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Dne Páně 21. dubna 2002                 číslo 7/6 
 
STRACH A JISTOTA… 
Kdysi se lidé, kterým se svět doma zdál příliš
malý, vydávali na cesty. Vzali si ranec, do něj
buchty od mámy, hůl a vydali se do světa
hledat štěstí. Chtěli možná prožít napětí  a
dobrodružství. Dnes se člověk takto nemusí
namáhat. Napětí a strach jej potká doma mezi
čtyřmi zdmi jeho pokoje. Strach, jako snad
málokterý pocit patří k základním
zkušenostem nás lidí. Má různé tváře a zírá
nám do očí ze všech stran: máme strach z
budoucnosti, strach ze smyslu života, strach z
rozpadu přátelství, manželství, strach o děti,
strach z nového a nevypočitatelného a
neznámého v našem životě, strach přijmout
sebe sama. Bojíme se vývoje, bojíme se válek, 
bojíme se nemoci a smrti. Jaromír Nohavica to
v jedné ze svých písní vyjádřil takto: „Bojím 
se pravdy, která vítězí na každý pád, bojím se
malých mužů s řetězy a jejich dobrých rad,
bojím se Holywoodu a pádů na dno, bojím se,
že tu budu dýl než je radno,bojím se lesních
vos, nahoty za dne, bojím se toho čeho bál se
Daidalos, že můj syn spadne, bojím se islámu,
špinavých prachů, bojím se o mámu, bojím se
strachu…“ 
Bojíme se a proto se pojišťujeme. Nechceme
nic ponechat náhodě, všechno se snažíme
pokrýt. Ale když přes všechnu naši snahu na
vlastní kůži zakusíme tu bolestnou náhodu,
která se pojistit nedala, buď ve formě
zklamání, nemoci, či ztráty, zjistíme, jak
zranitelná je naše víra v bůžky pokroku a my
sami. Možná je dobře i takto poznat naše
hranice, které nevedou dál, ale do nových
závislostí. Záchranné prostory, které nás vedou
do dáli, se nám otvírají v obrazech,
zprostředkovaných z minulosti. Jedním

z klíčových symbolů je obraz dobrého pastýře. 
Nejstarší literární památky lidstva mluví o 
zkušenosti člověka, který je skutečně 
bezbranný, kterému hrozí záhuba tehdy, když 
od něj božství odvrátí svůj zrak, když vzdálí 
svou ruku, když se k němu obrátí zády. Bůh 
bible –Jahwe- je také Bohem, který chrání. Je 
pastýřem, který hledá ztracené a obvazuje 
rány. Zkušenost lidí bible ale také ukazuje, že 
tento Bůh nejenom nejistotu, nemoc a smrt 
dopouští, ale že nad nimi vládne. Také je 
Bohem, který má soucit. Nestará se jenom o 
svou slávu a své božství, ale slovy jednoho 
církevního otce „je mu ctí“ starat se o svůj 
národ. Žalm 23 hlásá Boží záchranu a 
starostlivost: „Hospodin je můj pastýř, nebudu 
mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na 
travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u 
vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti 
mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré 
smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se 
mnou jsi Ty. Tvoje berla a Tvá hůl mě 
potěšují…“ Bůh přichází k člověku v Ježíši 
Kristu, dobrém pastýři.  

Milí farníci, zpráva o Něm je 
osvobozující zprávou. Hlásá, že k Němu 
můžeme jít. On překonal o Velikonočních 
svátcích nouzi, strach a smrt, aby nám podal 
ruku záchrany. To je naše jistota.          dpj 
 
 
Kdo je to vlastně  
PASTORAČNÍ ASISTENT? 
Pastoračním asistentem chápeme laika (od 
slova „laos“ – lid, myslí se Boží lid, odbornou 
přípravu zajišťuje TF), který je nějakým 
způsobem zapojen v pastoraci. Může pracovat 
v nějakém užším odvětví pastorace (mládež, 



nemocní, domovy,vězni, média…) a je 
podřízen přímo biskupovi. Když pracuje ve 
farnosti, je mu nadřízen kněz (farář). Službu 
pastoračního asistenta mohou vykonávat jak 
muži tak ženy, protože má své základy ve 
všeobecném kněžství, tedy ve křtu. Pastorační 
asistenty „vychovává“ u nás teologická fakulta 
v Českých Budějovicích, která od roku 1999 
pořádá pravidelné setkání pastoračních 
asistentů. Cílem setkávání je vytvoření 
„kompetenčních směrnic“, které by měly 
vyjasňovat vztah a úkoly kněze a pastoračního 
asistenta ve farnosti. U nás v Řepích je 
pastoračním asistentem pan David Žofák. 
Dejme mu možnost ohlédnout se za půl rokem 
jeho práce u nás:                 -dpj- 
 
„Do řepské farnosti jsem přišel po pětileté 
víceméně úřednické práci pro mládež. Mezitím 
jsem častokrát vedl různé tábory a 
společenství, nikdy to však nebyla 
systematická služba vedení, formace a 
doprovázení dětí a mládeže v terénu. 
Uvědomil jsem si časem, že něco jiného je 
vymyslet program na týdenní tábor a něco 
jiného připravovat se na každotýdenní 
setkávání, které by mělo mít nějaký vývoj, 
strukturu a cíl. 

V práci pastoračního asistenta se proto 
znovu zamýšlím nad některými otázkami, 
které se mi zdají zásadní: jak dát poznat dětem 
a mladým lidem, se kterými se potkávám 
v omezeném a někdy krátkém časovém 
rozmezí, základní skutečnosti křesťanského 
života? Jak rozvíjet nejen intelektuální ale 
hlavně celobytostné zaujetí pro věci duchovní 
– pro Krista? Jak jim dát prožít to, že církev je 
nejen lidské společenství, ale také prostřednice 
Božích milostí, Kristovo tajemné tělo… 
Pochopení těchto věcí se ale nerodí z teorie ale 
z praxe – z okamžiků, které strávíme společně 
při různých příležitostech, ze zájmu jednoho o 
druhého… Nějakým způsobem musíme jeden 
s druhým nést jeho starosti i radosti – jinak to 
vše mohou být jen slova.   
 Možná mám v sobě od mládí jedno 
zvláštní přesvědčení: že všichni lidé mají 
v sobě jakási čidla pro něco čistého, krásného, 

nadpřirozeného, pro to Božské, co ve své 
plnosti nám přinesl Kristus. Že tato původní 
schopnost rozpoznat v podstatě Boha je v nás 
jen nějak zastíněna, přikryta nebo pošpiněna, 
ale za našeho pozemského života se může 
vždy znova probudit a rozhořet do plnosti víry, 
naděje a lásky. Proto si také říkám, že to 
nejdůležitější není ani tak množství těch, se 
kterými se setkávám (setkáváme…), ale spíš 
aby ta hrstka z našeho sídliště měla příležitost 
se spolu s námi setkat sama se sebou, s Bohem 
a druhými lidmi do hloubky.  

Mohl bych zde teď předložit výčet toho, 
co jsem v uplynulém roce mého působení 
v této farnosti dělal (na farním sněmu se o tom 
jistě také bude hovořit…), ale myslím si, že to 
nejdůležitější na této práci je: vytváření 
otevřené koncepce pro doprovázení a formaci 
různých skupin dětí a mládeže a schopnost 
přijímat nové impulzy, přicházející různými 
cestami od Ducha svatého – od Vás, ze 
svátostí, z Písma, od představeného.   
Myslím si také, že pokud tato snaha má mít 
nějaký smysl, musí být dlouhodobější, 
systematická (je to jakýsi běh na dlouhé tratě – 
ne sprint na 100 metrů), ale také se nedá konat 
bez pomoci a pochopení těch ostatních. Proto 
se těším na naší další spolupráci v tomto směru 
a na všechny vaše připomínky, návrhy a 
konstruktivní kritiky týkající se mé práce.“  
                        David Žofák 
 
ZPOVĚDNÍ DEN 
Po absenci této šance přistoupit k svátosti 
smíření zavádíme na podněty Farní rady 
ČTVRTEK jako zpovědní den. Začneme ve 
čtvrtek 25. dubna 2002. Možnost přistoupit 
k svátosti smíření bude od 18.45 do 19.30 
ve zpovědní místnosti ve vestibulu kostela sv. 
Rodiny.                  dpj 
 
„ANIMOVANÁ MŠE“  
Někoho možná napadlo, že si do budoucna 
chceme při mši promítat kreslené filmy… 
Není tomu tak. „Animovaná mše“ je 
bohoslužba, při které je více zapojeno do 
přípravy a průběhu samotné farní společenství. 
Tato mše by se do budoucna konala vždy 



TŘETÍ NEDĚLI V MĚSÍCI – tedy 19.května 
bude první. Na přípravě a účasti jste tedy zvaní 
vy všichni!          dpj 
 
BIBLICKÁ HODINA… 
Se koná ve čtvrtek 2. května 2002 v klubu 
DCB. Všichni jste zváni a vítáni.  
dpj 
 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V ŘEPÍCH 
Uběhl rok a my se opět budeme v květnu 
scházet v kostele u sv. Martina na májových 
pobožnostech. Ten kdo může pomoci s 
vedením našich tradičních řepských májových,  
zapište se, prosím, do seznamu v předsíni 
kostela sv. Rodiny.      Gusta Kalíšková  
 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
V naší farnosti bude probíhat příprava na 
biřmování. Tato svátost se jinak nazývá 
svátostí křesťanské dospělosti. Je tedy určena 
pro mládež zhruba od 16-ti do 25-ti let podle 
stupně zralosti, ale mohou jí přijmout (a také 
by měli…) všichni dospělí křesťané (tedy 
jakéhokoliv věku!). 
V biřmování dává Bůh člověku zvláštní 
milost, která mu pomáhá žít naplno křesťanský 
život, zvláště schopnost vydávat svědectví o 
Kristu svým životem i slovem.   
Příprava by probíhala ve skupinkách podle 
věku.  
Přihlásit se je možné u Davida Žofáka nebo u 
otce Daniela Janáčka.                 –dž-  
 
BIBLICKÝ TÝDEN  
Po loňské kladné zkušenosti náš jáhen Angelo, 
ve spolupráci s plzeňským Pastoračním  
střediskem, pořádá opět biblický týden v Horní 
Blatné (u Sokolova) od 24.8. do 31.8. Na 
programu bude praktické uvedení do zásad pro 
porozumění Bible, samostatná a společná 
práce nad konkrétními úryvky, každý večer 
společná modlitba (a to různými formami!) 
nad „zpracovaným“ biblickým úryvkem. 
Odpoledne možnost vycházky (v okolí je 
nádherná příroda). 
Zájemci se mohou přihlásit na adrese 
scarano@atlas.cz, případně u sestry Fatimy. 

ADORACE 
Připomínáme, že každý čtvrtek po prvním 
pátku v měsíci, v 19.30hod je v kostele sv. 
Rodiny adorace Nejsvětější svátosti! Všichni 
jsou srdečně zváni!            -paj- 
  
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- 
 
" ...Eva Henychová je na naší hudební scéně 
osamělou hvězdou.... Je jediná, která je 
ochotná mluvit sama za sebe." MF Dnes  
EVA  HENYCHOVÁ  
vystoupí v úterý 14.května v 17.00 v kostele 
sv. Rodiny, v Domově sv.Karla 
Boromejského. V areálu ženské věznice se 
recitál ani prohlídka konat nebude!  
   
REKLAMA – NABÍDKA PRACÍ 
V případě Vašeho zájmu  nabízím zhotovení 
(od návrhu až po tisk) vizitek, samolepek a 
jiných drobných propagačních materiálů 
sítotiskem (sítotisk je technologie tisku vhodná 
i pro menší náklady). Dále nabízím zhotovení 
reklamních nápisů (např. reklamní cedule, 
nápisy a loga na firemní automobily) 
technologií klasických písmomalířských prací 
nebo vyřezávané folie.  
Kontakt: Miroslav Hinda, Mistřínská 13, 
Praha – Zličín (u návesního rybníka ve starém 
Zličíně), resp. tel.č. 579 50 518 nebo 0603-335 
142. 
 
NÁMĚT NA RODINNÝ VÝLET 
Na základě vlastní zkušenosti bychom Vám 
rádi doporučili trasu pro hezký rodinný výlet 
(i když tuto trasu již mnozí z Vás jistě znají). 
Délku výletu je možno zhruba v polovině trasy 
přizpůsobit Vašim možnostem. Jde se 



převážně po rovině nebo z kopce, vhledem ke 
krátkému úseku u Bubovických vodopádů není 
výlet vhodný pro jízdu s kočárky.  
Popis trasy: 
Odjezd každou sobotu autobusem MHD číslo 
309 ze stanice Zličín (konečná metra) v 8.00  
nebo v 11.00 hodin. Vystoupí se na zastávce 
Bubovice a pěšky se pokračuje kousek po 
silnici až na křížení silnice s červenou 
značkou. Po ní se odbočí směr Kubrychtova 
bouda. U Kubrychtovy boudy je možno jít 
dvěma směry: ti zdatnější na Karlštejn nebo je 
možno zvolit kratší trasu do Srbska. V obou 
cílových místech jsou další možnosti vyžití – 
v Srbsku skály, na Karlštejně hrad nebo 
muzeum betlémů. Z obou míst pravidelně 
odjíždějí vlaky směr Smíchovské nádraží 
v intervalech zhruba půl hodiny.            
Šťastnou cestu přejí Hindovi 
 
TEÁTR VÍTI MARČÍKA 
V pondělí 29. dubna zveme všechny děti na 
představení Víti Marčíka Šípková Růženka, 
které se bude konat ve Farním centru u sv. 
Václava v Dejvicích. Adresa: Proboštská 3. 
Spojení: metro Dejvická, dále tram 2, 20, 26 
do stanice Hadovka.    –dž- 
 
ADOPCE NA DÁLKU 
Naše farnost si před několika lety 
“adoptovala” indickou holčičku. Ta díky naší 
finanční pomoci může nyní chodit do školy, 
dostává pravidelně najíst apod. Zakladatelkou 
a nyní i hlavní koordinátorkou tohoto projektu 
v Indii je sestra Marie Goretti. Ta nyní byla 
nucena podstoupit vážnou operaci srdce. 
Vzhledem k její činnosti se arcidiecézní 
charita rozhodla jí tuto operaci financovat (a 
tím umožnit). Jelikož charita pochopitelně 
nedisponuje příliš vysokými prostředky, obrací 
se na všechny příznivce tohoto projektu 
s žádostí o pomoc. V našem kostele bude příští 
neděli (tj. 28.4) zvláštní kasička pro tento účel. 
Bude umístěna vzadu v kostele (tedy nejedná 
se o běžnou sbírku během Bohoslužby). Všem 
dárcům velký dík.          Václav Zeman 
 

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.  
__________________________  
 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
22. PO  16K 17.00 seminář pro mládež I. 
    - klub DCB  

19.30 zpívání  
23. ÚT  18 M   
24. ST  16 K 20.00  

tělocvična ZŠ Socháňova 
25. ČT  18 M zpovědní den 
      dětská mše 14.30 seminář mládeže II. 

- klub DCB 
  16.30 – 17.30 ministranti 
 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 

26. PÁ  18 K   
27. SO   18 K  

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

19.30 zpívání  
30. ÚT  18 M   
1. 5.ST  16 K 20.00  

tělocvična ZŠ Socháňova 
2. ČT  18 M zpovědní den 
      dětská mše 14.30 seminář mládeže II. 

- klub DCB 
  16.30 – 17.30 ministranti 
 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
  19.30 setkání nad biblí –  

- klub DCB 
3. PÁ  18 K       
4. SO  18 K  

(s nedělní platností, s prvními nešporami) 
5. NE   7. 45 M       6. velikonoční  
   9 K  
 



 
 

____________________________________________________ 
 

!!! Poznamenejte si prosím nový e-mail naší farnosti: 
farnostrepy@tiscali.cz !!! 

 
 
 


