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NEDEJME SE K SPÁNKU SVÉSTI… 
… jsou úvodní slova písně Petra Ebena na text sv. 
Terezie z Avily (+1582). Nespěme, bděme, jděme v 
boj, nesme kříž, mějme víru… tak i jinak nás vybízí 
světice v boji proti únavě za aktivní život a její slova 
se hodí do postní doby kterou prožíváme. Jsme právě 
někde uprostřed a snad bychom  si chtěli odpočinout 
ode všech povinností, úkolů, prací, také ode všech 
postních předsevzetí, které jsme si dali. V postní 
době nemusíme jenom bdít, bojovat a pracovat, ale 
máme především připravit tělo i duši na svátky 
našeho vykoupení. Dnes hrozí mnohým nebezpečí 
z přepracování. Každé přetažení je škodlivé a tak by 
mohla patřit do naší postní doby také snaha najít 
optimum (to nejlepší) pro naše tělo i duši. Člověk 
může zamrznout, ale také shořet, muže umřít žízní, 
ale také se k smrti opít, může zkostnatět za krbem, 
ale také umřít na hřišti,… jeden i druhý konec vede 
ke smrti, někde ve středu se nahází blaho pro 
člověka. Problém je v tom, že tento střed nám nikdo 
nestanoví, musíme jej hledat sami a k tomu 
potřebujeme čas. Neměli bychom se bát zastavit, 
pozorovat, přemýšlet, zpytovat, litovat, modlit a 
odhodlat se… Pro G. K. Chestertona bylo i ležení 
v posteli „ohromnou maličkostí“ a byl přesvědčen, 
že i Michelangelo se věnoval této starodávné a 
počestné činnosti, že právě proto si vůbec uvědomil, 
jak lze proměnit strop Sixtinské kaple v úžasnou 
napodobeninu božského dramatu, které se mohlo 
odehrát pouze na nebesích.  
Přiznávám, že píši tento článek trošku cíleně, proto, 
abych vás povzbudil přijít na duchovní obnovu. 
Udělat něco tím, že „nic neudělám“, totiž nic, co 
není ze začátku vidět, ale je tak důležité pro naši 
vyváženost, pro optimum. Poté zřejmě nebudeme 
chtít vymalovat znovu Sixtinskou kapli, ale když 
půjdeme dál s „láskou v oku a mírem v tváři“ 
uděláme něco pro sebe i naše bližní.      dpj 
 
DUCHOVNÍ OBNOVA 
V naší farnosti se uskuteční 23. 3. 2002 v Domově 
sv. Rodiny. Začátek, téma a program obnovy budou 
oznámeny.        –dpj- 

BIBLICKÁ HODINA 
Je na řadě ve čtvrtek 14. 3. 2002 v klubu ve19:30. 
Všichni jste srdečně zváni.           –dpj- 
 
PLÁNY… 
Na 7. 4. 2002 plánujeme Farní sněm, do velikonoc 
ještě velikonoční zpověď ve středu ve Svatém týdnu 
27. 4. 2002.      –dpj- 
 
DNES.. 
Koncert Heleny Skálové v 16:00 spojen s duchovním 
slovem.    –dpj- 
 
SHEELA PÍŠE 
Nedávno přišel další dopis od naší Sheely. Trošku se 
na cestě opozdil, a proto až teď můžeme tlumočit 
zejména její přání šťastného prožití roku 2002 a také 
povídání o škole a prázdninách. Na celý dopis, hezký 
obrázek a fotku Sheely ukazující, jak rychle roste, se 
můžete podívat na nástěnce kostela Svaté Rodiny.               
Petr Boukal 
 
Drazí rodiče z řepské farnosti, 
Vaše milující Sheela Lopes Vám posílá vřelé 
vánoční přání. Jsem velmi šťastná, že Vám mohu 
zase jednou napsat dopis. Jak se drazí rodiče máte? 
Co dělají členové Vašich rodin? Těšíme se dobrému 
zdraví a doufáme, že totéž uslyšíme i od Vás. 
 Jelikož se blíží Vánoce, chtěla bych Vám se 
svou rodinou popřát šťastné Vánoce a šťastný nový 
rok. Ať Vás dítě Ježíš naplní svou zářící láskou a 
prosvětlí Vám nový rok. 
 Pokud jde o má studia, daří se mi dobře. 
Poslední  týden v září jsem měla pololetní zkoušky a 
prospěla jsem dobře. V říjnu jsme měli osmidenní 
dovolenou. Sestra Maria Goretti nám jako vánoční 
dárek dala látku na šaty. Také dala naší rodině 
nějaké peníze. Já i moje rodina jsme byli velmi 
šťastni. Děkujeme, že jste se s námi podělili o Vaši 
vánoční radost. Modlíme se za Vaše dobré zdraví.
 Drazí rodiče, doufám, že jste slyšeli a viděli 



v televizi drzý teroristický útok v Americe 11. září 
2001. Modleme se za smíření a mír ve světě. 
 Všichni doma vzpomínají. Skončilo období 
dešťů a začala zima. Přikládám fotku a obrázek, 
doufám, že Vás potěší. To je pro tentokrát všechno. 
Končím tyto řádky posláním sladké pusy Vám všem.  
Vaše milující dítě                            Sheela Lopes  
 
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÝCH SBÍREK 
I v naší farnosti, jak je známo, byli čtyři skupiny 
tříkrálových koledníků. Nedávno jsme dostali 
vyhodnocení našich sbírek, které ve svém celku činí 
16 368,30 Kč. Což je suma vskutku pozoruhodná! 
Část z těchto peněz bude zaslána i do naší farnosti na 
různé charitativně-sociální projekty.       –dž- 
 
SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE  
V sobotu 23. března v budově arcibiskupského 
gymnázia (Korunní 586/2) se koná oslava 17. 
světového dne mládeže v pražské arcidiecézi. Cítíš 
se mladý? Pak jsi srdečně zván na tradiční 
předvelikonoční setkání. Co na nás čeká? Setkání 
s přáteli. Setkání s naším biskupem. Nabídky pro 
různé věkové kategorie. Možnost přípravy a přijetí 
svátosti smíření. Společná příprava liturgie. 
V neposlední řadě i dobrý oběd a ještě něco navíc… 
Společně vyrazíme v sobotu z konečné stanice tram: 
Řepy – sídliště v 8.45hod (začátek programu je 
v 9.30hod). Setkání pořádá Arcidiecézní centrum pro 
mládež.  -dž- 
 
DRAMA TŘÍ NOCÍ 
Víkendový program od 15. do 17. března pro 
všechny mladé lidi starší 15-ti let zaměřený na 
prožití velikonoc. Bližší informace a přihlašování na 
let. 02/44 91 04 69 nebo adcm-pha@volny.cz (do 
předmětu napište: Drama tří nocí). Cena 200 Kč. 
Kostelní nám. 16, Praha 4 – Kunratice. Doprava: ze 
stanice metra C „Kačerov“ bus 114.           –dž- 
 
„ROZTÁHNI KŘÍDLA A LEŤ“ 
Ve středu 20. března bude od 17.30 do 19.30 
v kostele sv. Apolináře při Misijním centru v Praze 
program pro mládež 14-20 let, který připravila 
evangelizační skupina Eagels Wings z komunity 
House of the Open Door z Anglie. Pantomimy, 
vlastní dramatizace biblických příběhů, moderní 
hudba s křesťanskými texty, svědectví a mluvené 
slovo – přiblížení křesťanství způsobem 
srozumitelným pro mladé lidi. Přijďte a vezměte 
s sebou i své nevěřící kamarády!          -dž- 

BLANKA KLÁPŠŤOVÁ  
- Mezi člověkem a nebem  
Blanka Klápšťová nás srdečně zve na výstavu svých 
obrazů a výrobků z hlíny, která se koná 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. 
 
JAZZOVÝ KONCERT 
Domov sv. Karla Boromejského pořádá v neděli 31. 
března 2002 v 15hod na nádvoří Domova (nebo 
v jídelně – dle počasí) vystoupení jazzových 
hudebníků. Pořádá paní M. Hřebíková a sponzoruje 
MÚ Řepy.   
__________________ 
 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
11. PO  16K 17.00 seminář pro mládež I. 
    - klub DCB  

19.30 zpívání  
12. ÚT  18 M   
13. ST  16 K 20.00  

tělocvična ZŠ Socháňova 
14. ČT  18 M 14.30 seminář mládeže II. 
      dětská mše  - klub DCB 
   18.30 kytary ml– klub DCB 

  16.30 – 17.30 ministranti 
19.30 setkání nad biblí –  

- klub DCB 
15. PÁ  18 K   
16. SO   18 K  

(s nedělní platností, s prvními nešporami) 
17. NE   7. 45 M  5. postní 
    9 K    
18. PO  16K 17.00 seminář pro mládež I. 
    - klub DCB  

19.30 zpívání  
19. ÚT  18 M   
20. ST  16 K 20.00  

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

  16.30 – 17.30 ministranti 
   18.30 kytary ml– klub DCB 
22. PÁ  18 K       
23. SO  18 K  

(s nedělní platností, s prvními nešporami) 
24. NE   7. 45 M  Květná neděle 
   9 K    
     


