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Dne Páně 24. února 2002          číslo 3/6 
 
Vážení spolufarníci, tento týden jsem měl vytvořit úvodník do našich novin. Možná bych si na to i troufl, ale 
pro začátek mi přišlo vhodnější uvést úryvek z denníku významného současného italského myslitele. Zdá se 
mi, že má co říci právě v postním čase každému z nás...        - dž- 
 
PROMĚNA 
„Když někdo nechce věřit, nemusí. Bůh vtiskl 
pečeť své velikosti člověku tím, že ho vytvořil 
svobodným. On nás však učí prožívat svobodu 
jako svobodu od zla a ne jako svobodu od dobra. 
Ten, kdo je v Bohu, je svobodný v lásce, tedy 
svobodný v životě. Kdo je proti Bohu, je 
svobodný v konání zla, to znamená svobodný ve 
smrti. 
 Kdo hledá najde. Kdo hledá Boha, najde 
ho. Kdo mu naslouchá - také ho slyší. Jeho hlas 
učí neustále obracet naruby běžné náhledy, aby 
se lidé a věci upevňovali v božských záměrech, 
což už samo o sobě znamená nesmrtelnost v 
kráse.  
 Choroba způsobuje utrpení. Kdo jí 
přijímá s duchem Ukřižovaného, prochází 
jakoby “chemickým procesem”, ve kterém se 
pročišťuje. Je to vlastně příspěvek ke Kristovu 
utrpení. Někdo se nám zdá nevděčný, 
opovrženíhodný... Když se však na něj dívám 
očima společného Otce, stává se bratrem, který 
potřebuje pomoci. Některá slova nás urážejí. 
Když je však pozorujeme v Otcově světle, 
dovolí nám trpět a odpouštět, to znamená: udělat 
skok ve výstupu, který by třeba běžně vyžadoval 
i roky úvah. 
 Pán ukazuje druhou tvář věcí: tu, z které 
je vidí on. Zlo se obrací v dobro, bolest na lásku, 
lidská osamělost na rozhovor s anděly a svatými, 
s Marií a s Trojicí. Žalář se proměňuje na palác, 
na zahradu ráje, hlad na oběť Bohu. Bída se 
mění na bohatství, potupa se stává slávou, tmu 
naplňuje světlo. 
 Tehdy si všimneme, že zlí, kteří, jak se na 
počátku zdálo, nás přemáhají, se stávají našimi 

spolupracovníky, nedobrovolnými pomocníky 
naší svatosti. Ošklivost se tak mění na krásu, 
neštěstí otvírá cestu k milosti. Dějiny melou jako 
skřípající a prášící mlýn: z něho vychází mouka, 
z které se peče chléb. Je to hybadlo, motor, který 
pomocí pozemských statků, válek, bojů, 
epidémií, nenávistí ale i obilím a vodou, kovy a 
energií připravuje přibližování se ducha. A je 
zřejmé, že celé stvoření – jak se to zjevilo 
svatému Pavlovi – touží vyústit v Kristu, tam, 
kde se uskutečňuje definitivní štěpení mezi 
lidským a božským, mezi zemí a nebem, 
roubování mezi materií a duchem.         
 Kdo se dívá na věci pouze z pozemského, 
chatrného, negativního aspektu – z aspektu 
lidského plahočení – zříká se nejširší oblasti 
života. Stává se pouze předmětem smrti, kterou 
produkují lidé i události.” Igino Giordani   
 
 
 
VÍKEND MLÁDEŽE 
Od 8. do 10. března jsou zvaní všichni mladí lidé 
z naší farnosti na společný víkend 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 v 
pátek v 17.45 – návrat v neděli v 18.00. Cena 
bude 350 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. 
 
 
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. Bydlí 
se v bungalovech po 8, 6 nebo 4 osobách a cena 
za dospělého se pohybuje okolo 5500 Kč, za dítě 
od 6 do 15 let za 3900 do 6 let zdarma. Je třeba 
se přihlásit co nejdříve! 
 
KOLEČKOVÉ BRUSLE – ZÁJEZD 
Dne 13. dubna (v nepřízni počasí až 19. října) se 
koná zájezd do blízkosti Pasova (v Německu), 
kde je kvalitně upravená cesta podél Dunaje pro 
kolečkové brusle. Cena za cestu činí 400 Kč 
(stravu si zajišťuje každý sám).   
  
Podrobnosti o připravovaných akcích lze získat 
u Inky Růžičkové – tel. 301 92 30 a  
Marie Hanušové – tel. 302 16 44. 
 
 
 
ŘEPŠTÍ FARNÍCI VYSTAVUJÍ 
BLANKA KLÁPŠŤOVÁ  
- Mezi člověkem a nebem  
Blanka Klápšťová nás srdečně zve na výstavu 
svých obrazů a výrobků z hlíny, která se bude 
konat v kryptě  kostela Sv. Rodiny od 3. do 20. 
března 2002 (St, Pá, So: 15-18hod; Ne: 10-11 a 
15-18hod). Výstavu pořádá Domov sv. Karla 
Boromejského. 

MANŽELÉ HUBÁČKOVI A ANDRÉ 
MATĚJÍČEK 
Od Květné neděle do 2. neděle velikonoční 
budou v kryptě kostela vystavovat keramiku 
výtvarníci – manželé Hubáčkovi ze Zličína spolu 
s uměleckým fotografem panem André 
Matějíčkem, taktéž farníkem zličínským. 
 
__________________ 
 
KALENDÁŘ 
  
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
25. PO  16K   

19.30 zpívání  
26. ÚT  18 M   
27. ST  16 K 20.00  

tělocvična ZŠ Socháňova 
28. ČT  18 M   
      dětská mše   
   18.30 kytary ml– klub DCB 

19.30 setkání nad biblí –  
- klub DCB 

1.3. 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      společný víkend mládeže 
9. SO  18 K  

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


