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Milí farníci,
ačkoli se zdá, že podzim, potažmo
zima nejsou to, co léto, jistě je
mnoho možností „zahřát se
u srdce“ společným setkáním
v naší farnosti. Opět začínáme
s výukou náboženství a dětí je jako
máku. Radost pohledět, jak každé
středeční odpoledne plní faru.
Tímto chci moc poděkovat
rodičům, vyučujícím a těm, kdo
s výukou
pomáhají.
Hodiny
náboženství máme i v Kostelci
u Křížků a ve Slušticích. Škoda jen,
že loni bylo hodně dětí ze 3. třídy
a letos je čtvrťáčků nějak málo…
Škoda.
Nedávno jsme měli krásnou
slavnost, při níž jsme přivítali pana
opata ze Strahova, Daniela
Janáčka, a on udělil čtrnácti našim
farníkům svátost biřmování. Po
celý rok jsme se scházeli na faře
a byla to nezapomenutelná

setkání, jak pro mě, tak snad i pro
biřmovance. Rád bych jim za to
poděkoval. Při setkáních se lidé
navzájem více poznali a povzbudili
ve víře, což je prima.
A co je nového? Na faře se
schází společenství mládeže, které
vede Jana Janovská. Budeme si
připomínat „dušičky“ společnou
mší svatou ve všech našich
kostelích, na říčanském hřbitově se
bude konat mše svatá v sobotu
2. listopadu od 15 hodin.
Nezapomínejme na naše zemřelé,
budeme rádi, když se za nás někdo
pomodlí. Blíží se nám také naše
adventní setkání na náměstí
v Říčanech o třetí adventní neděli.
Už teď se těším – nevím, co mám
raději, jestli přípravy nebo
samotnou akci.
Chtěl bych na tomto místě také
poděkovat za přípravu misijního
jarmarku a za vaši štědrost. V naší
farnosti se tyto jarmarky konají už
léta, dík patří organizátorkám i těch
minulých. Jsou to příjemná setkání
s příležitostí více si popovídat
a z toho farnost žije. Chceme se
setkávat a být spolu. Vážím si toho,
že všechna naše setkání jsou
srdečná a přátelská, jsou právě
taková, jací lidé je tvoří.
Přeji vám požehnané podzimní
dny.
váš P. Konstantin

 ZE ŽIVOTA FARNOSTI 

Náboženství ve
školním roce
2019/2020
Náboženství vyučují ve středu
na faře v Říčanech: Šárka
Landkammerová (předškolní děti
a 1. třída), Kateřina Beránková
(2. třída), Miloslava Pangrácová
(4. a 5. třída), Hana Zavadilová
(6. až 9. třída), Anna Sirovátková
(9. třída a starší). Na první svaté
přijímání připravují děti ze 3. třídy
P. Matěj a P. Konstantin. Ve
Slušticích učí Hana Zavadilová
v pondělí 3. až 5. třídu. Náplní
setkání v tomto školním roce je
čtení příběhů Josefa Janšty
Proměna srdce. Můžeme se měnit
skrze modlitbu. Čerpají ze Slova
Božího a objevují, jak Pán Ježíš

proměňuje
naše
životy.
Náboženství v Kostelci u Křížků
vyučuje ve čtvrtek P. Matěj
a
Miroslava
Dvořáková.
Katechetické
středisko
AP
připravuje formační dny pro
katechety a nabízí různá školení
a semináře. Na webových
stránkách zveřejňuje aktuality.
Přejeme
všem
dětem
a katechetům úspěšný školní rok.
Miloslava Pangrácová

Misijní jarmark
20. října
Milí farníci, děkuji všem, kdo
vyráběli, pomáhali a zúčastnili se
misijního jarmarku, který se poprvé
konal v prostředí farní zahrady
a stodoly. Výtěžek jarmarku na
misijní účely je 7016 Kč.

Foto: Marie Pasečná

Misijní poslání církve vychází
z Kristova přikázání apoštolům
a veškeré jeho církvi, aby po věky
rozšiřovali „dobrou zprávu“, tedy
evangelium, po celém světě: „Jděte
ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte je ve jméno Otce
i Syna i Ducha svatého a učte je,
aby zachovávali všecko, co jsem
vám přikázal. A hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto
věku.“ (Mt 28,19-20). Jedině tak,
tedy díky misii, může celá církev
růst. Za vznikem Papežských
misijních děl stojí „osvícení“
několika jednotlivců – dvou žen,
jednoho biskupa a jednoho kněze,
kteří se stali zakladateli největšího
laického
hnutí
pro
misijní
spolupráci v církvi a kteří byli
vedeni k tomu, aby hlásali
nezbytnost misií. Jmenovitě to jsou
Pauline Marie Jaricot, Jeanne
Bigard, Charles de Forbin-Janson

a Paolo Manna. Bližší informace
o Papežských misijních dílech
a
misijní pomoci najdete na
www.missio.cz.
Kateřina Beránková

Biřmování
V neděli 13. října zavítal do
Říčan P. Daniel Peter Janáček, opat
strahovských premonstrátů.
Při mši svaté v ten den udělil
svátost biřmování čtrnácti sestrám
a bratrům ve věku od rané
dospělosti po téměř čtyřiašedesát
let. Koláčky, na kterých jsme si
pochutnali po bohoslužbě před
kostelem,
pekli
biřmovanci
manželé Andrea a Petr z Herinku.
Rádi jsme si připomněli i naši
slavnost křesťanské dospělosti.
Redakce

Foto: Rudolf Flachs

Opat Daniel Janáček přijímá od biřmovanců obětní dary

Zvonění 2019
Jako každým rokem, i letos se
rozezněly zvony v chrámu sv. Petra
a Pavla v Říčanech 28. října ve
21 hodin, aby vzdaly úctu obětem
první světové války. Zvon padlých –
Matka trpící, ulitý ze zbraní, které
zůstaly v italské krajině, zní každý
večer
ve
21
hodin
nad
severoitalským městem Rovereto
k poctě padlých vojáků. Říčany se
k roveretské výzvě připojily v roce
2001. Ke zvonění se připojily i Velké
Popovice. Tradice pokračuje.
Říčany patří do Měst Paměti
národa, a proto se letos zvony
v chrámu sv. Petra a Pavla rozezní
i 17. listopadu v 17 hodin a 11
minut k oslavě 30. výročí sametové
revoluce. Nezapomeneme!
Miloslava Pangrácová

Také letos máme možnost
v Říčanech
uctít
památku
válečných veteránů a připnout si na
kabát květ vlčího máku. Tyto květy,
které pokrývaly za první světové
války hroby padlých na západní
frontě, jsou u nás spojeny se
sbírkou organizace Post Bellum.

Její výtěžek přispěje k uhrazení
nákladů na natáčení svědectví
válečných veteránů. Můžete si je
vyhledat ve veřejné databázi
www.pametnaroda.cz.
Celostátní sbírka probíhá od
1. do 11. listopadu – kasičku a vlčí
máky v té době najdete v Muzeu
Říčany v Rýdlově ulici a také
v květinářství Sedmikráska na
Masarykově náměstí.
Renata Skalošová

Děkujeme

Marii
Pasečné,
Míle
Pangrácové a dalším za organizaci
sbírky ke svaté Anežce. Je super, že
se naše farnost mohla do této
celonárodní sbírky zapojit a že se
našel někdo, kdo se organizace
chopil.

Našim
duchovním
za
novou obuv, protože se u nás
pravidelně objevují novokněží. A
jak všichni víme, pro novokněžské
požehnání by se měly boty či
podrážky prošoupat.
Poděkování z řad farníků

Pozvánka pro mladé
Od října funguje v naší farnosti
společenství pro středoškoláky
a vysokoškoláky. Scházíme se
jednou za 14 dní v pátek po mši
svaté na říčanské faře. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni!
Jana Janovská

 PŘIPRAVUJE SE 
Svatý Mikuláš navštíví kostel sv.
Petra a Pavla v Říčanech přímo
v den svého svátku, v pátek
6. prosince po večerní bohoslužbě.
Na adventní zastavení s farností se
můžeme těšit o třetí neděli
adventní 15. prosince od 17 hodin
na Masarykově náměstí.
O rorátech a adventní duchovní
obnově se včas dozvíte z ohlášek.

Hledáme nové posily
Vážení farníci, přátelé, chodíte
během Vánoc na koncerty Rybovy
mše vánoční v Říčanech a okolí,
případně mše s tímto hudebním
doprovodem, a chtěli byste se
místo posluchačů stát účinkujícími
ve sboru nebo v orchestru?
Jste (ne)pravidelnými účastníky
farního plesu a chtěli byste přispět
k realizaci dalšího ročníku?
Pokud jste alespoň na jednu
z otázek odpověděli ano, neváhejte
a napište na vydrar@razdva.cz.
Nové tváře a posily vítáme vždy!
Štěpán Vydrař

 INSPIRACE 

Kateřina Sienská:
Dialog s Boží
prozřetelností
pokračování
Pokrmem lásky je pokora. Je
třeba se poznáním sebe samých
vymanit z pyšné sebelásky. Dvě
nejhorší věci ničící duši jsou pyšná
sebeláska a smyslnost. Pro růst
v duchovním životě je třeba
pěstovat ctnosti.
Nejvíc oceňovanými ctnostmi
v Božích očích jsou trpělivost (ta je
spojena s utrpením), neochvějnost
a vytrvalost. Ctnosti jsou životem
přezkušovány. Pokud ve zkoušce
neobstojí, znamená to, že nebyly
skutečně a pevně zakotveny
v Bohu. Zkouškou může být
například urážka nebo pomluva.
Duše, která miluje Boha, trpí
jeho urážkami více než svými. Kdo
miluje Boha, rád pro něj trpí. Bůh
chce, aby člověk měl nenávist ke
svým hříchům a lásku k jeho
dobrotě. Aby zanechal svou vůli
a respektoval vůli Boží.
Bůh uděluje své dary různě.
Nikdy ne všechny najednou. To
proto, aby si jimi lidé navzájem
pomáhali a potřebovali se.
Žádá lidskou spolupráci.
Myšlenky k zamyšlení z textů
středověké mystičky vybrala
Yvona Šebková

Poutníče, jen zde na
malou chvíli zůstaň
v klidu stát
Při
mých
pobytech
na
Českomoravské vysočině v Novém
městě na Moravě ráda chodím na
vycházky do okolní přírody. Jedním
z cílů mých vycházek je skiareál
Vysočina Arény. Les Ochoza je
v něm protknut mnoha trasami pro
zimní závody v biatlonu, a když už
není sníh, jsou cesty určeny pro
různé závody cyklistů. Vždy se
zastavuji u kříže „Ke cti Královny
růžence“. Je v mé paměti již
z mládí, ale dříve nebýval tak
vyzdobený. V posledních letech se
někdo vzorně stará o to, aby byl
upravený, a hlavně tuto péči nikdo,
Bohu díky, neničí!
Ráda se podívám i do Slavkovic
ke
krásnému
modernímu
poutnímu
kostelu
Božího
milosrdenství a sv. Faustyny, který
byl vysvěcen v roce 2009. Zde
působí řád Pallotinů. Za kostelem
je krásná křížová cesta, kovové
desky jsou umístěny přímo na
kamenech.
V sousední obci Radoňovice
jsou základem křížové cesty také
kameny a na nich obrázky
jednotlivých zastavení. Od středu
vesnice vede polní cestou na
Harusův kopec, kde je příjemné
posezení na lavičkách s velkým

rozhledem u tří dřevěných křížů.
Požehnána byla v roce 2011.
V tomto roce mě potěšili známí,
kteří mne odvezli na kopec Vejdoch
mezi obcemi Jámy, Veselíčko
a zmíněnými Slavkovicemi. Ke
dvěma
památným
lípám,
vysazeným v roce 1968, přibyla ke
100. výročí republiky socha
z božanovského pískovce ve tvaru
kříže, nazvaná Strom života. Je to
svazek
stromů
vyrůstající
z kamenité země Vysočiny, které se
spojují a proplétají. Na konci ramen
kříže se nacházejí lipové listy –
srdce. Na sousedním kameni
u kříže jsou na desce vyznačeny
důležité události pro obec Jámy za
uplynulých sto let.
Sochu Strom života zde odhalil
23. září 2018 její autor, akademický
sochař Petr Váňa (známý přípravou
repliky
mariánského
sloupu
strženého na Staroměstském
náměstí v listopadu 1918). Posvětil
ji brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
Byl to pro mne krásný zážitek, stát
u Stromu života, dívat se
z Vejdochu do okolí a v myšlenkách
se projít obdobími života, která už
byla, i těmi, co budou.
Ještě nesmím zapomenout na
křížovou cestu v obci Řečice, kam
mě také dovezli známí. Opět jsme
šlapali z vesnice úvozovou cestou
kolem jednotlivých zastavení až na
vrchol kopce s pěkným výhledem

do okolí. Tam stojí malá zvonička
s tímto veršováním:
POUTNÍČE
Jen zde na malou chvíli zůstaň
v klidu stát, a s vírou v Boží pomoc
za tyto zvonky zatahej.
Ať hlas jejich letí k obloze a Tobě
ať je v žití blaze, pak v klidu a míru
jdi svou cestou tiše dál, ať splní se
ti vše, co sis v tu chvíli přál.
Ať svůj život dožiješ v pohodě,
a po smrti v Božích rukou Tvá duše
spočine.
Jistě přivede i vás k zamyšlení.
Věra Pecháčková

Foto: archiv Věry Pecháčkové

Strom života na kopci Vejdoch

Život a dílo
vévodkyně Savojské
Jméno Marie Terezie Anna
Felicitas, vévodkyně Savojská,
rozená kněžna z Liechtensteina
(1694–1772) dnes na Říčansku
znají spíše obecní kronikáři
a zájemci o vlastivědu. Naše
povědomí o této pozoruhodné
ženě, které patřila středočeská
panství s jádrem v Kostelci nad
Černými lesy a v Uhříněvsi, bylo
dosud kusé či nepřesné. Ví se o ní,
že nechala přestavět řadu kostelů
a zakládala podpůrné nadace. Větší
práce o ní však dosud chyběla.
Monografie, která nyní vychází
v ediční řadě Katolické teologické
fakulty v Praze, přináší mozaiku
pohledů na její činnost. Historici
a historici umění je sepsali na
základě studia archivních pramenů
a průzkumu v terénu. Naše čtenáře
jistě potěší, že několik kostelů
v okolí pro vévodkyni postavil
říčanský primas Tomáš Budil a jeho
syn. Nedaleko Kolovrat nechala
„Savojka“ postavit sochu sv.
Donáta, patrona proti bouřce
a krupobití. Takové sochy „střežily“
každé z jejích pěti panství a dodnes
jsou dokladem její zbožnosti
a touhy po zdárném živobytí jejích
poddaných.
Více v některém z dalších Zvonů.
Jan Oulík

 Z FARNÍ CHARITY 

Jak dopadla
sbírka
Podzimní humanitární sbírka se
uskutečnila v úterý 8. října a druhý
den si pro sbírku přijelo menší
nákladní auto, které jsme skoro
celé zaplnili darovanými věcmi. Do
naší charitní pokladny přinesla
sbírka 1 530 Kč a 1 000 Kč jsme
předali do Diakonie Broumov jako
příspěvek na odvoz sbírky a na
jejich další činnost.
Moc hezká příhoda se stala
ženám, které přijímaly věci do
sbírky: Přišel k nim pán, který řekl,
že do sbírky bohužel žádné věci
nemá, ale že jim přidá nějaký
finanční dar – a věnoval 300 Kč.
Opravdu krásné gesto! Moc si
dobrého skutku zmíněného pána
vážíme a děkujeme mu.

Malý koncert v DPS
Senior
Ve čtvrtek 14. listopadu od 17
hodin bude opět hrát v DPS Senior
v Říčanech
Komorní
soubor
Pražského salónního orchestru pod
vedením pana Václava Vomáčky.
Již několik let spolupracujeme
s tímto malým orchestrem, který
pro naši Farní charitu uvádí vždy na

podzim v DPS koncert. Zapálení
hudebníci a úžasný zpěvák pan
Vomáčka vždy vytvoří v kulturní
místnosti (a zároveň kapli)
atmosféru plnou krásných písniček
i mluveného slova. V době
uzávěrky příspěvků do Zvonu
bohužel ještě nemáme program, se
kterým letos hudebníci přijedou,
ale jistě jej pečlivě připraví.
Srdečně zveme nejen obyvatele
Senioru, ale všechny, kdo by chtěli
přijít. Vstup je volný.
Připravila Marie Junková

Krabice od bot
Akce Krabice od bot má za cíl
potěšit děti z chudších rodin
v České republice. Radost těmto
dětem udělají zase děti, jimž
dospělí pomohou připravit jejich
krabici od bot. Tu společně naplní
dětskými dárky k Vánocům.
Již počtvrté jsme vytvořili
sběrné místo přímo v Říčanech:
Účetnictví Horáček s. r. o.,
Bezručova 410/31. Termín sběru:
pondělí 25. 11. – pátek 6. 12. (9–18
hod.; vždy po telefonické dohodě).
Seznam dětí k obdarování
naleznete
od
4.
listopadu
v rezervačním
systému
na
www.krabiceodbot.cz
(sběrné
místo Říčany) a zároveň na
www.ucetnictvi-horacek.cz/krabice.

Po registraci dárku vám přijdou
e-mailem tipy, co do krabice
zabalit. Vytvořte jeden nebo dva
fantastické dárky, které rozzáří
dětské oči. Loni jsme díky vám
rozdali přes 200 dárků. Předali
jsme je Klubu Cesta, Home-Start
(podporujícímu rodiny ohrožené
závažnou sociální situací), Klubu
Zvonice z Poděbrad a z Českého
Brodu, Statku Vlčkovice a OSPOD.
Ve spolupráci pokračujeme i letos.
Eva Horáčková Jungmannová

 PRO DĚTI 

Farní tábor na
Divokém západě
Letošní již osmnáctý farní tábor
jsme strávili v Čechticích nedaleko
Pelhřimova. Na farní zahradě nás
přivítaly naše oblíbené chatičky.
Společně jsme se vydali na Divoký
západ, kde jsme hledali vhodné
místo na vybudování naší osady –
městečka Jamestown. Celý tábor
nás provázel kovboj James,
kovbojka Anna, indiánka Klára
a další. Vzhledem ke kruté první
zimě jsme museli hledat suroviny

na jídlo. Pomohly nám tři hodné
indiánky, které nám ho přinesly.
Při celodenním putování na
Malý a poté na Velký Blaník jsme
měli správně poznat stopy zvířat.
Možnost krásného koupání byla
v rybníce Valcha nedaleko Čechtic.
Hra Železnice nám ukázala různé
státy Ameriky. Také jsme si zahráli
na indiány a museli jsme se
pořádně schovat a vyhlížet
dostavník. Velký padouch Jesse
James se nám snažil uniknout, ale
dopadli jsme ho. Večer jsme měli
country bál: tančili jsme, měli jsme
i bar, kde byly například džusy
různých příchutí. Různé hry jsme
také hráli v nedalekém lesíku –
např. stopovačku, kdy jsme museli
mapovat naše území, po cestě jsme
plnili různé úkoly. Naši říčanští
kněží – otec Konstantin a otec
Matěj – s námi také strávili na
táboře nějaký čas. Nedělní mše

svaté jsme prožili v krásném
kostele sv. Jakuba v Čechticích.
Večery jsme trávili buď při hrách,
nebo jsme se společně sešli
u táboráku, zahráli jsme na kytaru
a zazpívali si. Když nastal poslední
večer tábora, mohli jsme být
u táboráku déle, zpívalo se
a povídalo. Ráno jsme se probudili
do krásného dne a začínalo loučení.
Za rok na shledanou!
Anna Zavadilová
Jak se jmenuje předmět, který se
vyskytuje na obrázcích svatých
a pomáhá nám určit, o jakého
světce se jedná? Odpověď hledej
v tajence!
Zdroj: www.deti.vira.cz
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Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech

Rozpis mší
pátek
01. 11.

Slavnost
Všech svatých

02. 11.

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé
Dušičky

neděle
03. 11.

31. neděle v liturgickém
mezidobí

pondělí
04. 11.
úterý
05. 11.
středa
06. 11.
čtvrtek
07. 11.
pátek
08. 11.

Památka
sv. Karel Boromejský

sobota

sobota
09. 11.

neděle
10. 11.

Nezávazná památka
sv. Zachariáš a Alžběta

18:00 Říčany
14:30
15:00
16:00
17:30
18:00
08:00
08:30
09:30
10:15
11:00

Olešky
Říčany – hřbitov
Kamenice
Mukařov
Říčany
Mukařov
Velké Popovice
Říčany
Kostelec u Křížků
Otice

15:00 DPS – Říčany
16:00 DPS – Voděrádky
09:00 Říčany
18:00 Říčany
09:00 Říčany
18:00 Říčany

14:30
Svátek
16:30
posvěcení lateránské baziliky
18:00
08:00
08:30
09:30
32. neděle v liturgickém
10:15
mezidobí
11:00
13:00
14:30

Popovičky
Kamenice
Říčany
Mukařov
Velké Popovice
Říčany - za farníky
Kostelec u Křížků
Jažlovice
Lipany
Všestary

