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Takzvaný svatovítský betlém z říčanského muzea má více než sto let  
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Drazí, 
během adventu se 

připravujeme na příchod Spasitele 
a letos jsme měli velkou příležitost, 
byl to advent nejdelší, jaký může 
být. Nezapomínejme však, že 

advent není jen přípravou na 
Vánoce, na slavnostní prožití 
Narození Páně a ostatních svátků. 
Jistě je velmi hezké a dobré spolu    
s celou rodinou, blízkými                 
a známými slyšet Lukášovo 
evangelium: „V těch dnech vyšlo 
nařízení od císaře Augusta, aby se v 
celé říši provedlo sčítání lidu...“        
A zvláště andělova slova: „Nebojte 
se! Zvěstuji vám velikou radost, 
radost pro všechen lid: V městě 
Davidově se vám dnes narodil 
Spasitel ‒ to je Kristus Pán. To bude 
pro vás znamením: Naleznete 
děťátko zavinuté do plének                  
a položené v jeslích.“ (Lk 2,1,10-12) 

Neměli bychom ale zapomínat, co 
všechno to pro nás znamená. 
Během adventu jsme zpívali píseň 

ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY  
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českobratrského biskupa Lukáše 
Pražského o čtverém příchodu 
Krista: Vtělení, příchod do srdce 
člověka, setkání po smrti a Poslední 
soud (Kancionál č. 126). Advent je 
dobou, která nám tuto skutečnost 
připomíná, a Vánoce by měly být 
impulsem pro to, abychom se             

s Ježíšem setkali i osobně ve své 
duši a pamatovali na poslední věci. 

My premonstráti zvláště 
slavíme Vánoce, protože sv. 
Norbert v Prémontré založil řád na 

slavnost Narození Páně, na jesličky 
však hledíme přes kříž. Slavíme 
narození našeho Spasitele, Boha, 
který je Láska, který pro nás 
zemřel, aby nám byly odpuštěny 
hříchy, a vstal z mrtvých, aby nám 
otevřel nebe. Tohle všechno víme, 
jen bychom neměli zapomínat. 
Jaká musela být víra pastýřů, 
Simeonova, Annina, mudrců               
z Východu! Viděli malé dítě 
chudých Galilejců a věřili Božímu 
slovu, že je to Spasitel, na kterého 
čekají. Věřili, přišli se mu poklonit, 
přinesli dary a chválili Boha.  

Přeji nám všem, abychom měli 
jejich víru, abychom věřili Božímu 
slovu, abychom ho přijali do svého 
života a žili ho, aby se Bůh narodil 
také v našich srdcích. Přeji nám, 
abychom mu dokázali dát ten 
největší dar – sebe sama –                    

a abychom dokázali přijmout jeho 
lásku k nám. Pak budeme žít                 
s Bohem a v Bohu, budeme žít pro 

druhé lidi, budeme je chápat, 
milovat a pomáhat jim a Bůh bude 
moci přicházet do dalších srdcí. 

„Hle, dítě se nám narodilo, syn 
je nám dán, vládu má na svém 
rameni a dostane jméno 
podivuhodný rádce, mocný Bůh, 
věčný otec, kníže pokoje.“ (Iz 9,5) 

Požehnané Vánoce přeje  

P. Matěj 
 

  ZE ŽIVOTA FARNOSTI   

Od listopadu zdobí interiér 
říčanského kostela oduševnělá 
krása Anežky České. Autorem 
portrétu z kameniny je sochař 
Miroslav Hudeček, s manželkou 
Olgou jej kostelu věnovali.    
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V neděli 4. prosince připravila naše 
farnost adventní zastavení na 
říčanském Masarykově náměstí. 
Zazpívali na něm také bratři 
premonstráti ze Strahova.  
 

Krabice od bot 2022 

Velká hromada radosti pro ty, 
kteří by jinak štědrou nadílku 
neměli. Věci praktické i pro 
potěšení – projekt Krabice od bot 

mnozí rádi pravidelně 
podporujeme. Snímek je ze 
sběrného místa v Bezručově ulici       
v Říčanech.    
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Tomáš se svatým Janem 

Náboženství jednoho 
úterního odpoledne 
na náměstí 

 

Vyšli jsme z fary, za celkem 

pěkného počasí, vyfotit sochy 
svatých. Během deseti minut se 
strhl lijavec. Fotky se nám naštěstí 
podařilo ulovit. Průjezd Husovy 

knihovny se nám stal úkrytem. 
Zde byla výstava věnovaná 
sedmdesátým a osmdesátým 
létům 20. století. Zaujala nás deska 
písničkářského sdružení Šafrán se 
zajímavým obalem: šedivá ulice        
a na ní barevná krabice                           
s duhou.  Jména písničkářů 
samozřejmě hochům nic moc 
neříkala. A tak jsem vyprávěla o té 
době, jenže mně tehdy bylo tolik, 

jako jim je teď… 

Modlitby 

 

V březnu 1976 natočila základní 
pětice Šafránu (Jaroslav Hutka, 
Petr Lutka, Vladimír Merta, 
Vlastimil Třešňák a Dagmar 
Voňková) několik nahrávek  spolu   

s hostujícími muzikanty. Těsně 
před vydáním byl celý náklad na 
příkaz Státní bezpečnosti 
sešrotován. Jediný zachovaný 
exemplář ukazoval a hrál Jiří Černý 
na svých pořadech.  Ten liják venku 
a zima jako by připomněly tu dobu. 
Větrník se točí a dítě se směje,             

v úsměvech lidí nacházíš 
stopy   beznaděje... (Vladimír 
Merta, Písmenková láska). 
Chvíli jsme si ještě prohlíželi fotky 
Hutky a Kryla a já se snažila 
vysvětlit nevysvětlitelné. Krásný je 
vzduch ... velká je zem... co je však 
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největší, ta lidská svoboda...  
(Jaroslav Hutka,  Náměšť). 

Pak jsme přeběhli do útulné 
fary. A já byla ráda, že ta doba je 
pryč. Podívali jsme se na naše 
fotografie. V závěrečné modlitbě 
jsme prosili o mír a o zdraví pro celý 
svět. Prosili jsme o mír a pokoj            
v našem srdci. Děkovali jsme za 
svobodu a za to všechno, co 
můžeme prožívat. 

Hana Zavadilová, katechetka 
skupiny náctiletých  

 

Katecheze dospělých 

 

V letním Zvonu jsem zvala na 
katechezi dospělých. Nyní bych 
ráda podala zprávu o tom, jak to 
dopadlo: Skupina se opravdu 

vytvořila a má aktuálně čtrnáct 
členů. Převážná část se skládá 
z rodičů, kteří přihlásili své děti na 
výuku náboženství. Jsou mezi námi 
ale i „staré známé tváře“ z farnosti. 

Skupina je velmi různorodá v tom, 

jak se kdo cítí být jistý ve věcech 
víry. Tak se můžeme vzájemně 
obohacovat. Začátečník může 
přimět svou otázkou a svým 
pohledem zběhlého farníka 
k přemýšlení a zkušený věřící může 
inspirovat začátečníka k dalšímu 
hledání. V první hodině jsme sbírali 
témata tak, že každý mohl 
navrhnout a představit, o čem by 
rád věděl více. Pak se mohl každý 

zapsat u těch témat, která ho 
zajímají. Zdá se mi bezvadné, že 
jako první témata se volily otázky 
kolem vztahu mezi Bohem a mnou. 

„Jak slyšet Boží hlas“ bylo první 
téma a druhé, prosincové, zní „Jak 
vybudovat osobní vztah s Bohem“.  
Myslím, že se skupina rozhodla 
začít u základů víry. Všechno další 
se z toho vyvine. V průběhu tohoto 
školního roku se ale také budeme 
věnovat přístupu k Bibli, otázkám 
kolem sexuality nebo tomu, jak se 

postavit k alternativní medicíně.  
Scházíme se každou druhou 

středu v měsíci v 18.45 hodin na 

faře v Říčanech. Plus minus v půl 
deváté končíme. Schůzky začínáme 
krátkou modlitbou, potom 
následuje program, který se 
pokaždé trochu liší. Vždy uvádím 
do tématu a vždy povzbuzuji lidi 
k aktivní účasti. Minule jsme si ke 

konci udělali tichý čas v tmavém 
kostele, což mělo dobrou odezvu.    
I když jsem při této záležitosti 
ulomila klíč od mříže, můžeme 
v tom pokračovat (díky, 
Konstantine!).  

Děkuji všem, kteří svou účastí 
tuto skupinu obohacují, a těším se 
na další setkání!  

Anna Sirovátková  
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  KNIŽNÍ INSPIRACE   

Setkání s Hanou 
Pinknerovou 
 

Před mnoha lety jsem dostala 
útlou knížku Hany Pinknerové 
Brusinky, která vyšla v roce 2005. 

Od té doby se zajímám o její knihy. 
O knize Schválně jsem zaspala její 
čtenářky napsaly:  

„Taková normální, lidská 
knížka. Občas se mne dotkla tak, že 
i když jsem si četla na lavičce na 
hřišti, slzy mi tekly proudem.“ 

Nebo: „Máš veliký dar vidět v 
maličkostech velké věci."  

„Pomohla jste mi najít cestu k 
Bohu a rozmluvě s ním."  

A ještě alespoň jedna reakce: 
„Když mě napadne, jestli nejsme 
tak trochu divní, vzpomenu si na 
vás a říkám si, že asi jsme, ale že to 
nevadí. Díky vašim příběhům jsem 
se na věci začala dívat jinýma 
očima, mít jiné postoje, častěji se 
zastavit a vnímat." Se všemi 
čtenářkami se mohu ztotožnit.  

Ano, to je Hana Pinknerová. 
Pochází ze Znojma a žije v Brně, kde 
provozuje knihkupectví. Tato 

křesťansky orientovaná spisovatelka 
vystudovala na pedagogické fakultě 
obor čeština, hudební výchova. 
Pracovala jako redaktorka 

hudebního časopisu Opus 

musicum, korepetitorka v divadle, 

umývačka oken, archivářka, 
učitelka, redaktorka knižního 
vydavatelství. To je malý výčet z její 
bohaté činnosti. Většina jejích knih 
je rozebrána, proto mohu 
doporučit druhé vydání knihy Co 

Bůh šeptá maminkám. Knížka 
fejetonů nabízí humorný a moudrý 
pohled na podivuhodný svět 
maminek a Boží místo v něm. 
Krátké čtivé příběhy se zabývají 
rodinou a manželstvím, vztahem     
s Bohem a s lidmi. 

Kniha vydaná v letošním roce      
s názvem Potěšení není nikdy dost 
obsahuje tři knížky fejetonů na 
téma vděčnost, radost a potěšení. 
Potěšení jsou pro autorku „Boží 
milostné vzkazy, jež nás čekají na 
našich denních cestách. Bůh totiž 
slibuje, že kdo hledá, ten najde."   

Krátká autorčina zamyšlení 
oceníte ve chvíli, kdy pro samé 
povinnosti žádná potěšení kolem 
sebe neuvidíte. Stanou se vašimi 
nevšedními průvodci uprostřed 
všedních dní. 
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Ukázka textu Hany Pinknerové 
z webu www.hanapinknerova.cz:  

Efektivně 

"Taky máte dojem, že jsme 
posedlí kultem efektivity? Ke 

všemu, co děláme, potřebujeme 
mít důvod. Čteme, abychom se 
vzdělávali, jezdíme na výlety, 
abychom něco viděli, bereme            
si dovolenou, abychom 

zregenerovali. Zdá se, jako bychom 
nic nemohli dělat jen tak. (…) 

Kdybychom měli jen tak být, jen 
tak se bezcílně courat nebo si 
někam sednout a koukat do zeleně, 
do mraků nebo do vody, 
znervózňovalo by nás to. Možná 
bychom se báli, že uslyšíme ze 
svého nitra něco, co nechceme 
slyšet. Třeba bychom si uvědomili, 
že naše srdce má hlad. (…) Možná, 
že náš život neodpovídá tomu, co 
bychom jmenovali jako své životní 
hodnoty. Někde uvnitř to cítíme, 
ale je tak těžké žít svůj vlastní život. 
Snazší je žít jako všichni, efektivně. 
Schválně, dovedete si hodinku jen 
tak sednout a nic nedělat?" 

 

Pavel Konzbul: Jak 

sníst slona aneb 
Málo zbožná kázání  
 

Brněnský světící biskup Pavel 
Konzbul volně provází čtenáře 
liturgickým rokem. Svižným                

a čtivým jazykem nabízí vhled do 
duchovních souvislostí na pozadí 
společenského dění. Neotřelé 
paralely se špetkou humoru se 

snoubí s křesťanským pohledem na 
svět kolem nás a ocení je jistě nejen 
praktikující křesťan, ale i nevěřící 
čtenář. Vybírám několik názvů 
kapitol: Betlémské světlo, nebo 
zápalky?, Silvestr a osidlování 
nového Jeruzaléma, Nový rok            
a příliš hubená kočka, Požehnání 
koledníkům a beznohá žebračka, 

Slavit svatého Valentýna na 
Popeleční středu?, Vzkříšení, 
Maruška z Magdaly a film Forrest 
Gump.  Zaujaly vás? A co teprve, 
když si je přečtete.  

A ještě vyjádření Pavla 
Konzbula: „Doufám, že tato útlá 
knížečka přispěje svými úvahami     
a kázáními laskavému čtenáři            
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k radostnému vychutnání si nejen 
roku církevního. Pokud některé 
recepty a pohledy nebudou po 

chuti, přijměte moji omluvu. Přeji 
čtenáři dobrou chuť.“ 

Miloslava Pangrácová 

 
 

  Z FARNÍ CHARITY  

 

Dar 

z Tříkrálové 
sbírky pomáhá 
 

Koncem října se na naši Farní 
charitu obrátila paní Lubojacká, 
pracovnice z organizace Modré 
dveře, s prosbou o finanční 
výpomoc na nákup uhlí pro paní 
Hanu, maminku samoživitelku. 
Z peněz Tříkrálové sbírky 2022 nám 
zbývaly dva tisíce korun, a tak jsme 
se rozhodli tyto peníze mamince 
věnovat. Po vyřízení nezbytné 
dokumentace jsme se s paní 
Lubojackou dohodly, že peníze 

předáme v její kanceláři dne             

2. listopadu. Finanční dar jsem paní 
Haně osobně předala. Měla z něj 
velikou radost a moc děkovala za 

pomoc. I já jsem byla ráda, že 
peníze z Tříkrálové sbírky budou 
v tomto konkrétním případě 
pomáhat. 

 

 

 

 

Předvánoční besídka 
 

Po dvou covidových letech, kdy 
byly zakázány veškeré společenské 
aktivity, se letos uskutečnila 
předvánoční besídka v Senioru 

s hudebním programem dětí 
z výuky na flétnu a s pěveckým 
sborem pod vedením paní 
profesorky Remkové. Členky 
Charity opět připravily malý 
vánoční balíček a vánoční přáníčko 
od dětí ze školky.  

 

Jak bude probíhat 
Tříkrálová sbírka 
v roce 2023 

 
1. Koledováním do 

zapečetěných kasiček: přenosných 
a stacionárních od 1. do 15. ledna 

2023. 

2. Zasláním bezhotovostního 
příspěvku do sbírky bankovním Předání peněz z Tříkrálové sbírky 
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převodem, pomocí formuláře na 
webových stránkách Tříkrálové 
sbírky od 1. ledna do 30. dubna 

2023.  

 

3. Bezhotovostním převodem 
pomocí přiděleného QR kódu nebo 
bankovním převodem na č. ú. 

66008822/0800 s variabilním 
symbolem 1931 pro říčanskou 
Charitu od 1. do 31. ledna 2023. 

 

Přeji všem čtenářům Zvonu 

krásné a požehnané Vánoce                
a hodně Božího požehnání pro celý 
nový rok 2023. Současně chci 
poděkovat za pomoc a spolupráci 
všem, kteří nám během roku              
v Charitě pomáhali: především 
farníkům a dobrovolníkům, ale           
i firmám a školám, které nám 
vycházejí vstříc, zvláště firmě 
Ekoflor, Pekařství Frydrych, MŠ 
Srdíčko/Větrník a Městskému 
úřadu v Říčanech.  

 Marie Junková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PODĚKOVÁNÍ  

Vzpomínka na léto    
 

Je to jak sen. Letní dny, kdy se 
zahřály i staré kamenné chrámy       
a na oltářích a u soch svatých se 
mohly střídat květiny. Od pivoněk 
přes kopretiny, floxy, mečíky 
v pestré škále barev až po jiřiny.     
O takovou výzdobu se v kostele     

sv. Václava v Jažlovicích starají 
manželé Jelínkovi ze Sklenky. Květy 
o nedělích při mši svaté zazáří            
a pak… neuvadnou v kostelíku, 
který zase na týden nebo i na delší 
dobu osiří. Mohou si je odnést 
účastnice bohoslužby a kytice jim 
zkrášlí další dny. Děkujeme za tato 
obdarování!  

Renata Skalošová          
 

 

 



10 

 

 POZVÁNKA   

Farní ples 

Vážení farníci, naposledy jsme 
měli možnost setkat se společně na 
plese v únoru 2020, krátce před 
začátkem pandemie. Konečně je mi 
velkou ctí vás všechny pozvat na 

osmý farní ples! Bude se konat          

v sobotu 18. února 2023                        

v Říčanech v KC Labuť.  
Hrát nám bude osvědčená 

kapela Atmosphere Show Band.  

Lístky budou k dispozici asi od 

poloviny ledna. Ano, je to na konci 

jarních prázdnin, ale věříme, že tím 
spíše budete plni zážitků, které 
budete chtít sdíelet. Neváhejte a 
přijďte! Velice uvítáme také 
každého, kdo by mohl přiložit 
pomocnou ruku – ať už v rámci 
příprav, nebo samotné realizace na 
místě. Zájemce prosím, aby se 
ozvali na e-mail vydrar@razdva.cz. 

Jménem plesového výboru 

Štěpán Vydrař 

Tajenka: 

 PRO DĚTI  

Nový rok 

Stojíme na prahu nového roku. Co nám přinese? Nevíme. Víme však, že denně 
potřebujeme Boží pomoc. Z tajenky vyluštíš modlitbu. Začni u písmene D nad 
velkou ručičkou. Postupuj dál ve směru hodinových ručiček. Zapisuj každé 
druhé písmeno („ob jedno“). Když budeš mít všechna písmena zapsaná do 
tajenky, vznikne modlitba. Můžeš se ji modlit na začátku roku, ale i jindy. 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

 

 

 

Katechetický věstník č. 
5/2008-09, vydává 

Biskupství brněnské, 
Diecézní katechetické 

centrum 

mailto:vydrar@razdva.cz


*ZMĚNY VYHRAZENY

BUDEME RESPEKTOVAT AKTUÁLNÍ NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ.
NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA:
WWW.RYBOVKY.CZ

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 !

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  S P O L E Č N Ě
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*

17.12. 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

8.1. 2023 17:00
koncert Říčany – kostel sv. Petra a Pavla



Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla 
v Říčanech 

Doba vánoční 

Pokud není uvedeno jinak, fotografie pocházejí z archivu zpravodaje Zvon. Snímek na úvodní straně zachycuje 
betlém vystavený v Muzeu Říčany na Vánoční tvořivé výstavě. Otevřena je kromě 24.–26. 12. do konce roku 

mezi 14. a 18. hodinou. 

 

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 22. března 2023.    

                                                     

   

 

Sobota 

24.12. 
Štědrý den 

14:00 

16:00 

16:00 

16:00 

21:00 

22:00 

23:30 

24:00 

Charita Mukařov  
 Kamenice 

 Mukařov 

 Říčany  
 Popovičky 

 Velké Popovice 

 Kostelec u Křížků 

 Říčany 

Neděle 

25.12. 

 

Slavnost 

Narození Páně 

zasvěcený svátek 

08:00    

08:30 

09:30 

10:15   

11:00 

14:00 

15:00 

 Mukařov 

 Velké Popovice 

 Říčany  

 Kostelec u Křížků 

 Jažlovice  
 Lipany 

 Kunice 

Pondělí 
26.12. 

Svátek 

Sv. Štěpána, 
prvomučedníka 

 

09:30 

 

  

Říčany   

Úterý 

27.12. 

Svátek 

Sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 

  

 09:00 

 

Říčany   

Středa 

28.12. 

Svátek 

Sv. Mláďátka betlémská, 
mučedníků 

 

 18:00 

 

Říčany   

 

Čtvrtek 

29.12. 
 

 

 09:00 

 

Říčany   

Pátek 

30.12. 

Svátek 

Svaté Rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 

 

18:00 

 

Říčany 

Sobota 

31.12. 

památka 

sv. Silvestra 

16:00 

17:00 

 Mukařov 

 Říčany - Na poděkování 

Neděle 

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 

 Otice 

Dne 27. 12. se koná mše svatá se žehnáním vína, víno si přineste. 


