
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 stálé 

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. 
 

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). 


