
MILÍ FARNÍCI, 
prožil jsem s Vámi první Vánoce. Chci poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, aby 
naše svátky byly krásné a chci také popřát všem lidem naší farnosti, aby celý rok 
2002 byl pro nás Božím rokem. K předsevzetím, která si možná ještě mnozí do 
nového roku dávají chci přidat výzvu „Nezapomeň…snít“:  
Nezapomeň snít o světě bez válek a rozepří o světě, ve kterém můžeš volně dýchat; 
o světě ve kterém je život vždy silnější.  
Nezapomeň snít o lidech, kteří ještě lidmi jsou; o lidech, kteří rozdávají lásku, teplo 
a blízkost; o lidech, kteří umějí důvěřovat. 
Nezapomeň snít o ostrovech, mořích, pramenech, o květinách, barvách, pestrých 
ptácích, o noci a hvězdách. 
Nezapomeň snít o naději v lepší život; o lásce, která má na mysli TY a ne já; o víře 
v život – nyní i po tomto životě. 
Nezapomeň snít! Sny se uskutečňují – v tobě i ve mně, když začneme u sebe, i 
další půjdou s námi.  
dpj 
 
 
SETKÁNÍ  
Ve čtvrtek 17. dubna v 19:30 Vás zvu na setkání do klubu. Budeme uvažovat o 
nedělním evangeliu a začnu také mluvit o mešní liturgii. Všichni jste srdečně zváni. 
Setkání bude každý druhý čtvrtek.   dpj 
 
 
NÁVŠTĚVA KARDINÁLA 
Kardinál Vlk navštíví v rámci jeho pastoračních aktivit i naši farnost. Ne však 
v termínu, který byl uveden v Arcibiskupském zpravodaji, ale v neděli 10. února 
2002. Již se všichni těšíme.  dpj 
 
 
„OBÁLKOVÁ METODA“ 
P.Jiří zavedl tzv. „obálkovou metodu“ financování farnosti. Zasvěceným chci 
oznámit, že se v této věci nic nezměnilo a metoda pokračuje dál, nezasvěcení  se 
mě můžou na věc osobně zeptat. dpj 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________ 
 
VEŘEJNÁ DISKUSE S JUDr. CYRILEM SVOBODOU 
V úterý 15. ledna 2002 od 18 hod je možné se setkat v kulturním středisku Průhon 
(Socháňova 1220), s předsedou KDU-ČSL JUDr. Cyrilem Svobodou. Všichni jsou 
srdečně zváni. 
_______________________________________ 
 
 
NAŠE ŘEPY – občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží 
Na sklonku minulého roku bylo založené sdružení, které má za úkol ekonomicky 
podporovat aktivity dětí a mládeže v Řepích. Z aktivit, které se plánují, můžeme 
zde uvést vánoční a velikonoční besídky, soutěže, výlety. Jedné z našich akcí 
bychom dali název… 
 
 
KALÁBRIE „ZA HUBIČKU“ 
Cena za deset dnů čistého pobytu u Jónského moře v jižní Itálii v termínu  
od 22. 9. - 3. 10. 2002 zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem (s WC), 
polopenzi (česká kuchyně), ubytování (včetně lůžkovin a závěrečného úklidu), 
služby delegáta, kolo, slunečník. 
Bungalov pro 7-8 osob:  5190,- Kč za dospělou osobu, děti (do 15-ti let) o 500,- Kč 
méně 
Bungalov pro 5-6 osob:  5590,- Kč za  osobu, děti o 500,- Kč méně 
Bungalov pro 3-4 osoby : 5890,- Kč za osobu, děti o 500,- Kč méně 
Děti do 6-ti let:  zdarma- (pokud jsou jako 3. nebo 6. osoba v bungalovu)  
Děti od 6-ti do 15-ti let: 3990,- Kč (pokud jsou jako 3. nebo 6. osoba v bungalovu) 
Slevy:   5% z části uhrazené do konce ledna* 
    4% z části uhrazené do konce února* 
    3% z části uhrazené do konce března* 
(* Ti, kteří s námi byli už v loňském roce mají další slevu  +5%) 
 
Platí se minimálně 30% z ceny ihned, zbytek nejpozději měsíc před odjezdem. 
V ceně není zahrnuto cestovní pojištění, (které bývá kolem 20,-Kč na osobu a den a 
některé ZP poskytují svým klientům výrazné slevy) a fakultativní výlety. 
 
Pod záštitou OS Naše Řepy se snažíme oslovit různé nadace a státní instituce a 
získat další finance, které by sloužily jako pomoc zdravotně postiženým (alergici, 
epileptici atd.) a k rozšíření programu v místě pobytu. 



  
V letošním roce navštívíme Kalábrii již počtvrté. Pro případné zájemce o bližší 
informace a fotografie z místa pobytu budou schůzky v klubu Domova sv. Karla 
Boromejského v Řepích, K Šancím 50, vždy ve středu 23. ledna a 20.února 2002 v 
19 hod.  
Další informace lze získat u Marie Hanušové nebo Inky Růžičkové.   
         Marie Hanušová 
 
 
 
 
SPOLEČENSTVÍ U KALINŮ V NOVÉM ROCE 2002 
Kdo to ještě neví, již déle než rok se u nás doma schází tu více tu méně 
početná skupina bratří a sester z naší farnosti k popovídání si, ale 
též, a to je důležité ke společné modlitbě. Jedná se o společenství 
OTEVŘENÉ, tj. může přijít kdokoli z naší farní rodiny. 
Letos se sejdeme v těchto termínech ( do prázdnin ) : 
31.ledna, 7.března, 4.dubna, 2.května, 13.června. 
Srazy jsou od cca 20 00 až 20 30 hod. na adrese Kalinovi, Španielova 1285, 
Řepy, tel.35301169. 
                                                Jana & Jindřich Kalinovi. 
 
 
 
FARNÍ PLES 
Již se nám blíží sobota 2.února a s ní již toužebně očekávaný 2.farní ples. 
Ti z vás, kteří ještě nemáte zakoupené lístky - nezoufejte si a svěřte se se 
svými starostmi 

Vénovi Zemanovi, u kterého je ještě k zakoupení několik posledních 
vstupenek. 

Neváhejte a kupujte, vždyť Vás na plese čeká tolik zajímavého : 
předtančení, vystoupení spolku Babinský, zazpívat nám slíbil i sólista 
Státní opery a pochopitelně bude zde i tolik oblíbená tombola. 
Takže hlavy vzhůru, dámy nechť si pořídí - jako každoročně - drahou 
garderobieru, pánové ať opráší své maturitní obleky a na plese to roztočíme. 

DÍK !!!!!!! 
 
3. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE – 13.-18.8.2002 
Letošní setkání se bude konat ve Žďáru nad Sázavou.  
Na programu setkání budou:  



• katecheze biskupů a setkání s nimi 
• diskusní skupiny s odborníky 
• mše svatá, adorace 
• koncerty 
• divadelní představení 
• příležitost ke svátosti smíření 
• v sobotu zveme mladé rodiny s dětmi 
• výlety a mnoho dalšího… 

Cena 600 – 800 Kč – podle možností mladého člověka. 
Chcete prožít nezapomenutelný týden s dalšími mladými lidmi z celé naší vlasti?  
Přihlašte se co nejdříve u Davida Žofáka.                           –dž- 
 
 
 
FARNÍ KNIHOVNA 
Vážení Farníci, rády bychom Vám připomněly, že farní knihovna stále existuje. Jen 
postrádá čtenáře. Jste proto všichni srdečně zváni k zapůjčení našich knih po každé 
nedělní mši svaté v 9.00hod. (Tedy od 10.00 do 10.30hod.) Seznam knih, podle 
kterého lze vybírat tituly, visí v předsíni kostela. 
   Vaše knihovnice J.S.+B.K.+M.K. 
  
 
POZVÁNKA 
Dnes od 1800 proběhne v klubu domova 8. farní rada. Všichni jste srdečně zváni, 
jakékoliv náměty rádi uvítáme. 

               Václav Zeman 
 
 
NEDĚLNÍ LITURGIE 
Nabízím pravidelné zasílání úvodu do nedělní liturgie. Tento úvod vypracovávám 
pro Pastorační středisko, přesneji pro stránky www.pastorace.cz, a kromě toho jej 
posílám e-mailem zájemcům. "Úvod" má tyto části: vysvětlení biblického čtení, 
úvaha nad evangeliem, otázky k zamyšlení. Chcete-li se přihlásit, napište na 
adresu: scarano@atlas.cz.            Angelo 
 
 
 
JEDEN INZERÁT 
Zdeňka Jiřičná, učitelka hudby, vyučuje klavír děti od l.třídy.  



Kontakt: jiricnych@volny.cz. Mobil: 0605465376 
tel.domů: 3021814. 
 
 
MYSTÉRIA BUFFA  
od Daria Fo uvádí klub Mlejn ve Stodůlkách v podání Víti Marčíka, který již v 
Řepích vystupoval. Kdo Víťu zná, ví, že divadlo s ním je zážitek. Kdo ho nezná, 
vřele doporučuji, rozhodně stojí za to. Pžedstavení se koná v úterý 15.1. ve 20.00 v 
klubu, vhodné pro mládež a pro dospělé. Kontakt: Kovářova č.4, Praha13, 
tel.6522503-pokladna, www.mlejn.cz, e-mail@mlejn.cz           Pavel Jiřičný   
 
 
BALET RAYMONDA 
Národní divadlo uvádí v sobotu 9. února 2002 ve 14 hod. balet Raymonda od 
skladatele A. Glazunova. Romantickou pohádku v nádherné scéně, s bohatými 
kostýmy a strhujícím vystupování sólistů. Děti do pěti let mají vstup zdarma. Mám 
k dispozici 16 vstupenek po 160 Kč (balkon). Zájemci se mohou hlásit večer na 
tel.: 302 49 07 nebo se objednat na list v předsíni kostela.    Jana Kepáková  
 
 
JAK JSME SI PODRUHÉ KOLEDOVALI… 
O Tříkrálové sbírce jsem psala již vloni. Letos jsme v téměř stejné sestavě 
(Bětka Š., Anita K., Hanička K. a navíc Petr D.) vyrazili znovu. Oproti loňsku jsme 
však silně litovali, že sbírka je "Tříkrálová" a nikoliv "Cyrilometodějská". Mínus 
11 stupňů celsia zahnalo obyvatele Prahy do tepla domovů a koledovalo se fakt 
dost těžko - nebylo koho obírat.V neděli byla situace už o něco lepší, nicméně to už 
si Bětka vykoledovala chřipku, zastupovala jí Hanička a ze dvou předešlých dní se 
dostavovala únava a otrávenost. Lidé byli jako vloni milí, příjemní, ochotní, štědří, 
uspěchaní, nasupení, bez peněz, urážející i pohrdající. Příspěvky od deseti haléřů až  
po dvoustovky. Gentlemana s tisícovkou jako vloni jsme letos nepotkali. Škoda. 
Stejně si ale myslím, že to byla akce smysluplná a postižené děti z Berouna a okolí 
naši štědrost jistě ocení sami nejlépe. Díky všem, kteří přispěli. A nakonec jeden 
Tříkrálový kameňák - Šli dva a prostřední zmrznul. Za jednu Řepskou skupinku tří 
králů Kašpar - Veronika Z. 
 
 
ZLATÁ PRAHA 
V neděli 16. prosince minulého roku se nás pět, většinou řepských farníků, vydalo 
do premonstrátského kláštera na Strahov. Našim cílem bylo setkání s názvem Zlatá 
Praha pořádané hnutím Fokoláre, které se konalo již po páté.  



Smyslem tohoto setkávání je uvažovat nad tím, jak lze naše město zkrášlit 
skutečným křesťanským životem. Mluvilo se především o lásce k bližním ve 
zkušenostech z rodinného života, např. jedna mladá rodina z Kladna hovořila o 
tom, jak je možné přiblížit se romským obyvatelům v jejich prostředí, i když to 
není vždycky snadné. To ale nebylo vše: zpívaly se koledy a přišlo také na jednu 
kramářskou píseň o dobrém skutku z vlakového kupé.  

O přestávce se podávalo drobné pohoštění - zkrátka o nás bylo dobře 
postaráno. Mezi hosty byl i kard. Miloslav Vlk, který nám dokonce dal několik 
„domácích úkolů“ (přečíst si část Izaiášova proroctví a některé kapitoly z encykliky 
Novo Millenio Ineunte…). 

Toto setkání pro nás bylo velmi zajímavé a určitě se na další pokračování 
vypravíme znovu. Zveme Vás také, tentokráte do Libeňského zámečku, 20. ledna 
v 16.30 hod.. Zájemci se mohou hlásit u Davida Žofáka. 
        Jakub Rousek  
 
  
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
14. PO  16K  17.00 seminář pro mládež I. 
     - klub DCB  

19.30 zpívání  
15. ÚT  18 M   
16. ST  16 K  20.00 tělocvična ZŠ Socháňova 
17. ČT  18 M  14.30 seminář pro mládež II. 
      dětská mše   - klub DCB 

   16.30 – 17.30 ministranti 
    18.30 kytary mládež – klub DCB  
18. PÁ  18 K   
19. SO  18 K (s nedělní platností, s prvními nešporami) 
20. NE   7. 45 M   
   9 K    
 
21. PO  16K  17.00 seminář pro mládež I. 
     - klub DCB  

19.30 zpívání  
22. ÚT  18 M   
23. ST  16 K  20.00 tělocvična ZŠ Socháňova 
24. ČT  18 M  14.30 seminář pro mládež II. 
      dětská mše   - klub DCB 

   16.30 – 17.30 ministranti 
    18.30 kytary mládež – klub DCB  
25. PÁ  18 K   



26. SO   18 K (s nedělní platností, s prvními nešporami) 
27. NE   7. 45 M   
   9 K    
 
________________________________________________________- 

  
 
Během vánočních svátků se každý z nás mohl inspirovat různými věcmi. Jeden z 
nás pobýval ve farnosti Dolní Čermná ve východních Čechách. Všiml si tam jedné 
zajímavé hádanky v časopise tamnější farnosti „Poutník“, kterou nabídl také naší 
redakci. Na procvičení mozkových závitů jí nabízíme i Vám: 
 
 
EINSTEINOVA HÁDANKA 
 
Tuto hádanku napsal ještě v minulém století Albert Einstein. Tvrdil, že 98% lidí ji 
nedokáže vyřešit. Patříte mezi ta 2%? 
Fakta: 

1. V řadě vedle sebe je 5 domů v 5 rozdílných barvách. 
2. V každém domě žije osoba rozdílné národnosti. 
3. Každý z těchto 5 obyvatel pije svůj nápoj, kouří svoje cigarety a chová svá 

zvířata. 
4. Nikdo nepije to, co ostatní, nekouří to, co ostatní a nechová to, co ostatní. 

Rady: 
1. Angličan žije v červeném domě. 
2. Švéd chová psy. 
3. Dán pije čaj. 
4. Zelený dům je nalevo od bílého. 
5. Obyvatel zeleného domu pije kávu.  
6. Ten, kdo kouří Pall Mall, chová ptáky. 
7. Obyvatel žlutého domu kouří Dunhill. 
8. Ten, kdo žije v prostředním domě, pije mléko. 
9. Nor žije v prvním domě vlevo. 
10. Ten, kdo kouří Blend, žije vedle toho, kdo chová kočky. 
11. Ten, kdo chová koně, žije vedle toho, kdo kouří Dunhill. 
12. Ten, kdo kouří Blue Master, pije pivo. 
13. Němec kouří Prince. 
14. Nor žije vedle modrého domu. 
15. Ten, kdo kouří Blend, má souseda, který pije vodu. 

 



Otázka zní: Kdo chová ryby??? 
  


