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BALANC MEZI NEBEM A ZEMÍ… 
„Když chceš stavět loď, tak neshromažďuj lidi aby 
obstarali dřevo, připravili nářadí, rozdělili úkoly a 
práci, ale vzbuď v nich touhu po širokém, 
nekonečném moři.“ V citlivé radě spisovatele a 
pilota Antoine de Saint-Exupéryho tkví 
přesvědčení, že je lépe vzbudit nekonečnou touhu, 
než organizovat konečnou práci. Blíží se, milí 
farníci, slavnost Nanebevstoupení Páně a tak si 
můžeme tuto větu přenést do naší situace. Co 
považujeme za důležitější: organizovat, 
připravovat, rozdělovat, nebo vzbuzovat touhu po 
nekonečném moři věčného života? Nám, jako 
dnešním křesťanům věčný život a nebe moc 
nevoní, jako kdybychom se báli předsudků kritiky, 
že pro tuto zemi a společnost málo děláme. Karl 
Marx zřejmě oprávněně kritizoval křesťany, že 
utíkají z tohoto světa do věčnosti. Od té doby se 
situace změnila, křesťané si zamilovali tento svět a 
nebe se jim vzdálilo. Současný vídeňský teolog 
Paul Zulehner konstatuje: „obávanou útěchu 
věčnosti vystřídala únavná útěcha časnosti“. 
Odpověď na položenou otázku nemá být 
jednostranná. Měli bychom se snažit hledat balanc 
mezi nadějí na věčnost a odpovědností za tento 
svět. Milujme jej, ale nezapomínejme se dívat 
vzhůru, dívejme se na cíl, ale nevzdalujme se od 
země.   
dpj 
 
GRATULACE A MODLITBA… 
Davidovi a Heleně vyprošujeme a přejeme hojnost 
Božího požehnání na jejich společné cestě!   dpj 
 
DOVOLENÁ… 
Od úterý 7. května do neděle 26. května budu na 
dovolené. S případnými záležitostmi týkajícími se 
naší farnosti se prosím obracejte na našeho 
pastoračního asistenta Davida Žofáka. Děkuji za 
pochopení!    dpj 

BIBLICKÁ HODINA… 
Další biblická hodina bude ve čtvrtek 16. 5. 2002 
v 19:30 v klubu DCB.   dpj 
 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
V naší farnosti bude probíhat příprava na 
biřmování ve skupinkách podle věku.  
Přihlásit se je možné na faře.                 –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- 
 
ŽIVÝ RŮŽENEC 
Další zájemci se mohou přidat k této naší společné 
modlitbě. V měsíci květnu se modlíme 
prostřednictvím Panny Marie na úmysl Svatého 
otce a za naší pevnou víru v Boha.  Kontakt Jája 
Vávrová: 301 82 66 (nové: 353 18 266). 
PUTOVNÍ SVATYŇKA P. MARIE 
S požehnáním našeho pana faráře může svatyňka 
dále putovat po naší farnosti. Všichni, kteří se na 
této cestě obrazu Panny Marie účastní nebo se k ní 
chtějí přidat, mohou také odevzdat své prosby do 



10. května Jáje Vávrové, která je převeze do 
poutního místa v Rokoli, kde bude vše odevzdáno 
při mši svaté Pánu skrze ruce Pany Marie.  JV 
 
NOVÉ TELEFONNÍ SEZNAMY 
Připomínám, že aktualizované telefonní 
seznamy zůstávají nerozebrány. Aktualizace se 
bohužel netýká současné změny telefonních 
čísel (místo 301 nyní začíná 3531).Ti, kdo se 
zapsali, a zmíněný seznam si stále nevyzvedli, 
mají možnost po nedělní mši u sv. Rodiny. 
Pokud se do kostela nedostanete, můžete mě 
kontaktovat na níže uvedeném tel. čísle.  
  Alena Pazderová, 0603 33 25 65 
  
DĚTSKÁ POUŤ 
v neděli 2. června pořádá občanské sdružení Naše 
Řepy spolu se svými přáteli pouť dětí. Konat se 
bude v klášterní zahradě od 14.00 do 18.00hod (K 
Šancím 50). Součástí pouti budou např. hry a 
soutěže, pestré odměny, diskotéka pro děti… 
Těšíme se na všechny děti a jejich rodiče!!! 
Dotazy a konkrétní informace u Davida Žofáka: 
353 133 95 nebo 0605/ 212 903.  
 
KŘESŤAN A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Ráda Vás zvu na přednášku RNDr. Jiřího Nečase, 
člena ekologické sekce Křesťanské akademie, na 
výše uvedené téma. Přednáška s následnou diskusí 
proběhne 22. května 2002 v 19.30 v klubu 
Domova.   Alena Pazderová  
 
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!  
Již jedenáctým rokem brázdí Eva Henychová se 
svojí kytarou stojaté vody české hudební scény. 
Loďka její hudby je naplněna až po okraj citem, 
romantikou, ale i pochopením pro každého 
člověka s jeho starostmi a radostmi.   
 
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.  Májové se 

budou konat každé pondělí, středu, neděli v měsíci 
květnu v 18 hod.     Gusta Kalíšková  
 
prohlídka VOJANOVÝCH SADŮ  
Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy si 
Vás dovoluje pozvat na prohlídku Valdštejnské 
zahrady a Vojanových sadů ve čtvrtek 30. května 
2002 v 16.00 hod. Odborný výklad: PhDr. Jiřina 
Chrastilová a PhDr. Eva Havlovcová. Sraz 
účastníků je před vchodem do Valdštejnského 
paláce. (Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské 
náměstí 17/4). Vhodné i pro děti! 
prohlídka KLÁŠTERA KŘÍŽOVNÍKŮ 
Se bude konat v sobotu 18. května. Sraz bude 
v 15.00 v kostele sv. Františka u Karlova 
mostu. Prohlídku povede velmistr řádu Jiří 
Kopejsko O.Cr.  – JS - 
  
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
6. PO  16K 19.30 zpívání  
   18.00 májová – sv. Martin 
7. ÚT  18 M   
8. ST  16 K 20.00  ZŠ Socháňova 

18.00 májová – sv. Martin 
9. ČT  18 M Nanebevstoupení Páně 
10. PÁ  18 K   
11. SO  18 K    (s nedělní platností) 
12. NE   7. 45 M       7. velikonoční  
    9 K  18.00 májová – sv. Martin 
13. PO  16K 17.00 seminář pro mládež I. 

- klub DCB  
18.00 májová – sv. Martin 
19.30 zpívání  

14. ÚT  18 M   
15.ST  16 K 18.00 májová – sv. Martin 

20.00  ZŠ Socháňova 
16. 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     biblická – klub DCB 

17. PÁ  18 K       
18. SO  18 K      (s nedělní platností) 
19. NE   7. 45 M      Hod Boží Svatodušní
   9 K 18.00 májová – sv. Martin 

 
 



  
 


