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Dne Páně 24. března 2002          číslo 5/6 
 
Nesmrtelný umřel aby daroval smrtelníkům život… 
BYL JEDNÍM Z NÁS, s pletí a vlasy, ze srdcem 
i rozumem, s rukama, které na nás uměl 
pokládat… Byl jedním z nás, jako dítě, jako 
mladý člověk, jako dospělý… Byl jedním z nás, 
schopný nadšení, zklamaný, rozhořčený… Byl 
jedním z nás, opravdu zbožný, ale ne 
pobožnůstkářský, rovného srdce… Byl jedním 
z nás, radostný mezi hosty, smutného srdce když 
se setkal s bolestí a utrpením… Byl jedním z nás, 
často nepochopený sám lidem dobře rozuměl… 
Byl jedním z nás, rád mezi lidmi, na cestě k nim, 
ale také sám… Byl jedním z nás, plný útěchy, 
dodávající odvahu, upřímný… Byl jedním z nás, 
který si vážil dětí, mužů i žen, Židů i cizinců… 
Byl jedním z nás, bojující za vyhoštěné, bojující 
za odsouzené, bojující proti bezpráví… Byl 
jedním z nás, narodil se, žil, umřel, jako každý 
z nás… 
Ale vstal z mrtvých, aby nám dal naději v nový 
život, protože nás miloval jako jeden z nás… 
  
Vstupujeme, milí farníci, do svatého týdne. Je 
stěžejným středem liturgického roku, 
nejposvátnějším článkem bohoslužebního okruhu, 
branou do Velikonoc. A Velikonoce? Ty nejsou 
jenom svátkem jako každý jiný, je to „svátek 
svátků, slavnost slavností“. Ve společenství 
s Kristem se s ním vydáváme  cestou kříže ke 
vzkříšení a životu s ním.  
 
Květná neděle 
Je památkou vjedu Ježíše do Jeruzaléma. 
Průvodem s ratolestmi chceme naznačit, že 
následujeme Pána na jeho cestě kříže, abychom 
s ním mohli mít podíl na vzkříšení a životě.  
 
Zelený čtvrtek – památka večeře Páně 
Tématem dne jsou dvě události: Ježíšova večeře, 
při níž myje Ježíš apoštolům nohy a dává tím nové 
přikázání, ustanovení Eucharistie a Ježíšova  

modlitba v Getsemanské zahradě. 
Bohoslužby:  Hostivice 16:30 

Řepy – klášter: 18:00 
 
Velký pátek – památka umučení Páně 
V tento den se neslaví Eucharistická oběť, ale 
velkopáteční obřady. Mají tři části: bohoslužbu 
slova s prosbami, uctívání kříže, přijímání. Velký 
pátek je den přísného postu, neboť je připomínkou 
dne smrti Ježíše Krista. Je doporučena společná 
modlitba breviáře.  
Bohoslužby:  Řepy klášter: 08.00  

- ranní chvály se čtením  
    Hostivice: 16.30 

                      Řepy-klášter: 18.00 
 
Zveme nás na křížovou cestu na Strahov. Sraz je 
ve 21:00 před strahovskou bazilikou Nanebevzetí 
Panny Marie. V předsíni kostela je papír, kde se 
zájemci, kteří potřebují odvoz mohou zapsat.  
 
Bílá sobota 
Je tzv. „aliturgickým dnem“, neboť se dnes 
zásadně neslaví mše svatá ani nevysluhují jiné 
svátosti. Je to příležitost prožít a promeditovat u 
Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a 
prázdnoty.  
Společné ranní chvály:  Řepy-klášter: 08.00 
 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 
Obřady Velikonoc se konají v noci (dali název 
slavnosti „veliká noc“). Velikonoční vigilie je 
oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, 
rozlomil pouta smrti, jako vítěz vystoupil z hrobu, 
aby nám otevřel cestu k životu. Oslava má čtyři 
části: Slavnost velikonoční svíce-světla, 
Bohoslužbu slova, Křestní bohoslužbu a slavení 
Eucharistie.  
Vigilie:  Hostivice: 19.30 

Řepy-klášter: 22:00  
               Slavnost světla, Bohoslužba slova  
    - bdění s možností občerstvení v klubu  



04:00 Křestní bohoslužba a slavení Eucharistie 
 
Boží hod velikonoční:  Řepy- klášter 09:00 

Hostivice 11:00 
Řepy klášter: 18:00 velikonoční nešpory 

 
Velikonoční pondělí:  Řepy klášter 09:00 
                                    Hostivice 11:00 
 
 
VELIKONOČNÍ OBŘADY V BLÍZKOSTI ŘEP 
Nové Butovice centrum sv. Prokopa:  
- obřady přizpůsobené dětem -  
zelený čtvrtek: 17.00 – vzít sebou zvoneček 
velký pátek: 17.00 
Zmrtvýchvstání Páně: 19.00 - vzít sebou zvoneček 
 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
staré Stodůlky  21:00  
Břevnov   17:00 Bílá hora 
            21:00 sv. Markéta 
Jezuité:   17:30 sv. Štěpán 
            20:00 sv. Ignác 
Františkáni:  20:00 P.M. Sněžná 
Premonstráti:  21:00 Strahov 
___________________________ 
 
FARNÍ SNĚM 
Avizovaný farní sněm se z důvodů důkladné 
přípravy přesouvá na polovinu října a s jeho 
přípravou budete obeznámeni.   
 
 
SLUŽBA DOBROVOLNÍKŮ  
Prosíme o službu dobrovolníků v přípravě 
pacientů na LDN v Motole na bohoslužbu, která je 
pravidelně v sobotu v 15.00hod. Pomoc nemusí 
být konána každou sobotu, ale i občas, podle 
domluvy. Časové rozpětí této pomoci je cca od 
14.00 do 16.00hod. Kontaktní adresa: 
P. Lohel Klindera, tel. 0602-390 845 
 
 
HNUTÍ SVĚTLO-ŽIVOT 
Nabídka akcí pro mládež cca 16 – 35 let 
OÁZA MODLITBY, 12.-14. dubna 
Toto víkendové duchovní cvičení pro mladé se 
koná od pátku večer do nedělního odpoledne na 
faře ve Sv. Janu u Kamýka n. Vltavou. V sobotu 
navštívíme Sv. Horu v Příbrami, kde se připojíme 
k pouti za duchovní povolání. 
 

OÁZA 
Mluvit s druhými o Bohu?Ano–ale…Chybí mi slova! 
Chcete umět obhájit víru ve svém prostředí nebo 
prostě v ní jen „trochu povyrůst“?Pojeďte na oázu! 
Hnutí Světlo-Život pořádá patnáctidenní 
prázdninové rekolekce pro mladé od cca 16 do cca 
35 let. Každý den je věnován nějaké základní 
pravdě křesťanství a současně je nesen jedním 
růžencovým tajemstvím. 
Termíny:  28.6.-14.7.2002 Sedlčany 

19.7.-4.8.2002 Bechyně 
Informace, přihlášky: oaza@svetlo-zivot.cz 
www.svetlo-zivot.cz 
Jan Rajlich, OP, Husova 8, 110 00 Praha 1 
Jsi srdečně zván(-a)!!!  Hnutí Světlo-Život 
  
Ještě něco k akci  
„KUPTE SI SVÉHO ANDĚLA“ 
U nás v rodině se nekupoval anděl. Kupovala se 
totiž svatá Ludmila. Ošoupaná, zastrčená pod 
kůrem – freska svaté Ludmily. Věděli jsme, že vzít 
peníze z už tak dost napjatého rodinného rozpočtu 
je věc nemožná. Bylo to víc než pět tisíc. Pořídili 
jsme tedy kasičku a do ní dávali uspořené peníze. 
Nákup byl levnější, tak šup s uspořenýma 
korunkama do kasičky. Ze začátku to vypadalo 
beznadějně. Ale čím víc a déle jsme o tom mluvili 
i s příbuznými a známými, peníze se začaly 
objevovat. Já jsem požádala, abych dostala místo 
dárků k svátku a k narozeninám peníze, a i lidé, 
kteří do kostela nechodí, mi dávali příspěvky „na 
tu vaši Ludmilu“. Stala se věc k nevíře, za tři 
měsíce byl obnos celý. 
 Od začátku jsme ale věděli, že oprava 
fresek půjde postupně a že peníze se musí dát 
z jedné hromady, takže naše Ludmila přijde na 
řadu až skoro nakonec. Byla jsem zvědavá, jak 
velká část bude opravena nyní, protože jsem 
zároveň věděla, že je na restaurování tentokrát 
vybráno něco přes třista tisíc. A po odstranění 
lešení jsem byla zklamána. Podle mého je toho 
málo. I nelenila jsem zeptala se na účty. A opravdu 
za třista tisíc se opraví jen tahle poměrně malá 
část. Ale! Jen velké cíle vytváří velké lidi. Tak 
začne naše rodina šetřit na fresku dalšího svatého. 
Jsem pevně přesvědčena, že ostatní to vyburcuje 
taky a že našim potomkům zanecháme opravený 
vnitřek kostela. Někdo možná ušetří na celého 
anděla, některý jen na fresku s jednou ratolestí. 
Máme před sebou velký úkol, ale pusťme se 
s elánem a s optimismem do toho. 

Ludmila Šturmová    



PŘÍCHOVICKÝ „ZÁZRAK“,  
aneb jak jsme pobyli 

Výlet do Jizerských hor sliboval minimálně 
vzpruhu pro „pražské“ plíce a tak jsme plni 
očekávání nasedli v pátek na večer do zeleného 
vozítka. Osazenstvo téměř všech věkových 
kategorií (řidič čtyřicátník až kormidelnice 
páťačka) v počtu deseti se utěšovalo alespoň 
svačinkou z domova. Myslím, že prvním zázrakem 
bylo již to, že jsme dojeli! Příchovické centrum 
nás vřele přivítalo a tak jsme s lehkým srdcem 
zalezli do mumií a uložili se k spánku. Zpívajícím 
budíčkem a ranní modlitbou nám začal další den. 
Po snídani a slovíčku na den nás čekal celodenní 
výlet k desenským vodopádům! Silák Jakub alias 
„Frankenstein“ naložil bochníky, paštičky a 
sýrečky na svá záda, takže pomření hlady 
nehrozilo. Jsme přeci v rukou Božích! Krásná 
příroda, lehký krok a je tu další zázrak! Šumějící 
gejzíry, voda se valí přes obrovité placáky a slunce 
nás šimrá po tvářích. Ušlapané kilometry dělají 
své – přepadá nás únava, jen naše Kačenka si stále 
udržuje lehký krok a ještě nás přitom povzbuzuje 
ke hře na „nálet“.  

Zanedlouho po návratu začíná bohoslužba 
slova a pak už je tu prostor pro čarování. Po vzoru 
Harryho Pottera se Anička lias asistentka, Bětka, 
Lucka, Jakub, já a v posledku i David 
„Coperfield“ pouštíme do kouzel. Petr nakonec 
celé představení orámuje hrou na flétnu a je tu 
opět zázrak: poté, co jsme zmizeli pod dekou již 
téměř nikdo nedoufal, že nás zkušený David opět 
vyčaruje. Ale zázraky se dějí a tak nás neopouští 
elán – do půlnoci hrajeme, zpíváme a postupně 
ztrácíme hlas…  

Po nedělní mši svaté v krásném zdejším 
chrámu nás ještě k sobě pozval na popovídání 
místní pan farář Vláďa a pak už přišel závěrečný 
oběd, při kterém jsme se museli rozloučit. 

Příchovické společenství je místem, kde 
v duchu Božím, v lásce a trpělivosti prožívají dny 
ti, kteří přijedou (dveře jsou zde otevřené pro 
všechny) chvilky odpočinku, spojení s Bohem, 
s přírodou a v radosti z přijetí a společného 
pobývání. To je Příchovický zázrak! Bohu díky za 
něj!                        Iva Geletiová   
 
 
POUŤ DO TAIZÉ  
Měla jsem možnost se zúčastnit pouti do Taizé s 
libockou farností. Byl to nádherný dárek od Pána 
do postní doby. Jelo nás osm s otcem Jeronýmem. 

První zastávka byla v Reichenau. Odtud jsme 
zamířili do opatství Hautecombe, sídla komunity 
Chemin neuf, kde jsme přenocovali. Překrásná 
poloha kláštera na břehu jezera Bourget, na úpatí 
hor přímo vybízí k chvále. Člověk je naplněn 
úžasem a radostí z tvůrčí Boží ruky. Pokračovali 
jsme na La Salettu, kde jsme strávili další noc. 
Mohli jsme obdivovat nádheru zasněžených Alp, 
byla možnost ztišení, modlitby,eucharistie. Ars, 
působiště Jeana Maria Vianneye byl další 
zastávkou na naší pouti. Zde jsme měli mši svatou 
na hrobě světce. 

Otec Jeronym celebroval s kalichem, který 
používal světec za svého života. Odtud jsme se 
vydali k cíli naší pouti, do Taizé. Prožili jsme zde 
společně tři požehnané dny. Mohli jsme se účastnit 
3x denně modliteb společně s bratřími, slavit 
eucharistii, dále se účastnit společného programu, 
četba dopisu mladým bratra Rogera a následná 
práce ve skupinách. Atmosféra tohoto místa je 
skutečně jedinečná, je tu velmi silně cítit Boží 
přítomnost, pokoj a jednota. Neustálá přítomnost a 
modlitba bratří vytváří prostředí důvěry a přijetí. 
Proto sem ročně příjíždějí tisíce mladých lidí a 
nejen mladých. 

Lidé zde hledají ztišení, pokoj,pramen... 
Atmosféra tohoto místa mě velmi oslovila. Pán 
Ježíš ke mně promlouval skrze Písmo, písně, 
modlitbu. Bylo to velmi silné. Jsem za to Pánu 
velmi vděčná a přála bych každému, aby to mohl 
prožít.                                            Zdeňka Jiřičná 
 
 
SCOTT M. PECK  
úryvek z knihy „Dále nevyšlapanou cetou“ 
…Jedna filipínská holčička řekla, že mluví s 
Bohem, a lidé z vesnice se na ni kvůli tomu 
rozhněvali. Zpráva se samozřejmě donesla do 
některých okolních vesnic a jejich obyvatelé se 
také rozhněvali. Nakonec se zpráva donesla až do 
biskupského paláce v Manile a biskupa jaksi 
znepokojila, protože si konec konců nemůžete v 
křesťanské církvi nechat nějakého nepovoleného 
svatého jen tak běhat po světě. A tak pověřil 
monsignora, aby ten případ vyšetřil. 

Holčičku přivedli do biskupského paláce a 
podrobili ji spoustě psychologických testů. Na 
konci třetího rozhovoru rozhodil monsignore ruce 
a řekl: „Já prostě nevím. Nevím, co si s tím počít. 
Nevím, jestli je to pravda nebo ne. Ale máme tu 
ještě zkoušku ohněm. Až budeš příště mluvit s 
Ježíšem, chci, aby ses ho zeptala, k čemu jsem se 



přiznal při své poslední zpovědi. Udělala bys to?“ 
Holčička řekla, že to udělá. Odešla a vrátila se k 
rozhovoru následující týden, a monsignore se jí se 
stěží skrývanou netrpělivostí zeptal: „Tak, milé 
dítě, mluvilas´ minulý týden s Ježíšem?“ 
Holčička řekla: „Ano, otče, mluvila.“ 
„A když jsi mluvila s Ježíšem, vzpomněla sis, že 
se ho máš zeptat, k čemu jsem se přiznal při 
poslední zpovědi?“ 
„Ano, otče, vzpomněla jsem si.“ 
„No? Když ses zeptala Ježíše, k čemu jsem se 
přiznal při poslední zpovědi, co Ježíš řekl?“ 
A holčička odpověděla: „Ježíš řekl: 'Už jsem 
zapomněl.'“ 
Tento příběh lze vysvětlit dvojím způsobem. Buď 
ta holčička byla inteligentní malý psychopat. Ale 
mnohem pravděpodobněji spíš opravdu s Ježíšem 
mluvila, protože to, co řekla, bylo čistou, ryzí 
křesťanskou naukou. Jakmile se kajícně doznáme 
ke svým hříchům, jsou tyto zapomenuty: v Boží 
mysli už neexistují. 
 
 
VELIKONOČNÍ KONCERT 
se koná v pondělí 1. dubna 2002 v 18.00hod 
v klášterním kostele Sv. Rodiny.  
Sólisté: Kristýna Valoušková – soprán, 
Miroslav Navrátil – varhany. 
Na programu ukázky z děl J.S.Bacha, 
W.A.Mozarta, A.Dvořáka a dalších.  
 
 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
Manželé Hubáčkovi  
Marie Šťastná a André Matějíček 
Od neděle 24. března do 14. května 2002 budou 
v kryptě kostela vystavovat  a prodávat výtvarníci–
manželé Hubáčkovi ze Zličína (keramika), spolu s 
akademickými malíři: Marií Šťastnou a 
Bohumilem Matějíčkem (obrazy). 
Vstupné na výstavy: 20 Kč, děti zdarma.  
___________________________________ 
 
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
25. PO  16K 17.00 seminář pro mládež I. 
    - klub DCB  

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

tělocvična ZŠ Socháňova 

28. ČT  ZELENÝ ČTVRTEK   
Hostivice: 16.30 
Řepy – klášter: 18.00 

 
29. PÁ  VELKÝ PÁTEK   

Řepy klášter: 08.00  
- ranní chvály se čtením  

    Hostivice: 16.30 
                      Řepy-klášter: 18.00 
30. SO  Řepy-klášter: 08.00 

- společné ranní chvály  
     VIGILIE:  Hostivice: 19.30 

Řepy-klášter: 22.00  
               Slavnost světla, Bohoslužba slova  
    - bdění s možností občerstvení v klubu  
04:00 Křestní bohoslužba a slavení Eucharistie 
 
31. NE  BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 

Řepy- klášter 09:00 
Hostivice 11:00 
Řepy klášter: 18:00 velikonoční nešpory 

 
1. 4.  PO VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

Řepy klášter 09:00 
            Hostivice 11:00 

  
2. ÚT  18 M úterý velikonoční  
3. ST  16 K  středa velikonoční  

20.00 tělocvična ZŠ Socháňova 
4. ČT  18 M čtvrtek velikonoční  
      dětská mše   

14.30 seminář mládeže II.- klub DCB 
 16.30 – 17.30 ministranti 

 18.30 kytary ml– klub DCB 
5. PÁ  18 K  pátek velikonoční      
6. SO  18 K  sobota velikonoční  

(s nedělní platností, s prvními nešporami) 
7. NE   7. 45 M   2. neděle velikonoční
         9 K  
_______________    
 
„NEBOJTE SE!“  
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré 
zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.  
Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se 
ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne 
více ohrožován! A konečně, nebojte se sami sebe! 
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a 
ženám: „Nebojte se!“. 
Tato slova potřebujeme na sklonku druhého 
tisíciletí možná více, než kdy jindy.  

Jan Pavel II. 



  
 


