
1 

 

 

 

 

P O D Z I M      2   0   2   2 

  

 

 

 

 

 

Podzim 

Únava, skleslost, podrážděnost, 
depresivní nálady – bohužel i to      
s sebou někdy přináší podzim. 
Slunce zapadá dříve. Teploty 
klesají a ranní vstávání jsou 
náročnější. Jak se s podzimní 
depresivní náladou vyrovnat? 

Každý z nás potřebuje v životě 
něco nebo někoho, kdo nám 
pomůže vrátit se zpátky do 
pohody, na koleje, dá vnitřní klid, 
jistotu, že je vše v pořádku nebo na 
dobré cestě a že vše dobře 
dopadne. 

Někdy pomůže jenom čas, 
který, jak se říká, je milosrdný – čas, 
který otupí hrany  a zacelí rány. 

Je dobře, když využíváme různé 
přirozené prostředky, které nám 
pomáhají žít. Pro mne je to sport, 
hlavně tenis (doufám, že jste mě na 
kurtu moc neslyšeli), kolo – jezdit 

na mše svaté na kole je paráda – 

anebo třeba dobré jídlo (ta moje 
tatarka…) a v neposlední řadě 
přátelé, ať už z kostela, nebo ne, 

kteří jsou tolik potřeba a jsem za ně 
rád. 

Ale základem by měla být a je 
modlitba. Jak jednou hezky říkal 
pan děkan Jakub Berka: Pracovat    
a žít bez modlitby je jako zasévat na 
nezorané pole. 

Osobně nejsem žádný 
rozjímavý, meditativní typ, ale 
události posledních dní způsobily, 
že jsem se modlil jako nikdy 
v životě a udělal novou zkušenost. 
Růženec v ruce a modlitba byly to, 

co mě drželo nad vodou. Prožil 
jsem modlitbu jako pevnou zem 

pod nohama. Hmatatelně jsem ji 
cítil jako bezpečnou zeď proti zlu. 

Přeju každému z nás radost 
v srdci a spokojenost v životě i díky  
zájmům, koníčkům, i díky modlitbě. 

Váš Konstantin 
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  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

 

„Hospodin je mé světlo   a má 
spása, koho bych se bál?“     
Žalm 27 

Má význam klást si otázky, na 
které nenaleznu nikdy odpověď? 
Kdy vznikl vesmír? Proč vznikl 
člověk? Proč je na zemi zlo? Je stále 
odpouštění paradox?  

I nad tímto se zamýšlíme 
v náboženství. V letošním školním 
roce máme několik skupin, které se 
scházejí v Říčanech na faře,                 
v Kostelci u Křížků na faře                      
a v Mukařově na základní škole. 

Říčany, fara 

úterý  

 od 16.30 hod.: 9. třída až 
gymnázium – s Hankou; 

 od 17.45 hod.: 6. a 7. třída –  

s Hankou 

středa  

 od 15 hod.: 1. a 2. třída – se 

Šárkou;  
 od 15 hod.: příprava na první 

svaté přijímání –                             

s P. Konstantinem;  

 od 16 hod.: 4. třída – s Mílou;  
 od 16 hod.: 5. a 6. třída – 

s Hankou 

Kostelec u Křížků, fara  
čtvrtek 

 od 17.30 hod.: příprava na 
první svaté přijímání – s P. 

Matějem;  

 od 17.30 hod.: 1. až 9. třída – 

s Mirkou 

Mukařov, škola  
středa  
 od 14 hod.: 1. až 6. třída – se 

Zuzkou   

Prosíme o modlitbu, ať nám 
všem Hospodin ukáže svou cestu. 
Pokud byste měli zájem zapojit své 
dítě do některé ze skupin, ozvěte 
se na níže uvedené kontakty.    

Hana Zavadilová                  
(e-mail: 

zavadilova.ha@seznam.cz;              

tel. 604 213 255) 

 

Z dalších setkání 
v naší farnosti 

Katecheze pro mládež (dívky 16–
19 let): každou první středu 
v měsíci od 19.15 hod. na faře 
v Říčanech.  

Katecheze pro dospělé: každou 
druhou středu v měsíci od 18.45 
hod. na faře v Říčanech. Prostor, 
kde se lidé mohou ptát na to, co se 
týká víry, doplnit si znalosti a třeba 
i něco prodiskutovat, odnesou si 
„něco pro duši“.  

Zájemci ať napíší předem na  
anna.sirovatkova@seznam.cz.  

Modlitební setkání pro 

mládež: každou třetí středu 
v měsíci od 19.15 hod. na faře.  

mailto:zavadilova.ha@seznam.cz
mailto:anna.sirovatkova@seznam.cz
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V Říčanech se schází také několik 
skupinek Modliteb matek 

(www.modlitbymatek.cz).  

Společenství mládeže od 14/15 let 

probíhá po domluvě v pátky od 19 
hodin na říčanské faře. Pro bližší 
informace se můžete ozvat 
Kryštofu Coufalovi (731 344 054) 

nebo Terezii Mužíkové 
(732 161 825).    

 

 INSPIRACE   

 

Pouť k Božímu 
milosrdenství 

V době baroka trvaly poutě 
klidně    i více dní. Spousta z vás ale 
asi neví, že je tomu tak i dnes. 
Možná někdo zná svatojakubskou 

cestu do Santiaga de Compostella, 

ta se za jeden den stihnout nedá.      
I u nás existuje vícedenní pěší 
pouť, vychází se z různých míst a 
všechny skupiny poutníků se 
koncem července sejdou u kostela 
ve Slavkovicích, který je zasvěcený 
Božímu milosrdenství.  

Když jsem se dozvěděl o této 
pouti, která trvá skoro týden, 
rozhodl jsem se připojit. Tři dny 
jsem putoval s pražskou skupinou – 

z Prahy do Zruče nad Sázavou.            
I tyto tři dny byly pro mne cennou 
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V pátek 16. září se konala pěší pouť ke sv. Ludmile, obětovaná za rodiny naší 
farnosti   

http://www.modlitbymatek.cz/
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zkušeností. Možná vás zaujme, že 
z Prahy se putuje přes Říčany.  

Jde se ve skupině, v jejímž čele 
poutníci nesou kříž, obraz Ježíše 
milosrdného, českou vlajku 
a amplion. Během chůze se 
poutníci modlí (Korunka k Božímu 
milosrdenství, ranní chvály, 
nešpory, růženec a také jiné 
modlitby), zpívají, poslouchají 
přednášky, část cesty se putuje        
v tichosti. Je také čas pro 
rozhovory. Centrem každého dne 
je eucharistie, skupinku doprovází 
kněz. Spí se na farách, u lidí 
v domech, případně v penzionu. 
Věci, které jsou potřeba jenom na 
noc, převáží auto. Skupina 
poutníků se v průběhu týdne mění, 
protože ne každý zvládne ujít celou 
trasu. I tak jsem zažil skvělé 
společenství.  

Tato pouť sice nemá tradici od 
barokní doby, avšak její nejhlubší 
kořeny sahají k létu 2002. Tehdy 
papež Jan Pavel II. zasvětil svět 
Božímu milosrdenství, jak nám 
během putování vyprávěl                    
P. Tomasz Kazański SAC, 
organizátor a iniciátor pouti. Právě 
v jeho srdci se zrodila touha pouti 

k Božímu milosrdenství, nejdříve 
v Polsku, ale protože působil 
v České republice, tato tradice 
začala ve Fulneku, postupně se 
přidávala další výchozí místa, ale ne 
každý rok se jde ze všech míst. 

Letos například šly proudy z Prahy, 

z Mladé Boleslavi a z Hodonína.  

Připojuji modlitbu, kterou papež 
Jan Pavel II. zasvětil 17. srpna 2002 
svět Božímu milosrdenství: 

Bože, milosrdný Otče, 
který zjevuješ svou lásku ve svém 
Synu, Ježíši Kristu, 
a vyléváš ji na nás v Utěšiteli 
Duchu Svatém, 
Tobě dnes svěřujeme osud světa      
i každého člověka. 

Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav 
naši slabost, 
přemoz všechno zlo a dej všem 
obyvatelům země poznat Tvé 
milosrdenství, 
aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy 
nacházeli zdroj naděje. 

Věčný Otče, pro bolestné utrpení   
a zmrtvýchvstání svého Syna  

buď milosrdný k nám i k celému 
světu. Amen 

Jáchym Řezba (13 let) 

Mapa pouti                                        

(převzato z www. pout.cz) 
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Kateřina Sienská – 

učitelka církve 

 

Dialogy 

 

... Pán Bůh některé špatné věci, 
které dělají lidé, dopouští. Nedělá 
to ale proto, že by sdílel jejich 
zlomyslnou vůli. Pouze jim dal čas  
k bytí, kterého špatně užívají. Pro 
jeho služebníky je to čas ke zkoušce 
trpělivosti či poznání sebe samého. 

Pán Bůh chce, abychom milovali 
bližního. Ale chce, abychom 
milovali i sebe, protože každý je 
bližním sám sobě v první řadě. 

Z myšlenek Kateřiny Sienské       
o nebi: 

V blaženém životě nikdo 

neokouší své osobní dobro, aniž by 
na něm neměli účast i ostatní. 
Jejich láska činí to, že se malý těší   
z dobra velkého a velký z dobra 
malého. Bratrská láska má moc 
sjednotit je mezi sebou a s Bohem. 

Mají ji z Boha a poznávají ji v Bohu 
s posvátnou bázní a patřičnou 
úctou k Němu. 

Yvona Šebková 

 

Paní doktorce Šebkové 
děkujeme za pravidelné příspěvky 
do farního zpravodaje. Moc ji 
zdravíme a přejeme jí úspěšné 
uzdravení! Redakce 

 

 

Tradiční mariánský 
svátek zažít jinak 

 

K uctění svátku Narození Panny 
Marie (8. září) jsem si našel na 
mapě kostel tomu zasvěcený, a to 
v městě Kryry (Kriegern)                        
u Podbořan (Podersam) v bývalém 
chebském kraji (Egerland).                 
S sebou jsem vzal z domova květ 
hortensie. 

Spojení do Kryr bylo dobré, 
autobusem do Rakovníka a dalším 
autobusem do Kryr. Mezi 

Rakovníkem a Kryry se rozkládaly 
tak velké chmelnice, že nebyly 
vidět jejich konce. Značka žatecký 
chmel! Město, spíše městečko 
Kryry, je typické pro sudetské 
pohraničí. Pár míst obnovených 
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nebo udržovaných, ale více míst 
zchátralých.  

Kousek od náměstí je říčka 
Blšanka, která je po dešti zbarvena 
do červenohněda, charakteristické 
barvy chmelnic. Za říčkou pod 
kopcem s křížem na vrcholu                 

a rozhlednou je kostel Narození 
Panny Marie. Je v žalostném stavu. 
Když jsem pokládal za kliku                  

u vchodu hortensii, ozval se zvon, 

až jsem se zachvěl. Podíval jsem se 
na hodinky a bylo zrovna tři čtvrtě. 
Tak se to vysvětlilo, ale mohl jsem 
tam přijít pochopitelně také                  
i v jinou dobu.  

Poté jsem se vydal    k rozhledně 
a kříži. Kopec je malý, ale stoupání 
prudké. Z vrcholu je krásný výhled. 
U rozhledny je jediné zachovalé 

původní zastavení křížové cesty 
Sedmi bolestí Panny Marie. 
Ostatních šest z pískovcových 
kvádrů bylo mezi lety 1945–1989 

rozvaleno. Až v posledních letech 
byly znovu obnoveny, ale ne                

v původní podobě. Vedle 

zborcených zastavení byly vztyčeny 
dřevěné kříže. Když jsem to celé 
prošel a dorazil ke kostelu, ozval se 
zase zvon. Cesta na kopec a po 

křížové cestě se trefila přesně do 
půl hodiny. 

Malá veselá douška nakonec. 
Po cestě domů jsem si vytočil              
v mobilu na kole štěstí výhru               
v řádech stokorun. Dárek, asi abych 
ten svátek ještě dodatečně oslavil. 

Text a foto Karel Habal 

Jedno ze zastavení křížové cesty v Kryrech 
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Karibu Nyumbani  
 

 Název Karibu Nyumbani             
(v překladu „vítej doma“) nese 
jeden sirotčinec v Tanzanii. Ten už 
přibližně deset let nabízí zázemí 
dětem, které přišly o rodiče, nebo 
se o ně rodiče, případně prarodiče, 
nedokážou postarat. Zakladatelkami 

tohoto domova jsou Fiona z Anglie 

a Ester (zdravotní sestra a porodní 
asistentka) z Tanzanie. Další ženou 
z týmu je Ludmila – drobná 
energická žena z Čech.  

Poznala jsem se s ní před 
mnoha lety, vnímala jsem její 
srdečnost a ochotu pomáhat. Vždy 
se rychle, bez dlouhého 
rozmýšlení, dokázala přidat 
k dobru. Velkou touhou jejího 
srdce bylo stát se misionářkou           
a pomáhat těm nejchudším. Letos 
jsem se s ní po letech znovu setkala 

a viděla jsem tu známou dobrotu a 
energii v ní. Viděla jsem rovněž 
vyrovnanou klidnou ženu, která je 
v souladu s Bohem a se sebou – se 

svým povoláním. Dokázala naplnit 
svůj sen. 

Ludmila byla toto léto po delší 
době v Čechách na několikatýdenní 
dovolené, během které navštívila 
své dávné známé. Mimo jiné 
zvládla o své práci natočit rozhovor 
v Radiu Proglas, který jste mohli 
zachytit, nebo si jej můžete pustit 
ze záznamu v audioarchivu (pořad 

Tanzánie nadějná i bolavá). 

Rozhovor poskytla i Českému 
rozhlasu Vysočina (je také 
k nalezení v archivu v programu 

Dobré dopoledne ze 4. srpna 2022: 
Misionářka: Bůh mě dovedl až do 
Tanzanie. Tam je moje místo).       

S projektem domova pro sirotky 

souvisí i stavba mateřské a základní 
školy, jejíž kompletní dokončení je 
plánováno na rok 2027. Spoustu 
dalších informací (v angličtině) 
můžete najít na 

http://www.karibunyumbani.org. 

Kdybyste chtěli tento projekt 
podpořit, je to možné přes 
organizaci pro-Contact, na 

transparentní účet číslo 
2600414716/2010.  

Libuše Řezbová  

Misionářka Ludmila Marie Šindelková 
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http://www.karibunyumbani.org/
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  Z FARNÍ CHARITY  

 

Podzimní 
humanitární 
sbírka  

 

V měsíci říjnu jsme uspořádali 
tradiční podzimní humanitární 
sbírku pro Diakonii Broumov. 
Sbírka proběhla 6. října u kostela     
a tentokrát nebylo darovaných věcí 
tolik jako ve sbírkách minulých. 
Lidé asi začali více šetřit, a tak 
zřejmě ani nevyřazují tolik věcí ze 
skříně. Anebo již darovali 
nepotřebné oblečení a mnoho 
dalšího do sbírek, které probíhají 
od začátku války na Ukrajině. 

 

 

Hned druhý den po sbírce, již 
v šest hodin ráno, si pro darované 
věci přijel řidič z Diakonie. 

Společně s panem řidičem                    
a s P. Matějem jsme vše naložili        
a auto odjelo na nádraží do Prahy-

Vršovic. Po železnici byly sesbírané 
věci dopraveny do chráněných 
dílen v Broumově, kde je čeká 
vytřídění a pak předání potřebným 
lidem. 

Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří do sbírky darovali oblečení       
a další věci, ale také panu učiteli, 
který nám pokaždé přinese nějaký 
finanční dar, a také P. Matějovi, 
který nám tak brzy ráno pomáhal 
při nakládání. Pán Bůh zaplať! 
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Děti v Tanzanii čekají na dokončení své školy   
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Koncert v DPS Senior  

V Senioru již po několik roků 
(kromě dvou covidových, kdy jsme 
nemohli) chystáme pro obyvatele 
malý koncert Komorního souboru 
Pražského salónního orchestru pod 

vedením Václava Vomáčky. 
Tentokrát je datum koncertu               
s programem „Dožínky                            
a vinobraní“ 27. října se začátkem 
v 16.30 hod.   

 

Tříkrálová sbírka 2023 

Začínáme se připravovat na 
Tříkrálovou sbírku, která se příští 
rok bude konat v období od 1. do 
15. ledna, kdy vyjdou do ulic 

koledníci. Ve dnech 1. až 31. ledna 
bude také možnost přispět pomocí 
QR kódu a od 1. ledna do 30. dubna 

i pomocí online kasičky na 

webových stránkách Charity. 

A protože se neobejdeme bez 
pomoci koledníků, chtěla bych vás 
opět poprosit o spolupráci. 
Uvítáme, když se nám přihlásí malí 
i velcí koledníci, kteří by měli chuť 
vyjít na koledu do ulic našeho 
města nebo obcí ve farnosti. 
Mohou se přihlásit rovnou celé 
skupinky nebo i jednotlivci, buď 
osobně, nebo e-mailem 

(marie.junkova@seznam.cz). 

Předem děkujeme za spolupráci.  

Připravila Marie Junková 

Podzimní listí od Sarah Jane Prentissové, olej na plátně 

mailto:marie.junkova@seznam.cz
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  PRO DĚTI   
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Neděle 

30.10. 

 

31. neděle v liturgickém 
mezidobí 

08:00 

08:30     

09:30 

10:15   

11:00 

 Mukařov  
 Velké Popovice 

 Říčany – za farnost 

 Kostelec u Křížků 

 Jažlovice 

Pondělí 
31.10. 

 

  

  

  

 

Úterý 

1.11. 

SLAVNOST 

VŠECH SVATÝCH 

  

 18:00 

 

 

Středa 

2.11. 

 

Památka zesnulých 

Dušičky 

 15:00 

 17:30 

 17:00 

 18:00 

 18:00 

Říčany – hřbitov 

Mukařov 

Kostelec u Křížků  
Říčany – za † farníky 

Velké Popovice  

Čtvrtek 

3.11. 
 

 

 09:00 

 

 

Pátek 

4.11. 

Památka 

sv. Karla Boromejského 

  

 18:00 

 

 

Sobota 

5.11. 
 

14:30 

16:00 

18:00 

 Olešky 

 Kamenice  

 Říčany 

Neděle 

6.11. 

 

32. neděle v liturgickém 
mezidobí 

08:00 

08:30     

09:30 

10:15   

11:00 

 Mukařov  
 Velké Popovice 

 Říčany – za farnost 

 Kostelec u Křížků 

 Otice 

 
V pátek 4. 11. je první pátek v měsíci, od 17:00 hod. se koná adorace a zpověď. 
 

 

 

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla 
v Říčanech 

31. týden v mezidobí 2022 

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 7. prosince 2022. 

Pokud není uvedeno jinak, fotografie pocházejí z archivu zpravodaje Zvon. 


