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MILÍ FARNÍCI, 
radost je příznačným rysem biblické zbožnosti. 
Bůh se raduje ve svých skutcích, veselí se 
ze svého lidu, radost Hospodinova je silou 
spravedlivých. Radost není izolovaným a 
příležitostným důsledkem víry, nýbrž známkou 
vztahu k Bohu. Je to radost z přítomnosti Boží. 
Jakmile vědomí Boží přítomnosti v izraelském 
lidu zmizelo, zmizela i radost a nastoupil strach. 
Vánoční radost v nás možná ještě malinko 
doznívá, již se blíží pomalu a jistě postní doba. 
Ježíš ale nebyl jenom mužem bolesti, ale 
především nositelem a zdrojem radosti.  

Před začátkem postní doby se chceme 
společně radovat na farním plese, těsně před 
popeleční středou budeme slavit s dětmi 
masopust. K pochopení slova „ples“ nám postačí 
bible, tak se tam označují projevy radosti 
vyvrcholené tancem, zejména tehdy, když Bůh 
zasáhl a dopřál vítězství, plesalo se také 
na památku vysvobození. Základ masopustu 
musíme hledat ve středověku. Na začátku postní 
doby se tehdy jinak zbožní kněží a vážení 
občané zakrývali maskou, táhli ulicemi za zpěvu 
písní a dělali si legraci z Boha i světa. Také 
chudí studenti si vzali oděvy svých nadřízených 
a postavili vše naruby. Toto veselí bylo 
rozšířeno jenom mezi křesťany. Zde se stává 
zřejmým, že radost ke křesťanům 
neodmyslitelně patří, že v této radosti se lidská 
měřítka mohou jednou obrátit, že řád tohoto 
světa není ten poslední. A tak nám může doba 
před začátkem přípravy na velikonoce  
připomenout slova: první budou posledními a 
poslední prvními.  

Nenechejme se utopit v starostech a 
smutku! Sirachovec nám připomíná: 
„Nepoddávej se zármutku a netýrej se starostmi. 
Radost srdce je život člověka, veselí prodlužuje 

věk. Dopřávej si a potěš tak své srdce, daleko 
od sebe zapuď zármutek. Vždyť zármutek 
mnohé zahubil a žádný užitek z něho není. 
Závist a hněv ubírají dny a starost přivádí 
předčasně stáří.“ (Sir 30, 21-24). V noci před 
popeleční středou byl masopust zakončen 
spálením slaměného strašáka a tak symbolicky 
pohřben. Křesťanskou radost ale nelze pohřbít…
      -dpj- 
 
SETKÁNÍ NAD BIBLÍ 
Ve čtvrtek 31. ledna se koná další biblické 
setkání v 19.30  v klubu DCB. Budeme se 
zabývat nedělním evangeliem, minule 
na liturgiku nezbyl čas a tak budeme hledat pro 
toto téma jiný vhodný den. Setkání nad biblí se 
bude nadále konat vždy jednou za čtrnáct dní. 

 -dpj- 
 
WEEKEND MLÁDEŽE 
Od 8. do 10. března jsou zvaní všichni mladí lidé 
z naší farnosti na společný weekend 
do Jizerských hor. Pobývali bychom v Centru 
mládeže v Příchovicích, kde je zajištěná jak 
strava, tak také ubytování a částečně program (v 
centru bydlí stabilně jeden kněz a tým mladých 
lidí, kteří se návštěvníkům centra věnují...). 
Odjezd by byl přibližně v pátek odpoledne – 
návrat v neděli večer. Cenu upřesníme později - 
bude se však nejpíše pohybovat mezi 200 – 300 
Kč (cestovné s strava). V případě finančních 
potíží je možná po domluvě sleva. Podrobnosti a 
přihlášky jsou u Davida Žofáka – tel. 
0605/212 903.            - dž-    
 
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 
V našem vikariátu proběhne na faře ve 
Stodůlkách v sobotu 9. března od 13.00hod 
setkání ministrantů. Na programu budou hry, 



soutěže, seznámení s kněžími atd. 
Předpokládaný návrat v 18.00hod. Zvaní jsou 
všichni ti, kteří ministrují nebo navštěvují 
ministrantské schůzky, ale i další zájemci. 
Přihlásit se je možné u Davida Žofáka. 
 
3. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE  
Připomínám ještě letošní setkání, které se koná 
od 13. do 18. srpna 2002 ve Žďáru nad Sázavou. 
Přihlášky jsou k dispozici u Davida.           -dž- 
 
MASOPUST  
Maškarní bál pro děti zakončený 
lampionovým průvodem 
Zveme všechny děti na maškarní bál, který se bude 
konat v úterý před popeleční středou 12. 2. 2002 v 
16.30hod v jídelně Domova sv. Rodiny. 
Nezapomeňte si kromě masek vzít také lampiony a 
loňské kočičky. Po skončení bálu půjdeme ke 
kostelu sv. Martina, kde větvičky společně 
spálíme. Na tento bál můžete pozvat i své 
kamarády!   Dáša Dvořáková 
 
FARNÍ RADA 
V neděli 13 ledna proběhla 8. Farní rada. Byl 
domluven např. termín farního sněmu – 7.dubna 
2002, termín duchovní obnovy v postní době – 
9.března 2002 Jakékoliv náměty k oběma akcím 
jsou vítány. Bližší informace budou podány 
vždy s dostatečným  časovým předstihem. Příští 
FR proběhne 17.2.2002 v 18 hod.O celý zápis 
z FR si jako vždy můžete zažádat u mě. 
                                                  Václav Zeman 
 
TELEFONNÍ SEZNAM 
Připomínám všem, kdo se nezapsali do nového 
(bílého) farního seznamu, že se mohou  zapsat 
teď, protože připravujeme dotisk.Vzhledem 
k tomu, že se jedná o aktualizovaný seznam, 
nestačí být zapsán v tom starém (modrém). 

Alena Pazderová, 0603 33 25 65 
 
POMOC PRO DOMOV 
Vážení a milí, 
 Domov má denní stacionář, kde jsou 
malé dílny – vyrábí se zde keramika a rádi 
šijeme  se seniory malé dekorativní věci. 

Dovoluji si Vás požádat o zbytky látek, 
ze kterých bychom rádi vytvářeli něco nového, 
veselého. Nejvhodnější pro zpracování jsou 
bavlněné látky s jemným dekorem (s puntíky, 
kostičkami apod.). Uvítali bychom také stužky 
nebo molitan na výplně. 
 Děkuji Vám za povzbuzení a pomoc pro 
naše aktivity. Věříme, že cestu k nám najdete. 
 Domov sv. Karla Boromejského, 
K Šancím 50, Praha – Řepy. 
 Za kolektiv denního stacionáře 

   Jana Hejzlarová 
 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
28. PO  16K 17.00 seminář mládeže I. 
    - klub DCB  

19.30 zpívání  
29. ÚT  18 M   
30. ST  16 K 20.00  

tělocvična ZŠ Socháňova 
31. ČT  18 M 14.30 seminář mládeže II. 
      dětská mše  - klub DCB 

   16.30 – 17.30 ministranti 
18.30 kytary mládež – klub DCB

 19.30 setkání nad biblí – klub DCB 
1.2. PÁ 18 K   
2. SO   18 K  

(s nedělní platností, s prvními nešporami) 
3. NE   7. 45 M   
   9 K    
 
4. PO  16K 17.00 seminář pro mládež I. 
    - klub DCB  

19.30 zpívání  
5. ÚT  18 M   
6. ST  16 K 20.00  

tělocvična ZŠ Socháňova 
7. ČT  18 M 14.30 seminář mládeže II. 
      dětská mše  - klub DCB 

   16.30 – 17.30 ministranti 
   18.30 kytary ml– klub DCB 
8. PÁ  18 K   
9. SO  18 K  

(s nedělní platností, s prvními nešporami) 
10. NE   7. 45 M   
   9 K    



 
 
  
 


