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Dne Páně 7. dubna 2002          číslo 6/6 
 
NEMÁ BŮH JINÉ RUCE,  
                      NEŽ TY NAŠE?  
 
Milí farníci, v jednom hezkém zamyšlení se praví: 
„Ty potřebuješ lidi. Ty nemáš oči, vezmi si mé 
oči, abys dnes viděl bídu a bezpráví. Ty nemáš 
ruce, vezmi si mé ruce, abys dnes konal dobro. Ty 
nemáš nohy, vezmi si mé nohy, abys dnes 
navštívil chudé v jejich bídě. Ty nemáš ústa, 
vezmi si mé rty, abys dnes mluvil o svobodě, která 
přichází skrze tebe. My jsme jediná bible, kterou 
čtou všichni lidé. Dej, abych byl dobrou zvěstí pro 
ty, s nimiž se dneska setkám.“ 

V těchto větách je skryta hluboká pravda, 
protože Bůh své záměry koná skrze lidi a pro lidi. 
Přesto obsahují tyto věty jenom půl pravdy naší 
křesťanské víry. Jak rád bude člověk, když jeho 
ruce zeslábnou, když vychladnou ve smrti, když 
bude Bůh pracovat jinýma rukama než jeho. 
Velikonoce nás učí, že Bůh jedná právě tehdy, 
když jsou nám lidem vzaty možnosti jednat. Když 
je to pro nás nebezpečné, začíná své dílo. 
Exemplárně to ukázal na mrtvém Ježíši. Nenechal 
ho ve smrti, kterou způsobili lidé z bezpečnostně-
politických důvodů, ale vzkřísil ho k novému 
životu. Velikonoční evangelium (Mt 28, 1-10) 
nám Boží dílo nádherně vykresluje: ženy jdou ke 
hrobu a dělají si starosti s tím, kdo jim odvalí 
kámen. Ale když přijdou k hrobu blíž, vidí že je již 
odvalen. Hledají mrtvého Ježíše a anděl jim 
zvěstuje, že již vstal z mrtvých. Anděl je posílá do 
Galileje, zvěstovat učedníkům tuto radostnou 
zvěst, ale Zmrtvýchvstalý je již předchází. 
Velikonoční  „již“ ukazuje explozivní Boží 
jednání. Bůh je již dávno čilý, dříve než my lidé 
vstaneme. Již dávno pracuje, než se my lidé 
vydáme do práce. Kámen je již dávno odvalen, než 
my kamenem pohneme… 
dpj 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem přispěli k našemu slavení  
Velikonoc. Upřímné a srdečné „zaplať Pán Bůh“.  
dpj 
 
 
BIBLICKÁ HODINA 
Ve čtvrtek 18. dubna se setkáme k další biblické 
hodině v klubu DCB v 19:30.  
dpj 
 
 
Milovat bližního jako sebe sama… 
MISIONÁŘI V ŘEPÍCH  
Ve čtvrtek 25. dubna v 19.00hod. v klášterní 
jídelně se můžeme setkat s Pavlem a Mirjam 
Baldínskými – misionáři, kteří dokáží nesmírně 
poutavě a zasvěceně hovořit o situaci v Africké 
Tanzanii a zároveň nadchnout pro konkrétní 
pomoc lidem v nouzi. Přednáška bude doplněna 
filmem a diapozitivy. Pozvěte své příbuzné a 
známé!     -dž- 
 
 
„Dejte a bude vám dáno…“ 
MISIJNÍ POHLED 
V postním a velikonočním období jsme s dětmi 
z naší farnosti kreslili tzv. Misijní pohledy 
(zapojilo se do toho více než 40 dětí…), které jsme 
pak prodávali. Celkem jsme vydělali 1150 Kč, 
které jsme poslali na Papežské misijní dílo.      -dž- 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) - naši 
farníci, spolu s akademickými malíři: Marií 
Šťastnou a Bohumilem Matějíčkem (obrazy). 
Vstupné na výstavy: 20 Kč, děti zdarma.  
 
 
 
KONCERT 
K POCTĚ ANDĚLŮ A P. MARIE 
V sobotu 20. dubna v 19.30hod bude v klášterním 
kostele sv. Rodiny koncert  vážné hudby. Skladby 
A. Dvořáka, B. Martinů, J. Haydna, C. Saint 
Saënse bude interpretovat Vladimír Roubal - 
varhany, Jana Koucká - zpěv a Josef Kolář - 
violoncello.  Všichni jsme srdečně zváni. Vstupné 
30 Kč, děti zdarma, výtěžek koncertu je na 
obnovu fresek v kostele. 
 
 

 
 
 
EVA  HENYCHOVÁ  
vystoupí v úterý 14.května v 17.00 v kostele sv. 
Rodiny, v Domově sv.Karla Boromejského - 
recitál v areálu ženské věznice otevřený pro 
veřejnost (možnost prohlídky areálu věznice od 
16.00 hod) 
 
__________________________  
 
 
 
 
 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
8. PO  16K 17.00 seminář pro mládež I. 
    - klub DCB  

19.30 zpívání  
9. ÚT  18 M   
10. ST  16 K 20.00  

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

  16.30 – 17.30 ministranti 
12. PÁ  18 K   
13. SO   18 K  

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

19.30 zpívání  
16. ÚT  18 M   
17. ST  16 K 20.00  

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

  16.30 – 17.30 ministranti 
   18.30 kytary ml– klub DCB 

19.30 setkání nad biblí –  
- klub DCB 

19. PÁ  18 K       
20. SO  18 K  

(s nedělní platností, s prvními nešporami) 
21. NE   7. 45 M       4. velikonoční  
   9 K  


