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Buď vůle Tvá… 

 

Tato část modlitby Otče náš mě 
napadla, když jsem přemýšlel, jak 
napsat úvodník do Zvonu. 

Blíží se vánoční svátky, kdy 
spolu s pastýři, se třemi králi 
poputujeme do Betléma k jeslič-

kám, kdy si znovu připomeneme 
narození Krista a s radostí zazpívá-

me koledy, předáme dárky od 
Ježíška. 

Betlém – místo, kde Maria a Jo-

sef přivedli na svět Krista. Asi si to 
také plánovali jinak – kdo ne… 
Rodit ve chlévě asi není nic moc… 
obzvlášť, když chodili dům od 
domu a prosili, kdo by je pustil dál… 
nikdo. Ale dokázali spolu to, co se 

zdálo být tragické a zoufalé, 
proměnit v nebe.  Protože mezi 
nimi byla LÁSKA. 

Buď vůle Tvá… Kdo z nás neplá-

nuje, ve snaze o to nejlepší pro 

sebe, pro druhé, pro děti? A je to 
tak dobře. Ale co jsme… Jsme jen 

lidé. Při sebelepší vůli a snaze se ne 
všechno podaří tak, jak chceme. 
Nebuďme proto zlí nebo oškliví na 
své okolí, naštvaní na celý svět, že 
jsme něco chtěli jinak a lépe. 

Maria s Josefem svojí láskou 
dokázali proměnit svou těžkou 
situaci v místo, kde Bůh přišel na 
svět. V NEBE. Kéž i my dokážeme 
zprostředkovat kousek nebe těm, 
kdo jsou s námi, kolem nás. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  

O     B     Č     A     S     N     Í      K  

Mariánský sloup na říčanském 
náměstí v zimě 
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Rád bych na tomto místě 
vyjádřil svou vděčnost všem, kteří 
nám pomáhají, také těm, jejichž 
služba není na první pohled vidět, 
ale jsou pro nás důležití, těm, kdo 
na sebe berou starost o naše 
kostely, jejich úklid, výzdobu, zpěv, 
hudbu… Děkuji také všem našim 
katechetkám i těm, kteří připravují 
tento časopis. Také bych rád 
poděkoval P. Matějovi za jeho 
službu. 

Přeji vám vše dobré! 
Konstantin 

 

  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Krabice od bot opět 
po roce  

 

Mnohé rodiny z naší farnosti se 
pravidelně zapojují do obdarování 
dětí z chudých rodin, azylových 
domů nebo nízkoprahových 
center. V posledních letech je 
možné v projektu Krabice od bot 

obdarovat i maminky, tatínky, 
babičky. Sběrné místo v kanceláři 
Účetnictví Horáček v Bezručově 
ulici se v adventu plní krabicemi 
pro potřebné, až dárky pilné účetní 

téměř vystrnadí. Fotografie z letoš-

ního ročníku je toho opět důkazem.  
Sbírka se letos o týden pro-

dloužila, oproti loňsku přibylo 103 
dárků. Eva Horáčková Jungmanno-

vá, která se Krabicím od bot 
v Říčanech věnuje, popisuje 
charakter dárků: „Dárky se každým 
rokem více posouvají k darování 
'novému členu rodiny'. Dárci si 
vybírají obdarované podle jména 
svých blízkých, věku svých dětí, 
maminky s kluky balí dárky pro 
slečny...“ Často dárce zaujmou 
stručné příběhy, které najdou 
v seznamu na internetu, když 
krabice rezervují. Svou roli hrají 
podobné zájmy (rybaření, sport, 
fandění stejnému klubu). Říčanská 
koordinátorka doplňuje: „Mnozí 
soucítí s opomíjenými puberťáky, 
pro které je vymýšlení dárku 
náročnější než pro malé slečny, 
zvláště, když většina dárců jsou 
ženy.“  

A asi nejdojemnější letošní 
příběh? Jedna z dívek si přála zimní 
boty. Dívka, která seznam pro-

cházela se svou maminkou, na-

bídla, že jí dá svoje, protože má 
stejnou velikost. Na dotaz, co bude 

nosit ona, když má boty jen jedny, 
řekla: „Mami, já je přece 
nepotřebuji, brzy bude jaro.“  

 

Renata Skalošová  
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Proč slavíme Vánoce  
 

„Proč slavíme Vánoce?“ – tuto 

otázku jsme si kladli na akci, která 
proběhla ve čtvrtek 16. prosince 

v dětském oddělení Husovy kni-
hovny. Byla určena především 
lidem, kteří sice mají o křesťanství 
zájem, ale nenacházejí cestu do 
kostela. Vítán byl ale každý, kdo 
přišel: přibližně dvacet lidí, dospělí 
i děti. Že se o Vánocích narodil 
Ježíš, to ví snad každý. Proč ale 
slavíme narození Ježíše Nazarets-

kého tak ve velkém a narození 
například Karla IV. vůbec ne, to už 
se nedá vysvětlit tak jednoduše. 
K tomu je třeba chápat, že se 
v Ježíši narodil Spasitel celého 
světa. 

Pomocí figurek jsme v knihovně 
vyprávěli příběh lidstva z křesťans-

kého hlediska: Začali jsme od 
Adama a Evy v ráji; prožili jsme 
drama, které se tam odehrálo; 
zjistili jsme, že Bůh svůj lid potom 
stále doprovázel a že se nakonec 
stal sám člověkem, aby otevřel 
dokořán bránu zpět do ráje, do Boží 
bezprostřední blízkosti. Proto 
nazýváme Ježíše Krista Spasitelem 

a proto slavíme Vánoce oprávněně 
tak ve velkém. 

V knihovně jsme my aktérky 
mluvily především k dětem a děts-

kou řečí, ale celá ta dobrá zpráva 
byla určena stejně tak dospělým. 
Proto jsme se i zmínily, že jako 
katoličtí křesťané nechápeme pří-
běh o ráji doslovně nebo historicky. 
Přece jen se jedná ale o pravdivý 

Foto: archiv rodiny Horáčkovy
 

 

Eva Horáčková Jungmannová: „Děkujeme každému, kdo věnoval všem 
362 potřebným to nejcennější – svůj čas.“ 
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příběh, který obrazně popisuje 
mnoho pravd o Bohu a o lidech. 

Některé části besedy byly spíše 
pro děti, jako například práce             
s listem, na kterém musely děti 
seřadit a nalepit obrázky podle 
příběhu. Pro dospělé byla diskuse, 
která ke konci spontánně vznikla      
a ukázala, že i oni měli o čem 
přemýšlet. Celková atmosféra byla 
překvapivě soustředěná, jak u dětí, 
tak i u dospělých. Účastníci se 
doopravdy zajímali o to, co jsme 
jim nabídly. 

Besedu jsme uspořádaly ve 
třech. S Šárkou Landkammerovou, 
se kterou jsme akci připravovaly      
a která celou besedu moderovala, 
já jsem vyprávěla příběh lidstva       
a Anička Hybnerová převzala 
hudební část. Za spolupráci oběma 
velice děkuji! (Amálka Černohorská 
vyráběla ovoce do ráje, například 
jablko na fotce.) 

 

                   Anna Sirovátková 

 
 

Pozvánka na farní 
ples  
 

Srdečně vás zveme do Říčan na 
8. farní ples! Již v sobotu 18. 2. 

2023, bezprostředně po vašem 
návratu z jarních prázdnin si přijďte 
užít jedinečnou atmosféru! 

Na co se můžete těšit? Budeme 
se snažit sehnat osvědčenou kape-

lu Atmosphere Show Band, určitě 
budou i zajímavá předtančení, jistě 
seženeme opět lákavou tombolu... 
a hlavně budeme tančit! 

Asi si říkáte – nejde o překlep? 
Vždyť tato informace je tu s ročním 
předstihem! Máte naprostou prav-

du. Moc rádi bychom vás pozvali již 
na únor 2022, ale současná pan-

demická situace nás dovedla 
k jednomyslnému rozhodnutí již 
podruhé v řadě náš farní ples o rok 
odložit. Snad tedy bude za rok 
situace již opravdu lepší a nezůsta-

ne opět jen u našich vroucích 
přání... 

Jménem celého plesového 
výboru vám všem přeji pevné 

zdraví a krásné prožití Vánoc v kru-

hu vašich nejbližších! 
A neseďte jen doma u televize    

u pohádek – nebojte se u stro-

mečku si třeba nějaký waltz 
zatančit!  

 

Štěpán Vydrař 

 Adam a Eva v ráji  
 

Foto: Anna Sirovátková   
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Jak to bude s Českou 
mší vánoční  
 

Vážení posluchači, říčanští 
farníci, čtenáři Zvonu, 

ve spolupráci s celým orga-

nizačním týmem a s lékaři, kterým 
věříme, jsme se po těžkém rozho-

dování rozhodli, že i pro letošní 
Vánoce všechna naše vystoupení 
Rybovy mše vánoční rušíme, tedy 
včetně lednového koncertu v Říča-

nech. Je nám to opravdu velice líto, 
ale v současné rozjitřené situaci 
jiné rozumné bezpečné řešení 
nevidíme. 

Výtěžek z našich koncertů pravi-
delně pomáhá Dětskému centru 
Chocerady. Když už jej nemůžete 
podpořit příspěvkem do kasičky na 
našem koncertě, zvažte možnost 
přispět na účet – informace o tom, 

jak, naleznete na našich interneto-

vých stránkách www.rybovky.cz. 

Pokud si budete chtít zavzpo-

mínat, nabízíme vám, rovněž na 
našich stránkách, nahrávku z kon-

certu v Betlémské kapli z roku 
2014. Zejména pro rodiny s dětmi 
je určen odkaz na krásné zpra-

cování České mše vánoční z dílny 
České televize s rozpohybovanými 
obrázky od Josefa Lady. 

Co na závěr? No přece přání 
všeho dobrého v dobách příštích, 
potřebné množství imunity a sou-

visejícího zdraví a nezlomný opti-
mismus pro nadcházející rok, 
abychom se za těch uvedených 
dvanáct měsíců zase všichni setkali. 
Kde? No přece u muziky!!! 

S pozdravem a s díky vám všem 
a vašim blízkým vaši 

 

 a Štěpán 

 

 

 INSPIRACE   

 

Zázračná medailka 
Rytířstva 
Neposkvrněné 
 

Vracíme se k tématu z veli-
konočního čísla, kdy jsme před-
stavili mariánské evangelizační 
hnutí Rytířstvo Neposkvrněné 
(Militia Immaculatae), které založil 
Maxmilián Kolbe.  

V České republice bylo hnutí 
oficiálně založeno v roce 1992. Od 
tohoto roku vydává i časopis 
Immaculata, navazující na polský 
časopis Rycerz Niepokalanej 
s historií od roku 1922. Na inter-
netu najdete elektronickou verzi 
Immaculaty. Národní centrum hnu-
tí má sídlo v Brně, v konventu 
minoritů, v ulici Minoritská 1.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Immaculata_(časopis)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klášter_minoritů_(Brno)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klášter_minoritů_(Brno)
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„Členství v M. I. znamená plné nasazení 
se pro Království Boží a záchranu duší 
skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.“             
(Jan Pavel II.) 

Ti, kdo se k Rytířstvu neposkvr-
něné připojí, obdrží z národního 
centra zázračnou medailku. Její 
původ sahá do roku 1830. V Paříži, 
v kapli Rue du Bac, se tehdy mladé 
novicce Kateřině Labouré zjevila 
Matka Boží. Ukázala jí obraz 
medailky a žádala ji, aby ji nechala 
přesně podle viděného vzoru razit. 
Symbolika znázorněná na medailce 
obsahuje základní pravdy víry             
a slouží jako mini-katechismus 
učení Církve o Panně Marii. 

Miliony medailek byly rozdány   
a nespočetné milosti dány „těm, 
kdo ji budou nosit s důvěrou“, jak to 
Panna Maria slíbila sv. Kateřině. 
Když sv. Maxmilián slyšel o zázrač-
ném obrácení agnostika Alfonse 
Ratisbonneho skrze zázračnou me-
dailku, zvolil si ji za nedílnou sou-
část hnutí. Nazval zázračnou me-
dailku nábojem, jímž věrný voják 
střílí na nepřítele, kterým je zlo,       
a tak zachraňuje duše. 

Andrea Krumphanzlová 

 

 

 

 

 

 

 

Zamyšlení                                
s Ladislavem 

Heryánem 
 
Salesián Láďa Heryán vydal 

v letošním roce novou knihu 
Exotova abeceda. Na požádání 
redaktora Martina Bedřicha je 
kniha složená jednak z článků, 
které vyšly v Katolických týde-

nících, ale také z mnoha nových 
textů, které jsou v souladu s žán-

rem knihy. Dělení je podle abece-

dy, pod každým písmenem je více 
úvah-sdělení. Začíná písmenkem A: 
Advent. Mělo by to být období 
tichého rozjímání, rorát, svíček, 
příprava na příchod Mesiáše. 
Heryán píše: „Jako vždy můj advent 
byl zase časem sprintu bez volného 
večera a dne. Znovu stojím před 
Vánocemi s prázdnýma rukama       
a nenakoupenými dárky. Jediným 
mým kapitálem je můj zaplněný 
diář. Jsem odstrašující případ."   

Uvažuje, že je to tak správné, 
protože i jeho Ježíš byl služebníkem 
všech a ptá se, jak je to možné, že 

ho to neroztrhalo? Dále pokračuje, 
že jednou z nesilnějších myšlenek, 
které se drží jako „klíště“ je víra, 
naděje a láska. Pokud ji chceme 
pochopit, „musíme si trochu 
nevánočně uvědomit, že prvním 
Kristovým vtělením není to, které 
budeme záhy slavit, to dojemné 
betlémské. Jeho prvním vtělením je 

Zdroj: im
m

aculata.m
inorite.cz 
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samo stvoření, neboť 'na počátku 
bylo Slovo, vše povstalo skrze ně      

a bez něho nepovstalo nic, co jest' 
(srov. Jan 1,1–3). Jen co ráno 
otevřeme oči, všude a ve všem, 
včera, dnes i zítra, je Kristus. 
Vánoce jsou mysteriem druhého 
vtělení, tedy toho, který řekl 'dříve, 
než se Abrahám narodil, já jsem' 
(Jan 8,58).“  Závěrem zdůrazňuje: 
Ničeho se nebojme, protože 
z Kristových rukou nás nemůže nic 
vyrvat. Ani peklo, ani my sami. 

                                                                                              

Miloslava Pangrácová 

 

P. S. Jsem přesvědčená, že další 
kniha Ládi Heryána najde své 
čtenáře. Doporučuji.       
 

 

 POSTŘEH   

Modlitba a ticho 
 

Ticho. Ticho není prázdno. Ticho 
není pouhá nepřítomnost řeči. 
Ticho je. Ticho nepotřebuje nic 
jiného k tomu, aby bylo. Ticho má 
svou evidenci samo v sobě. Ticho   
a řeč patří neoddělitelně k sobě. 
Ticho je pramenem, z kterého řeč 
vyvěrá. Slova vycházejí z plnosti 

ticha a zase do něho zapadají. Slova 
mají totiž význam jen tehdy, když je 
obklopuje ticho. Básně se tisknou 
vždy jen na jednu stránku, i když 
jsou sebekratší. Tolik místa, které 
se vyplýtvá! Jenže slovo, které má 
váhu, potřebuje prostor, aby 
mohlo zaznít. Potřebuje ticho, 
abychom si všimli, že slovo nám 
chce něco říct. Ticho je rezonan-

čním prostorem slov. 
Jak řekl opat jednoho belgic-

kého trapistického kláštera: ticho 
vytváří prostor. Prostor pro naslou-

chání, pro život s Bohem. My tento 
prostor potřebujeme. Ano, ticho je 
náročné. Ticho nás totiž konfron-

tuje se sebou samými. A to není 
vždy příjemné. Není snadné vydr-

žet sám se sebou a s Bohem 

v tichu. Naše nitro je plné všech 
možných prožitků, které se derou 
na povrch. Naší myslí se prohání 
spousta myšlenek, které se hlásí     
o slovo. Je toho tolik, co v nás vře, 
tolik nápadů a plánů, tolik radosti   
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a očekávání, tolik strachů a obav, 
tolik touhy a chtění. Francouzský 
myslitel a matematik Blaise Pascal 

byl přesvědčen, že všechny prob-

lémy člověka pocházejí z neschop-

nosti být v klidu sám se sebou 
v místnosti. Dokázat se ztišit je 
náročná, ale blahodárná disciplína. 

Zdá se mi, že v církvi máme 
někdy tendenci kupit slova na slova 
(a z této kritiky sama sebe nevy-

jímám). Každý autentický a zdravý 
vztah má však svou podstatu v nas-

louchání. Když se sejdu s přítelem  
a zahrnu ho výhradně záplavou 
vlastních slov, tak se rozejdeme, 
aniž by vznikl rozhovor. Ve vztahu 
k Bohu se někdy chováme podob-

ně: zavalíme ho takovou spoustou 
slov, že ho ani nepustíme ke slovu. 

Ze zvyku opakujeme všechny mož-

né modlitby a někdy ani pořádně 
nevíme, co těmito slovy míníme. 
Jak ale chceme vědět, co nám Bůh 
chce říct, když mu nedokážeme 
naslouchat?  

V této souvislosti souzním 
osobně s názorem, že po slavení 
eucharistie by se už neměly přidá-

vat další modlitby. Eucharistie je 
natolik silné dění, že si vystačí 
samo. A mělo by spíše dostat pros-

tor, aby v nás mohlo doznít. Třeba 
v tichu nebo za doprovodu hudby. 

 

Jakub Sirovátka 

 

 

 NOVINKA   

 

Nový betlém je           
od řezbáře z Beskyd   
 

Od začátku letošního adventu 
se na říčanském Masarykově 
náměstí můžeme těšit z nového 
betléma. Vytvořil jej Luděk Vančura 
z Ostravice v Moravskoslezských 
Beskydech. Kdo jste do Ostravice    

a jejího okolí v posledních letech 
zavítali, víte, že Vančurovy dřevěné 
sochy tam nemůžete minout. 
Přímo v obci Ostravice se nachází 
galerie pod širým nebem, kde jsou 
k vidění dřevěné sochy zvířat             
a postavy z pohádek. Na přehradě 
Šance je dřevěný vodník. Zbojníka 
Ondráše potkáte v Bílé nad sjez-

dovkou a také v Janovicích. Na 
několik lesních zvířat z řezbářovy 
tvorby narazíte na Pustevnách          
u stezky Valaška… Pro Ostravici 
vytvořil také dřevěný betlém, ten 
stojí před obecním úřadem pod 
vánočním stromem.  

Luděk Vančura se živil patnáct 
let jako dřevorubec. Pro MF Dnes 
v roce 2018 řekl: „Práci v lese jsem 
měl rád. Nejdříve jsem těžil dřevo    
s koněm, později ho nahradil 
traktor. Ten teď parkuje opuštěný 
na zahradě. Jen ho udržuji, protože 
jsem řezbaření propadl a zatím 
neplánuji, že bych se k dřevo-

rubectví vrátil.“ Za změnou jeho 
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Betlém z tvorby Luďka Vančury 
pod vánočním stromem 
v Říčanech 

 

Zdroj: archiv Zvonu
 

profese stojí zakázka z mateřské 
školy: poprosili ho, jestli by jim 
nezhotovil totem. Na něm si vyz-

koušel, že mu tvůrčí práce se 
dřevem jde. Brzy pak uspěl na 
mezinárodní soutěži Rožnovské 
letokruhy, kde získal první místo 
s loveckým motivem.      

Renata Skalošová   
 

 
 

 

  Z FARNÍ CHARITY  

Tříkrálová 
sbírka 2022 
 

Bude prováděna třemi způsoby:  
Osobním koledováním, které 

bude závislé na epidemiologické 
situaci, do zapečetěných přenos-

ných pokladniček od 1. do 16. 

ledna 2022. V tomto období 
mohou být umístěny i stabilní po-

kladničky např. v obchodech nebo 

v kostele.  V Říčanech budeme mít 
pokladničku v kostele, v oční opti-
ce na náměstí a na městském 
úřadě.  

Online kasičkou – zasláním bez-

hotovostního příspěvku do sbírky 
bankovním převodem pomocí 
formuláře na webových stránkách 
Tříkrálové sbírky od 1. prosince 

2021 do 30. dubna 2022.  

Bezhotovostním převodem po-

mocí QR kódu nebo bankovním 
převodem na účet 66008822/0800 

s variabilním symbolem 1931 pro 

říčanskou Charitu od 1. do 31. 1. 

 
 

 

Za každý váš příspěvek děkujeme, 

ať už využijete jakéhokoliv způsobu 
darování. 
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Předvánoční besídka 
 

Těšili jsme se, že letos již 
proběhne předvánoční besídka 
v DPS Senior, kterou připravujeme 
se ZUŠ v Říčanech. Bohužel kvůli 
epidemiologické situaci jsme 
museli besídku i letos odvolat. 
Předali jsme tedy do Senioru 
alespoň vánoční přáníčka od dětí    
a malý vánoční balíček. V týdnu 
před Štědrým dnem jsme tam 
balíčky donesli a paní recepční je 
rozdají všem obyvatelům Senioru.  

 

Přání  
 

K nastávajícím vánočním svát-

kům bych ráda popřála všem 
čtenářům klidné a požehnané 
Vánoce a v novém roce 2022 pevné 

zdraví, štěstí, spokojenost a ochra-

nu Boží a Panny Marie. Současně 
chci poděkovat za dary, pomoc         
a spolupráci všem, kteří nám 
během roku pomáhali – farníkům, 
farnosti Říčany, dětem z nábo-

ženství, MŠ Srdíčko a také firmě 
Ekoflor, která nám za zvýhodněnou 
cenu přenechala květiny pro Den 
matek.    

 

Připravila Marie Junková 

 

 

 

 

 POZVÁNÍ   

 

Aktuality z Centra 

pro rodinu při 
Arcibiskupství 
pražském  
 

Společná příprava na život v 
manželství – 26. ledna až 16. 

března, vždy v úterý od 19.30 do 
21.30 (Kolejní 4, Praha 6 – 

Dejvice). Snoubenci se přihlašují 
na https://apha.cz/novinky/spolec

na-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-

u-sv-vojtecha-3/ 

 

Pouť ke sv. Valentinu – 12. 

února v Praze na Vyšehradě. 
Program bude mít dvě části: 
rekolekci pro snoubence a poutní 
mši svatou. Více 
na https://pastorace.apha.cz/pro-

rodinu/duchovni-

obnovy/valentinske-

zastaveni/aktualni-nabidka/. 

 

Pro povzbuzení a inspiraci zveme 
na www.manzelstvi.cz: 

 

Fyzický kontakt je důležitým 
jazykem lásky 

Má význam dávat dětem peníze? 

Proč nám děti nic nedluží 
 

  

 

https://apha.cz/novinky/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-u-sv-vojtecha-3/
https://apha.cz/novinky/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-u-sv-vojtecha-3/
https://apha.cz/novinky/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-u-sv-vojtecha-3/
https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/
https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/
https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/
https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/
http://www.manzelstvi.cz/


Katechetický věstník č. 4/2007-08, vyd. Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum

RADOSTNÁ ZPRÁVA

Když se měl  narodit, putoval  s  do 

, aby se tam nechali  , protože v té době 

vyšlo nařízení o sčítání všech . Tam se  na-

rodilo . Zavinula je do a položila do , 

protože v  nebylo místo. Blízko  nocovali 

 se svými . Náhle je ozářilo světlo a ukázal 

se jim  . Řekl: „Nebojte se, dnes se vám narodil 

Spasitel – Kristus Pán. Poznáte ho:  zabalené 

do  a položené v .  si řekli: Půjdeme do 

a uvidíme, co se tam stalo. Spěchali a našli 

,  a  ležící v . Všem potom 

vyprávěli o  i o tom, co jim o něm  pověděl. 

Nápověda:

Ježíš Maria Josef dítě Betlém lidé

anděl pastýři ovce zapsat jesle plenky hostinec



Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech 

Doba vánoční 
 

  

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 30. března 2022.    

                                                     

 

 

 

 

            

Pátek 

24.12. 
Štědrý den 

16:00 

16:00 

16:00 

21:00 

22:00 

23:30 

24:00 

 Kamenice 

 Mukařov 

 Říčany  

 Popovičky 

 Velké Popovice 

 Kostelec u Křížků 

 Říčany 

Sobota 

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 

Neděle 

26.12. 

Svátek 

Svaté Rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 

08:00 

08:30     

09:30 

10:15   

11:00 

14:00 

 Mukařov  

 Velké Popovice 

 Říčany  

 Kostelec u Křížků 

 Jažlovice 

 Lipany 

Pondělí 
27.12. 

Svátek 

Sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 

  

Úterý 

28.12. 

Svátek 

Sv. Mláďátka betlémská, 

mučedníků 

  

 09:00 

 

Říčany 

Středa 

29.12. 

  

 18:00 

 

Říčany 

 

Čtvrtek 

30.12. 

 
 09:00 Říčany 

Pátek 

31.12. 

památka 

sv. Silvestra 

16:00 

17:00 

 Mukařov 

 Říčany 

Sobota 

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  

Neděle 

2.1. 

Slavnost 

Zjevení Páně 

08:00 

08:30     

09:30 

10:15   

11:00 

 Mukařov  
 Velké Popovice 

 Říčany  
 Kostelec u Křížků 

 Otice 

26. 12. při mších obnova manželských slibů 

26. 12. mše svatá se žehnáním vína, víno si přineste!!! 

 
  

 


