli mít rádi.“          
A s posledním záchvěvem zhaslo     

i toto světlo. 
Tu vešlo do pokoje dítě, 

pohlédlo na svíce a zvolalo: „Ale vy 
musíte přece svítit a ne být 
zhaslé!“ A skoro začalo plakat… 
V tom se přihlásila ke slovu také 
čtvrtá svíce a pravila: „Neboj se! 
Dokud já hořím, můžeme také 
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ostatní svíce zapálit. Jmenuji se 
NADĚJE!“ Zápalkou vzalo dítě 
světlo z této svíce a rozsvítilo 
znovu ostatní svíčky. Ctnost 
naděje zachránila mír, víru a lásku. 
A opravdu, v dnešním světě plném 
přírodních katastrof, lidských 
zkratů a útoků na samu lidskou 
přirozenost je nejdůležitější 
uchovat si ctnost naděje, vědomí, 
že není jen temnota, že není vše 
ztraceno, že i kolem nás blikají 
světýlka v lidských srdcích, která 
se mohou rozhořet. Udržet si 
naději je těžší, než ctnosti víry       
a lásky. Naše názory, postoje         

a životní zkušenosti někdy 
zatemňují     naději,      že         naše  

namáhání, oběti i starosti mohou 
přinést jednou ovoce. Právě 
Vánoce nám mohou být zářným 
příkladem a povzbuzením. S Boží 
pomocí a naší snahou můžeme 

vždy překonat všechny těžkosti, 
neboť Bůh nenaloží na nás více, 
než můžeme unést. 

„Když hluboké ticho všechno 
objímalo a noc ve svém běhu 
k polovině došla, tvé mocné Slovo, 
Bože, sestoupilo z královského 
trůnu z nebe.“ (Mdr 18, 14-15) 

Děkujeme ti, tajemný, skrytý, 
živý Bože, že nás necháváš stále 
něco očekávat. Neboť ty jsi Bůh 
s nevyčerpatelnou fantazií, ty jsi 
dobrý Bůh, který nám ve všech 
zhrouceních světa i našeho života 
necháváš tušit příchod světa 
nového a krásnějšího. Amen! 

 

Připravila Iveta Patáková 

(Čerpáno z knihy P. Antonína 
Pospíšila, který byl vysvěcen na 
kněze těsně před nástupem 
komunismu. Byl pronásledován 
komunistickým režimem, jako 
politicky nezodpovědný, často 
vyslýchán StB a krátce vězněn. 
Svými názory a vlastním příkladem 
života ovlivnil mnohé lidi a přátele 
v ČR i zahraničí.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zažehnutí první svíce na 
adventním věnci při letošním 

prvním adventním pozastavení na 
Masarykově náměstí v Říčanech 
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  Z FARNÍ CHARITY   

 

Ohlédnutí za 
koncertem v Senioru 

 
Ve čtvrtek 14. 

listopadu se v DPS 

Senior uskutečnil 
malý koncert členů 
Komorního 
souboru Pražského 

salónního orchestru pod vedením 
Václava Vomáčky. Tentokrát měli 
čas pouze dva muzikanti (pan 

Vomáčka, který hraje na klávesy a 
zpívá, a Jana Perglová s houslemi), 
ale přestože byli jen dva, dokázali 
přenést do kulturní místnosti DPS 
bezvadnou atmosféru ze starých 
filmů a operet. Program byl 
tentokrát zaměřen na Oldřicha 
Nového, od jehož narození letos 
uplynulo 120 let. Návštěvníci 
koncertu si poslechli nejen 

písničky, které      O. Nový zpíval, 
ale také se dozvěděli něco ze 
života nadaného zpěváka, herce     
i režiséra. (Připomněli si jeho 
začátky v kabaretu, filmové role, 
režie několika úspěšných her, jeho 
působení v brněnském Národním 
divadle a následně v Karlínském 
hudebním divadle, kde měl 
největší úspěch v roli Celesténa      
v operetě Mamselĺe Nitouche). 
Písničky i povídání se všem moc 
líbily a určitě se budeme zase těšit 

na další setkání s těmito 
hudebníky. 
 

Připravujeme 
Tříkrálovou sbírku 
2020 
 

 

V pražské 
arcidiecézi 
proběhne 
Tříkrálová sbírka od 1. do 14. 
ledna. V tomto období budeme 
pořádat sbírku i v Říčanech a okolí. 
Ze sbírky budou podpořeny 
projekty Arcidiecézní charity Praha 

a z větší části se vybrané peníze 
vrátí do naší Farní charity, kde 
budou použity na akce pro seniory 
(např. besídky v DPS Senior, 

návštěvy nemocných), na 
výpomoc potřebným rodinám ve 
spolupráci se sociálním 
odborem MěÚ Říčany, jako 
podpora hospice v Čerčanech a 
Domova pro seniory v Mukařově. 

Na tříkrálové koledování 
potřebujeme koledníky, hlavně 
dětské, protože bez koledníků se 
prostě koledovat nedá… Do 
skupinek „tří králů“ je vždy 
potřeba dospělý a pak nejlépe 
dvě, tři děti. Pokud by se přihlásily 
rovnou celé skupinky bylo by to 
ideální, případně se mohou hlásit i 
jednotlivci, a to co nejdříve,       
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Foto: Eva Horáčková Jungm
annová

 

buď osobně, e-mailem 

marie.junkova@seznam.cz,  nebo 

na telefonním čísle 732 126 355 

(Marie Junková). Děkujeme za vaši 
pomoc.  

Protože se blíží Vánoce a konec 
roku, chtěla bych popřát           
všem našim příznivcům, 
spolupracovníkům i všem ostatním 
klidné a požehnané svátky              
a v novém roce 2020 hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti              
a Božího požehnání. Současně chci 
poděkovat za dary, pomoc              
a spolupráci všem, kteří nám 
během roku pomáhali při našich 
akcích – farníkům, farnosti Říčany, 
firmě Ekoflor, Pekařství Frydrych, 
ZUŠ, Mateřské škole Srdíčko           
a MěÚ v Říčanech.  

 

Připravila Marie Junková 

  PRO DĚTI  

 

Krabice od bot: 

hromada radosti  
  

V Říčanech jsme sbírali 259 
dárků, a to pro tyto organizace, 
které je předávají dětem: Klub 
Cesta z Říčan, HoSt Home-Start, 

organizace pomáhající rodinám     
v obtížné sociální situaci, 
nízkoprahový klub Zvonice 
z Českého Brodu a Poděbrad, 
ACORUS – centrum pro osoby 

ohrožené domácím násilím, statek 
Vlčkovice se sociálním bydlením, 
OSPOD Votice, OSPOD Český Brod 
a Farní charita Mnichovice.  

Velký dík všem, kteří dárky        
s velkou    péčí   vybírali   a   krásně  
 



12 

 

zabalili. U některých dětí jsme 
letos znali jejich zájmy nebo přání, 
u ostatních byly inspirací vzorové 
dárky na webu Diakonie, 
zkušenost s vlastními dětmi nebo 
představa, že tvořím dárek, který 
bude pro někoho tím jediným pod 
stromečkem. Z doporučených více 
drobností jistě některá zahřála 
obdarovaného u srdíčka. Krásný 
nový rok a zase za rok! Vice 
informací a fotografie naleznete 
na www.krabiceodbot.cz.  

          Eva Horáčková Jungmannová 

 

 

Víkendová akce pro 
děti 26.–28. října 

 
V říjnu jsme pro starší táborové 

děti zorganizovali víkendovou akci, 
která se konala nedaleko Roudnice 
nad Labem v malé vesničce 
jménem Chotiněves, na menším 
statku táborového vedoucího 
Davida Baroně. Vyrazili jsme          
v sobotu 26. října ráno. Děti se 
sešly s vedoucími na nádraží           
v  Říčanech a společně se vypravili 
na cestu. Vzhledem k tomu, že se  
v chalupě topí dřevem, tak bylo 
nutné po příjezdu dřevo přinést. 
Odpoledne jsme věnovali 
deskovým hrám. Navečer se začalo 
společně s přípravou večeře. 
V neděli jsme podnikli výlet na 

nedalekou rozhlednu, která stojí 
na kopci s názvem Hořidla. Poté 
jsme se vrátili a připravovali jsme 
oběd. Odpoledne jsme hráli hry, 
povídali si a někteří odvážní šli 
jezdit na longboardu. Pondělní 
dopoledne jsme věnovali delší hře 
na motivy R.U.R. od Karla Čapka. 
Poté jsme všechno uklidili, dali si 
oběd a vyrazili jsme na cestu 
zpátky domů. Na jaře plánujeme 
další akci, o které dáme určitě 
dopředu vědět. 
 

Text a foto: Anna Zavadilová  

 

 

 

 

 

 

 

 



Katechetický věstník č. 4/2002-03, vyd. Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum

TAJEMSTVÍ VÁNOC

O Vánocích oslavujeme narození Ježíše Krista. Co nám přináší radost, když 
přemýšlíme o této události? Tajenka následující řetězovky ti to prozradí. 
Poslední písmeno prvního slova je zároveň prvním písmenem slova násle-

dujícího. Tajenku přečteš ve směru čísel ve vytečkovaných políčkách.

Bůh přišel viditelně na tento svět, … (dokončení v tajence).

1 – 2 otec Izáka

2 – 3 jeden ze tří darů mudrců
3 – 4 pult ke čtení Písma svatého
4 – 5 neudělat chybu (vlastnost)
5 – 6 řemeslník, který tká plátno
6 – 7 nevěrná žena
7 – 8 název 2. knihy Mojžíšovy

8 – 9 počet svátostí
9 – 10 nápoj získaný od krávy

10 – 11 počet blahoslavenství

11 – 12 název pro „tři krále“ v Písmu
12 – 13 pravoslavný obraz

13 – 14 Anka v 3. pádu jedn. čísla
14 – 15 SZ prorok (na Karmelu)

15 – 16 budova sloužící k vyučování
16 – 17 bratr Kaina

17 – 18 podmínka odpuštění
18 – 19 mládě krávy
19 – 20 prvorozený syn Izáka

20 prst sousedící s palcem

  17

Nápověda: neomylnost

    1   16 14

  11



         21.12. 19:15     
koncert Ondřejov – Sportovně kulturní centrum

         24.12. 24:00     
mše Mnichovice – kostel Narození P. Marie

          26.12. 10:00      
mše Hrusice – kostel sv. Václava

     26.12. 17:00 
  koncert Kostelec nad Černými lesy - zámek
                            5.1. 2020 17:00                                                                      
        koncert Říčany – kostel sv. Petra a Pavla

P Ř I J Ď T E  S E  Z P Ě V Á K Y  A   M U Z I K A N T Y  

Z  O N D Ř E J O V A ,  M N I C H O V I C ,  Ř Í Č A N  

A  O K O L Í  O S L A V I T  P Ř E D V Á N O Č N Í

A  V Á N O Č N Í  Č A S !

     Budeme společně                         
   zpívat a hrát koledy

a poslechnete si 
 Rybovu mši vánoční

C H C E T E  S E  K  N Á M  P Ř I P O J I T ?
N A P I Š T E  N A  V Y D R A R @ R A Z D V A . C Z !



 

 

 

 

            

 

Neděle 

22.12. 
4. neděle adventní 

 08:00 

 08:30    

 09:30 

 10:15   

 11:00 

Mukařov  
Velké Popovice 

Říčany – za farníky 

Kostelec u Křížků 

Otice – poutní mše sv. 

Pondělí 
23.12. 

 

06:00  

 

15:00 

Říčany – roráty 

 

DPS 

Úterý 

24.12. 
Štědrý den 

16:00 

16:00 

16:00 

21:00 

22:00 

23:30 

24:00 

 Kamenice 

 Říčany 

 Mukařov 

 Popovičky 

 Velké Popovice 

 Kostelec u Křížků 

 Říčany 

Středa 

25.12. 

 

Slavnost 

Narození Páně 

zasvěcený svátek 

08:00    

08:30 

09:30 

10:15   

11:00 

15:00 

 Mukařov 

 Velké Popovice 

 Říčany  

 Kostelec u Křížků 

 Jažlovice  
 Kunice 

Čtvrtek 

26.12. 

Svátek 

sv. Štěpána, 
prvomučedníka 

08:30 

09:30 

10:15 

11:00 

 Velké Popovice 

 Říčany  

 Kostelec u Křížků 

 Otice 

Pátek 

27.12. 

Svátek 

sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 

  

 18:00 

 

Říčany 

Sobota 

28.12. 

Svátek sv. Mláďátek betlémských, 

mučedníků 

 14:30 

 16:00 

 18:00 

Popovičky 

Kamenice 

Říčany 

Neděle 

29.12. 

Svátek 

Svaté Rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 

 08:00 

 08:30    

 09:30 

 10:15   

 11:00 

Mukařov  
Velké Popovice 

Říčany – za farníky 

Kostelec u Křížků 

Jažlovice 

 

27. 12. Mše svatá se žehnáním vína, víno si přineste.  
30. 12. Při mších obnova manželských slibů. 

 

 

Advent a doba vánoční 2019 

 

sv. Petra a Pavla v Říčanech 

Římskokatolická farnost  



 

 

 

 

            

 

Neděle 
 29.12. 

Svátek 

Svaté Rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 

08:00 

08:30    

09:30 

10:15   

11:00 

 Mukařov 

 Velké Popovice 

 Říčany 

 Kostelec u Křížků 

 Jažlovice  

Pondělí 
   30.12. 

 

  

 15:00 

  

 Říčany DPS 

Úterý 
      31.1. 

památka 

sv. Silvestra 

 

 16:00 

 17:00 

  

 Mukařov 

 Říčany 

Středa 
1.1. 

Slavnost 

Matky Boží Panny Marie 
zasvěcený svátek 

08:00 

08:30    

09:30 

10:15   

11:00 

 Mukařov 

 Velké Popovice 

 Říčany 

 Kostelec u Křížků 

 Jažlovice 

Čtvrtek 
2.1. 

památka 

sv. Basila Velikého a Řehoře 
Naziánského 

 

 09:00 

 

 Říčany 

Pátek 
3.1. 

Svátek 

Nejsvětějšího jména Ježíš 

 

 18:00 

 

 Říčany 

Sobota 
 4.1. 

 

14:30 

16:00 

18:00 

 Olešky 

 Kamenice  

 Říčany  

Neděle 
 5.1. 

Slavnost 

Zjevení Páně 

(Tři králové) 

08:00 

08:30    

09:30 

10:15   

11:00 

 Mukařov 

 Velké Popovice 

 Říčany 

 Kostelec u Křížků 

 Otice 

 

 5. 1. 2019 od 17:00 v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech – Rybova mše vánoční 
 

Oktáv Narození Páně 2019-2020 

 

Římskokatolická farnost  
sv. Petra a Pavla v Říčanech 

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 v pátek 27. března 2020. 
 


