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ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY
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Milí farníci,
prožíváme svatý týden, poslední
dny doby postní, času pokání,
proměn, ticha a naděje. Je to letos
čas velkých změn mnohých
zažitých vzorců chování. Nastal čas
tříbení charakterů a odhalování
skrytého. Je čas, kdy jsme vstoupili
reálně do světa nemocných, do
světa různých omezení, vyčlenění,
bezmoci i vzteku. Je čas prozření –
kdo je kdo. Přítel, hrdina, zbabělec,
populista, ignorant či zločinec. Je
čas, kdy každý z nás slyší tajemný,
pro mnohé neznámý hlas. Čas
výzvy ke kroku do neznáma,
popsané v biblických příbězích:
„Samueli, Samueli, Abraháme či
Josefe, neboj se!“ V těchto
příbězích odpovídají na tento
neznámý hlas: „Zde jsem, Pane,
abych plnil tvou vůli.“ Je čas, kdy
naši pýchu a všemohoucnost sráží
neviditelný organismus a nutí celý
svět, aby, pokud chce přežít, změnil
své chování.
Je
čas
být
pokorný! Neboť z pokory vyrůstá
hrdinství. Je čas výzvy každému
z nás, aby se izolace nestala
samotou, kdy se poslušnost
nestane alibismem, kdy se vedení

Kříž z kostela sv. Marcela v Římě, 27. března přemístěný na náměstí sv. Petra ve
Vatikánu při příležitosti mimořádného požehnání Urbi et Orbi. Kříž, který vyvázl
bez poničení z požáru kostela v roce 1519, nosili během moru Římané ulicemi,
dokud epidemie v roce 1522 po šestnácti dnech nezmizela. Stejnou cestou
tehdejších procesí se v polovině března vydal ulicemi Říma také papež František.

nestane diktaturou, kdy ochrana
zdraví nezabije život ducha, kdy
virtuální svět sociálních sítí
pomáhá uchovat plnost kontaktů
reálného života. Je čas na čtení
a naslouchání hloubky a podstaty
vyřčených slov od takových jako je
papež František a naši biskupové,
ale i od našich rodičů, dětí
a přátel. Je čas půstu od
společenství, abychom pochopili
význam podání ruky, objetí či
políbení těch, které milujeme, aby
až doba tohoto půstu skončí, tato
gesta nikdy nebyla prázdná. Je čas
boje s pohodlím, poraženectvím,
sobectvím i touhou hodit to na
někoho. Je čas nenadávat na to, co
nesmím, ale hledat, co můžu. Je čas
naučit se vidět a přijímat pomoc
a být za ni vděčný. Je čas, který mi
Hospodin svěřil a já jsem ten, který
svými skutky rozhoduje, jaký bude
svět. Je čas vypuštěných běsů zla
a pastí lží strachu, jenž se nám snaží
vnutit myšlenku, že ten neviditelný
organismus je pánem světa a my
s tím nic nenaděláme. Je čas víry
v sílu i těch nepatrných skutků
dobra, protože ony prozáří
temnoty bezmoci a jsou poselstvím
naděje. Je čas otevřít v úžasu ústa
a nestydět se za slzy vděčnosti za
tolik a tak nádherných projevů
pomoci. Je čas zapálit svíčku...
Odpovězme na velikonoční
výzvu českých a moravských
biskupů a Ekumenické rady církví

a na Bílou sobotu po setmění
zapalme za okny našich domovů
svíci (celý text výzvy najdete na
zadní obálce tohoto Zvonu).
Říčanský starosta Vladimír Kořen
k zažehnutí svíčky vyzval obyvatele
našeho města už dříve v místním
věstníku a upřesnil dobu na 21
hodin. Připojme se tedy i my.
I když nebudeme moci slavit
obřady Bílé soboty společně, ať je
nám toto světlo znamením Kristova
zmrtvýchvstání.
AŤ
SLAVNÉ
KRISTOVO
VZKŘÍŠENÍ NAŠI TMU VE SVĚTLO
PROMĚNÍ!
P. Matěj
 ZE ŽIVOTA FARNOSTI 

Vzpomínky na dobu
předCOVIDovou
V době psaní mého příspěvku
vrcholí asi nejnetradičnější doba
postní, kterou (nejen) celá farnost
pamatuje. Rád bych se ale ohlédl
zpět ještě do období, než začal půst
– ať už liturgický, nebo ten sociální
kvůli koronaviru. Během doby
vánoční a na začátku roku totiž
proběhlo hned několik tradičních
akcí, které mají leccos společného.
Byla to možnost setkat se v rámci
farnosti, zároveň jsou to ale akce
pro širokou veřejnost, případný

výtěžek putuje na dobrou věc
a farníci i další je připravují ve
volném čase.
Hej mistře
Nemálo lidí má narození Ježíška
spojeno s Českou mší vánoční od
Jakuba Jana Ryby. Po koncertech
a mších v blízkém okolí tradičně
zaznívá na konec doby vánoční
i v Říčanech, nejinak tomu bylo
letos. V minulém roce návštěvníky
koncertu uvítali tři králové
přicházející s velbloudem, letos
nechali zvíře doma, zato ale
sledovali dráhu komety, která
doslova proletěla kostelem. (Tímto
děkujeme otci Konstantinovi za
důvěru v nás vloženou!) Ještě než
ale došlo na Rybovku, mohli si
návštěvníci koncertu společně
s účinkujícími zazpívat známé
koledy (v nové instrumentaci od
dirigenta
Jáchyma
Svobody)
a poslechnout pěknou pastorelu
„Hej, hej, jeden i druhej“ od T. N.
Koutníka. Výtěžek z koncertů
v Ondřejově, Kostelci nad Černými
lesy a v Říčanech putoval do
Dětského centra Strančice (18 500
Kč), organizaci Člověk v tísni (2 400
Kč) a na údržbu říčanských varhan
(1 000 Kč).
Farní ples
O měsíc později pak farnost
pořádala další tradiční velkou akci
pro veřejnost, již sedmý farní ples.

Účastníci plesu si vychvalovali
výbornou přátelskou atmosféru
i kvalitní taneční hudbu (opět nám
hrála
osvědčená
kapela
Atmosphere Show Band). Zajímavá
byla obě předtančení – mladého
páru a aktivních seniorů z Újezdu.
Kdo si stihl koupit lístky do
tomboly, jistě nelitoval. Díky
darům sponzorů i farníků byly ceny
skutečně lákavé. Je tedy rozhodně
na co navazovat a určitě se o to
budeme při přípravě příštího plesu
snažit. O datu už je rozhodnuto,
bude to sobota
30. ledna 2021.
A pozitivní zpráva na konec –
plánovanou opravu říčanského
kostela se podařilo podpořit
výtěžkem bezmála 50 tisíc Kč!
Karneval
Týden po plese spolupořádala
říčanská farnost s T. J. Sokol Říčany
a Radošovice dětský karneval. Již
po
dvacáté!
Radošovická
sokolovna takřka praskala ve
švech,
takovou
koncentraci
dětského úsměvu na jednom místě
je skutečně těžké někde najít. Pro
děti byly připraveny zajímavé
soutěže, tanečky, s nimi také
předtančení nebo bohatá tombola.
A nesmíme zapomenout na
občerstvení a dodržování pitného
režimu. Zkrátka a dobře, děti
odcházely nadšené.
V únoru pak ještě proběl již 14.
ročník Mistrovství Evropy ve

futsalu kněží, ale o tom se více
dočtete v jiné části tohoto čísla. Jde
o skvělé příležitosti, jak otevřít
dveře naší farnosti dalším lidem.
Domnívám se, že se to skutečně
daří.
Poděkování i výzva pro nové
pomocníky
Zaslouží se poděkovat všem,
kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na přípravě. A nejen těchto
akcí – např. i prosincové adventní
zastavení se nepřipraví samo.
Dobrovolníci se vždy najdou.
Přiznejme si ale, že nemálo
organizátorů se podílí na více než
jedné z těchto událostí, což je
náročné. Navíc v případě dětského
karnevalu je věkový průměr
organizátorů poměrně vysoký.

Pokud chceme, aby krásná tradice
farních akcí pokračovala i nadále,
bylo by potřeba více pomocníků,
aby se o přípravy mohli podělit. Je
možné, že jste ve farnosti noví
a osobně se neznáme, pište tedy
na vydrar@razdva.cz. Za každou
nabídku pomoci budeme vděční!
Speciální poděkování patří
sponzorům, bez kterých by ples,
karneval ani mnohé jiné akce
nebyly zdaleka takové, jaké
v současnosti jsou. S ohledem na
kapacitu
Zvonu
bohužel
nemůžeme jmenovat všechny
sponzory plesu, těch bylo totiž
skutečně hodně. Za všechny se ale
sluší poděkovat sourozencům
Flachsovým a pekařství Frydrych,
ti totiž pravidelně a dlouhodobě
podporují rozličné farní akce.

Foto: Rudolf Flachs

A díky Flachsovým si většinu
zmiňovaných
akcí
můžete
připomenout i na fotografiích,
které jsou ke shlédnutí na
webových stránkách farnosti.
Přeji všem požehnané prožití
letošních, velmi netradičních
Velikonoc a těším se na brzké
setkání na nějaké další farní akci.
Buďte zdrávi!
Štěpán Vydrař

EURO 2020
(17. 2.–21. 2.)
Letošní Mistrovství Evropy kněží
v sálové kopané se uskutečnilo
v Praze a v Říčanech. První utkání
proběhlo 17. února v centru Na
Fialce a v městské sportovní hale.
My, dobrovolníci z Fialky, jsme se
ujali týmů z Běloruska, Albánie,
Slovenska,
Polska,
Ukrajiny,
Slovinska, Rumunska, Chorvatska
a Srbska. Přesto, že byla občas
komunikace obtížná pro obě
strany, my i týmy kněží jsme se
nakonec vždy domluvili.
K hladkému průběhu přispěla
především dobrá nálada všech
zúčastněných, dobrovolníků, hráčů
a samozřejmě fanoušků. Nesmíme
také zapomenout na profesionální
výkony rozhodčích, kteří byli
nadšení atmosférou turnaje, jakou
podle jejich slov ještě nezažili.

V průběhu zápasů vládl navzdory
vysokému zápalu pro hru duch fairplay. Mezi hráči, pořadateli
i dobrovolníky se vytvořily
přátelské vztahy. Po celý hrací den
fungovala úžasná spolupráce nejen
s vedením Fialky, ale i se všemi
ostatními zaměstnanci, kterým
bychom tímto chtěli poděkovat.
Byli vždy milí, vstřícní, ochotní
a nebyl pro ně problém cokoli
zajistit. Také patří velký dík
pořadatelům,
sponzorům,
pekařům, maminkám, které upekly
koláče, zdravotníkovi, fotografovi
a všem ostatním, kteří jiným
způsobem turnaj podpořili. Byl to
neopakovatelný zážitek. Za celý
tým dobrovolníků můžeme říci, že
jsme si tento dlouhý
a náročný
den velice užili a jsme rádi, že jsme
mohli být součástí této skvělé akce!
Anežka a Maruška Nachtigalovy

Jak vnímají
Velikonoce
teenageři?
Velikonoce
jsou
největší
křesťanská slavnost. Zeptala jsem
se náctiletých z naší farnosti, v čem
jsou Velikonoce pro ně důležité.
K zamyšlení měli deset minut. Než
si přečtete jejich odpovědi, můžete
si zkusit sami pro sebe odpovědět
na otázku, v čem jsou Velikonoce
důležité právě pro vás.
Anna S.
Velikonoce pro mě jsou důležité,
protože se celá rodina sejde a dělá
něco spolu. Taky je pro mě důležité,
že si „alespoň“ jednou do roka
připomenu, co je křesťanství a co je
správná cesta k Bohu. Je to velmi
intenzivní doba, kdy mám čas
přemýšlet o věcech, které pro mě
jsou důležité, a měla bych o nich
přemýšlet častěji. Taky mám
příležitost se trochu sevřít do sebe.
Přijde mi hezké zachovat tradice.
Sára, 13 let

Velikonoce jsou pro mě důležité
hlavně v tom, že si v jejich průběhu
více uvědomuji, co je v životě
důležité, a že mnoho věcí, na
kterých lpím, za to ve skutečnosti v
zásadě nestojí.
Eliška, 17 let

Foto: Alena Klvaňová

Pro mě Velikonoce znamenají
především velký svátek. Ten
největší. Je to sice docela smutný,
ale zároveň strašně radostný čas,
protože Kristus vstal z mrtvých.
Na Velikonocích také miluji
velikonočního beránka a mazanec.
Judita, 14 let

Velikonoce jsou pro mě důležitým
svátkem! Jsou to hezké svátky,
a to nejen kvůli tomu, že končí
postní doba či sbíráme v neděli
sladkosti, je to o atmosféře,
chození do kostela. Ráda v tomto
období chodím do kostela a slyšet
„Gloria“ na Bílou sobotu je opravdu
mimořádné. Uvědomění, že Ježíš za
nás zemřel a vstal z mrtvých. Je to
těžko popsatelné, ale je to krásné.
Magdalena, 16 let

Velikonoce jsou pro mě svátkem,
který pro mě ještě před pár lety
znamenal hlavně chození po ulicích
a vybírání „sladkých desátků.“
Dnes se už ale netoulám po ulicích
s pomlázkou v ruce s vidinou brzké
odměny za pár šlehů, Velikonoce se
pro mě staly časem co největší
náboženské koncentrace, dobou,
v níž jsem Bohu za celý rok nejblíže.
Je to doba, ve které si plně
uvědomuji, čím si vlastně Ježíš
prošel, co musel snést, aby nás
zachránil. Z Velikonoc se pro mě
stal nejdůležitější svátek roku.
Adam, 19 let

 INSPIRACE 

Zlatý hattrick
Ladislava Heryána
Literární anketu Katolického
týdeníku Dobrá kniha roku již
potřetí za sebou vyhrál salesiánský
kněz P. Ladislav Heryán. Poprvé
s knihou Stopařem na této zemi,
loni s knižním rozhovorem
U Božího mlýna (rozhovor vedl
Josef Beránek). Letos je to autorská
knížka Sami na této zemi?
s podtitulem O Boží přítomnosti
mezi námi. Ve své trilogii Exotem
na této zemi, Stopařem na této
zemi a Sami na této zemi? se
zabývá Božím milosrdenstvím, Boží
velkorysostí a Boží přítomností

mezi námi. Cituji autora: „Jsem
totiž přesvědčen, že velkorysost je
jedním z důležitých úhlů pohledu na
samou podstatu Boha. Je cestou
k naplněnému osobnímu životu
i k otevřené společnosti.“
V poslední knize nás vede
k tomu, abychom si uvědomili, jak
intenzivně nás Boží přítomnost
obklopuje, a vybízí nás, abychom
otevřeli oči svých srdcí a vyšli Boží
přítomnosti mezi námi naproti.
Domnívám se, že právě v tomto
nelehkém období jsou Heryánovy
knihy čtením, které nám může
pomoci prožívat naše odloučení od
lidí. Díky jeho knihám se můžeme
naučit
setkávat
s
Božím
milosrdenstvím, s velkorysostí
a s Boží přítomností. Přeji všem
požehnané Velikonoce a radost ze
Zmrtvýchvstalého Krista.
Miloslava Pangrácová

 PRO DĚTI 

 OMALOVÁNKA 

Jak slavíme neděli
a jak se modlíme, když
jsou kostely zavřené
Na výzvu, kterou redakce Zvonu
rozeslala
na
pět
desítek
e-mailových adres ve farnosti,
zareagovalo jen několik z vás –
většinou to byly maminky, které
se podělily o zkušenosti, jak se
v této náročné době scházejí při
modlitbách matek, nebo jak slaví
neděli se svými ratolestmi. Téma
uvedené v titulku necháváme
prozatím otevřené, budeme rádi,
když nám své zkušenosti napíší
i další čtenářky a čtenáři.
Postřehy k tomuto, ale i k jiným
tématům pište na adresy uvedené
v tiráži; příspěvek můžete také
přinést na faru nebo předat
někomu z redakce.

Modlíme se v pravidelný den a čas
Národní koordinátorka hnutí
Modlitby matek (MM) Markéta
Klímová nás koncem března
povzbudila
k modlitbě
slovy:
„Prosím, neustávejte v pravidelné
modlitbě matek, ať už jste
propojeny elektronicky či se
modlíte samy! Ve stejný den
a stejný čas se zavřete doma do
pokoje a modlete se, jak jste zvyklé.
Do sešitu s přímluvami si připište
a proste za všechny, kteří pracují
pro druhé (lékaři, sestry, lékárníci,
prodavačky,
hasiči,
policie,
dobrovolníci...), maminky, které
čekají v těchto dnech miminko,
a také všechny v našem okolí,
o nichž víme, že potřebují pomoc.“
V těchto týdnech modlitba naší
skupinky probíhá tak, jak jsme si již
dříve
vyzkoušely
v obdobích

Posloucháme mši z rádia. Miki (5) je rád, že jeho autíčko může parkovat hned
za „oltářem“. Aby „kostel“ nebyl tak prázdný, přivedl tam ještě pět farníků
z vláčkodráhy (kominík, kapitán, zahradník, turista a zloděj).
Hanka M.

Když se někdo narodí na Velikonoční pondělí, musí počítat s tím, že to čas
od času zase přijde a narozeniny bude slavit o Velikonocích nebo krátce
před nimi. Letos to Markétce vyšlo na Květnou neděli. Na „oltáři“ pod
televizí s přenosem bohoslužby z Vatikánu tak byly nejen kočičky, ale
i narozeninový perník – poprvé s kulatou číslicí!
Renata S.
časové tísně – dohodly jsme si
hodinu a každá u sebe doma se
duchovně
připojí
ke
„společné“ modlitbě naší skupinky.
Zvolily jsme tuto formu, bez
techniky, protože ta je naší
průvodkyní a pomocnicí velkou
část dne, kdy pracovně a také při
plnění školních povinností s dětmi
musíme být víc než jindy on-line.
Náš pan farář říká, že dětem
nemůžeme dát víc než to, že se za
ně modlíme, a v tom nám hnutí
MM nabízí velkou podporu.
Libuše Ř. za třetí skupinku MM
v říčanské farnosti

Modlitby matek pokračují
Od té doby, kdy se kvůli
koronavirové epidemii zavřely
školy, jsme se už nescházely
k modlitbám matek fyzicky – ale
duchovně ano. Používaly jsme
vymoženosti techniky a modlily
jsme se přes Skype. Je příjemné, že
se navzájem slyšíme a že máme
fotku všech kamarádek před
sebou. Skype se nám zdá ještě
dostupnější a jednodušší než
WhatsApp.
Díky
Bohu
za
společenství modlitby a za
možnosti techniky!
Anna S. za první skupinku MM
v říčanské farnosti

 Z FARNÍ CHARITY 

Čas opatření
proti
koronavirové
nákaze
Vzhledem k současné pandemii
koronaviru se naše dobrovolnické
aktivity pro Farní charitu skoro
zastavily, protože naše členky jsou
důchodkyně, a tak jsme rády, že
nějak přežíváme… Jako skoro
všichni obyvatelé naší země jsme si
alespoň ušily roušky pro nás a naše
blízké a také jsme vypomohly
mladé rodině s dětmi (viz níže),
která nás požádala o pomoc. Pro
Farní linku pomoci jsem připravila
a následně předala aktualizovaný
seznam telefonních čísel našich
starších farníků, kteří se zúčastnili
farních zájezdů. Dobrovolníci pak
mohli těmto farníkům zavolat
a zeptat se, jestli nepotřebují
nějakou pomoc, nebo si jen tak
s nimi popovídat.
Na čtvrtek 23. dubna naše Farní
charita připravovala v DPS Senior
v Říčanech malý koncert dětí
z flétnové
hudební
školičky.
Bohužel vzhledem k současné
krizové situaci a k uzavření Senioru
pro návštěvy to nevypadá, že
bychom náš záměr uskutečnili.
Zatím zůstává vše otevřené.

Výpomoc potřebné
rodině
Naši Farní charitu kontaktovala
mladá maminka ze Strašína
a požádala nás o pomoc. Rodina se
dvěma malými dětmi (3 a 6 let) se
dostala do těžké situace, protože
maminka pracuje pouze brigádně
a vzhledem k opatření státu musí
teď být doma. Její manžel je
momentálně bez práce, a tak se
rodina dostala do situace, kdy
neměla prostředky na nákup jídla.
A jak mi maminka psala, peníze pro
rodinu přijdou až v dubnu. Naše
Farní
charita
se
rozhodla
jednorázově vypomoci nákupem
potravin.
Požádala
jsem
dobrovolníky z Farní linky pomoci,
jestli by mohli nákup potravin
uskutečnit. Byli vstřícní a rychle
jsme se domluvili, kdy bychom
nakoupené
potraviny
rodině
doručili. Dobrovolník přinesl ve
smluvenou hodinu tři tašky
s nákupem a chystali jsme se nákup
předat. Mladá žena přijela
vypůjčeným autem a za celou
rodinu za potraviny srdečně
děkovala. Po jejím odjezdu jsem
chtěla z peněz ze sbírky zaplatit
dobrovolníkovi nákup. A jaké bylo
moje překvapení, když si žádné
peníze vzít nechtěl. Prý všechno
dali z domácích zásob, potřebné
rodině to věnují a nic nechtějí. Pán
Bůh zaplať za takové úžasné

jednání! Moc děkujeme dárcům
i všem ostatním dobrovolníkům,
kteří se do této rychlé pomocné
akce zapojili.

Humanitární sbírka
Rádi
bychom
uskutečnili
tradiční jarní humanitární sbírku
pro Diakonii Broumov, kterou jsme
vždy chystali na květen. Zatím však
není jasné, jestli bude možné
sbírku připravit buď na květen,
nebo na červen. Pokud by se sbírka
uskutečnila, informace o termínu
najdete v Kurýru, ve vitrínce Farní
charity u kostela na náměstí a na
webových stránkách farnosti.
Pokud se tato jarní sbírka
neuskuteční, doufáme, že na
podzim se bude konat opět
v obvyklém říjnovém termínu.
Připravila Marie Junková

Charita Česká republika
vyhlašuje Sbírku pro
Česko: Na vlně pomoci
proti bezmoci!
Veřejná Sbírka pro Česko: Na
vlně pomoci proti bezmoci! je
určena na přímou finanční pomoc
lidem, kteří kvůli pandemii
onemocnění covid-19 a s tím
spojenými vládními opatřeními
přišli o peníze nutné k zajištění
základních
životních
potřeb.

Vybrané peníze budou použity na
přímou pomoc lidem v nouzi,
v kritické životní situaci, dětem
a matkám s dětmi, těžce
nemocným, lidem bez domova
a bez přístřeší, opuštěným nebo
starým lidem, kteří se v této
výjimečné situaci ocitli v tísni.
Peníze získané z veřejné sbírky
budou průběžně rozdělovány
konkrétním potřebným lidem na
základě
zmapování
jejich
nepříznivé situace prostřednictvím
tzv. sociálního šetření, které
provádějí sociální pracovníci sítě
Charity po celé České republice.
Kam peníze směřovat a další
informace
se
dozvíte
na
www.charita.cz.

 PRO DĚTI 

Tábor ve hvězdách
Milí farníci, rodiče a především
táborníci, chtěli bychom vás
informovat
o letošním táboře.
Tábor se uskuteční tradičně
v Čechticích nedaleko Pelhřimova
a předpokládaný termín je
4.–15. 7. 2020. Přihlášky jsme ještě
nespouštěli vzhledem k nynější
situaci, ale táborové přípravy
probíhají v plném proudu. Jakmile
budeme vědět více, budeme vás
informovat e-mailem nebo přes
stránky farnosti. Pokud byste měli

jakékoliv dotazy, neváhejte mě
kontaktovat na
e-mailu
anca.zava@seznam.cz.
Přeji vám hezky prožité
Velikonoce a především zdraví.
Anna Zavadilová a další vedoucí

Nápady na
velikonoční hry


KDE JE KUŘÁTKO?
Připravíme si deset a více žlutých
plastových kapslí z Kinder vajíček.
Před očima hráčů do jednoho z nich
vložíme malou figurku kuřátka
a spolu s ostatními je dáme na stůl
a zamícháme. Děti jedno po
druhém hádají, kde může kuřátko
být. Kdo kuřátko našel, vyhrál.
Kuřátko
vložíme
zpátky,
zamícháme kapsle a hra může
pokračovat.
Kuřátko je možné snadno zakoupit
v předvelikonočním a velikonočním
období v květinářstvích nebo
hypermarketech. Je možné je ale
nahradit čokoládovým vajíčkem
nebo jiným vhodným předmětem.
POZOR NA KOČIČKU
Pořídíme si tři větvičky kočiček
nebo jiných zelených ratolestí,
které lze i namalovat nebo
vytisknout a pak vystřihnout,
a připevníme je samolepkami na
spodek tří židlí. Děti se postaví

čelem ke zdi. Na druhou stranu
místnosti rozestavíme tolik židlí,
kolik je hráčů, mezi nimi i ty, které
mají zespodu připevněné větvičky.
Podle počtu hráčů mezi ně
umístíme jednu nebo více
označených židlí. Na znamení se
děti otočí a utíkají si sednout. Kdo
si vybere židli s větvičkou, je
vyřazen ze hry. Ostatní ve hře
pokračují, přičemž podle počtu
hráčů upravíme i počet židlí.
Vyhrává poslední ve hře.
VELIKONOČNÍ ŠTAFETA
Tradiční hru se lžicí a malým
míčkem
na
ping-pong
přizpůsobíme
velikonočnímu
období. Rozdělíme děti na dvě
skupiny. V každé skupině se děti
postaví do řady za sebe. Každý
dostane
plastovou
lžíci
a čokoládové vajíčko (případně
celá skupina jedno čokoládové
vajíčko, které si hráči předávají).
Hráči si dají lžíci držátkem do úst
a položí na ni své vajíčko. Na
znamení se ve skupině jeden po
druhém vydají na druhou stranu
místnosti, kde na ně čeká
katecheta s otočenými dlaněmi.
Toho musí plácnout do dlaní a co
nejrychleji se vrátit za čáru svého
družstva a postavit se na konec
řady. Poté vyrazí další hráč. Když se
všichni hráči ve skupině vystřídají,
mohou společně svá čokoládová
vajíčka sníst.

ZVONÍK
Zvoník je jedno z dětí, které se
postaví na židli. Ostatní děti
rozdělíme do tří skupin: din, don
a dan. Když potom zvoník ukáže na
skupinu din, všichni musí vyskočit
s rukama nad hlavou a zvolat „din“.
Když ukáže na skupinu don, musí si
dřepnout a volat „don“. Když ukáže
na dan, tleskají děti rukama a volají
„dan“. Zvoník ukazuje rytmicky,
rychleji či pomaleji a podle pořadí,
jaké si sám zvolí, na jednotlivé
skupiny. Kdo udělá chybu, je
vyřazen. Zhruba po minutě se
zvoník vystřídá a hra pokračuje od
začátku.
Převzato z Katechetického
střediska

Chléb a koláče ze
zdravé pekárny
Caltovna, zdravá pekárna,
nabízí po dobu mimořádných
opatření zdarma rozvoz svých
výrobků po Říčanech. Pečeme
tradičními metodami z kvalitních
surovin bez použití přídatných
látek. V naší nabídce najdete
například plně žitný chléb,
pšenično-žitný chléb, kvasové
pletýnky, špaldové housky, ječné
pečivo, koláče a velikonoční
mazance. Kompletní nabídku
a ceník vám rádi zašleme.

Důležité upozornění: protože
kvas připravujeme třístupňovým
vedením, musíme objednávky
přijím s dvoudenním předstihem.
V případě zájmu pište na
eva@caltovna.cz nebo volejte na
702 878 242.

Tipy na přenosy v době
Velikonoc
Mše svaté online
Přehled
online
vysílaných
katolických bohoslužeb z různých
částí
Česka
najdete
na
https://mseonline.cz/.
Odkaz vás zavede k online
přenosům vysílaným různými
způsoby: jsou to stránky farnosti,
farní rádio (bez obrazu), YouTube,
Facebook, online vysílání TV Noe
a Radia Proglas.
Tip z Brna
V prostorách bývalé Káznice na
Cejlu vzniká nové brněnské vysílací
studio! V době, kdy je pohyb venku
omezen, bude přinášet přímo
domů živé koncerty, divadelní
představení, přednášky, diskuse
a třeba také mše. To vše v kulisách
místa
s
nezaměnitelnou
atmosférou. Na Velký pátek
10. dubna od 15 hodin to bude
Pašijová
meditace.
Více
https://www.facebook.com/kaznic
elive/

Velikonoční výzva
České biskupské
konference
a Ekumenické rady
církví
Drazí přátelé, milí věřící,
všichni
lidé
dobré
vůle,
ještě v době nedávno minulé
patřilo mezi velikonoční zvyky
rozsvítit
světlo
za
oknem
a případně vystavit obrázek Krista
o velikonoční noci. Jako křesťanské
církve v naší zemi se k tomuto
zvyku letos vrátíme, abychom si
připomněli Ježíšovo zmrtvýchvstání
jako rozzáření světla, které už
nehasne, a naděje, která nikdy
neumírá.

sobotu 11. dubna 2020 po setmění,
rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné
světlo na znamení života a naděje.
Tuto naději nyní více než kdy jindy
potřebujeme.
Modlíme se za Vás, jsme Vám
nablízku a vyprošujeme Vám Boží
požehnání
Česká biskupská konference
a předsednictvo
Ekumenické rady církví

Všichni se nacházíme v situaci,
kdy se nemůžeme shromažďovat
ani navštívit o Velikonocích své
příbuzné a přátele. Nemůžeme se
ve svých církvích, farnostech
a společenstvích ani účastnit
bohoslužeb největšího křesťanského
svátku – Velikonoc, slavnosti
vzkříšení.
Dovolujeme si proto vyzvat vás
všechny, lidi dobré vůle, abychom
o velikonoční noci, tedy na Bílou
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