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Dne Páně 20. května 2002                 číslo 9/6 
 
V ŽIVOTĚ SE NÁM STÁVAJÍ  
různé věci a můžeme je  také různě interpretovat. 
Někdo po náročném dni může říci: no, to byla 
mizérie, a za to může ten, ten a pak ještě počasí. 
Jiný v těch událostech vidí filosoficky věčný 
koloběh života a zachová si stoický klid. Jindy se 
nám zase může stát, že za věcmi a situacemi (třeba 
i těžkými) nacházíme jakýsi vyšší záměr. Krásné 
je, když můžeme vědět, že to nemusí být třeba jen 
slepá síla „vesmírné harmonie“, ale že za tím vším 
může stát osobní, milující Bůh. 
 Nedávno jsem se svou ženou podnikl cestu 
do Jižních Čech a při příležitosti návštěvy jednoho 
městečka jsme se chtěli podívat do místního 
kostela. Došli jsme tam a vidíme vysokou zeď se 
zamřížovanými dveřmi , které byly zrovna 
otevřené. Vstoupíme dovnitř a nalézáme pana 
faráře s pětičlennou skupinkou poutníků. Zrovna 
byl dokončen výklad v jedné z kaplí a pan farář se 
otočil k nám: „Mám ještě chvilku času, jestli 
chcete, otevřu vám ještě naší Loretu (kopii 
nazaretského domečku, kde Panna Maria počala 
z Ducha svatého). Odpověděli jsme, že budeme 
rádi a že jsme zrovna na svatební cestě – a on 
na to, že Panna Maria je pro manžele moc důležitá, 
protože se může stát, že právě jim někdy také 
„dojde víno“ a ona jim může pomoci ho znovu 
získat. Hovořil, jakoby byl na naší svatbě, kde 
jsme měli čtení o Káně Galilejské. V domečku 
jsme se pomodlili a pak už jsme museli všichni 
odejít a pan farář ambity zamkl. Bylo nám, jako by 
sám Pán nás sem přivedl, otevřel nám dveře a něco 
moc důležitého nám řekl.  
 Jednou u oběda se mě jeden mladý nevěřící 
člověk zeptal: „A jak s tebou ten Bůh mluví?“ 
Řekl jsem mu, že různě – třeba v každodenních 
okolnostech a on pokračoval: „To je zajímavé, 
tam, kde lidi nevidí nic zvláštního, tam vy křesťani 
vidíte Boha.“ Asi tak nějak to někdy bývá (Bohu 
díky)…              -dž- 
 

VÍKEND RODIN – poslední šance 
Příští víkend - od 24. do 26. května vyráží naše 
farnost do Kostelce u Křížků – vesničky nedaleko 
od Prahy, která se nachází v nádherné přírodě. 
Kromě toho je zde také kostel zasvěcený 
sv. Martinovi, kde se budeme v neděli moci 
účastnit mše svaté… Do pondělí je poslední 
možnost přihlásit se na tento jedinečný výlet rodin, 
který se již koná po druhé a při kterém se užije 
spoustu legrace ale také se můžeme trochu poznat 
a vytvořit tak zase o něco více jednu farní rodinu. 
Sebou je třeba mít: spaní na karimatkách a 
ve spacáku… Přihlášení je možné u Davida 
Žofáka (0605-212 903) nebo Terezy Majerové 
(0777-64 73 13). 
 
3. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Žďár nad Sázavou, 13.-18. srpna 2002 
3. CSM připravuje Sekce pro mládež České 
biskupské konference.   
Na programu setkání budou:  

• katecheze biskupů a setkání s nimi 
• diskusní skupiny s odborníky 
• mše svatá, adorace 
• koncerty 
• divadelní představení 
• příležitost ke svátosti smíření 
• v sobotu zveme mladé rodiny s dětmi 
• výlety a mnoho dalšího… 

Cena 600 – 800 Kč – podle možností mladého 
člověka. 
Chcete prožít nezapomenutelný týden s dalšími 
mladými lidmi z celé naší vlasti?  
Přihlašte se co nejdříve u Davida Žofáka.                          
 
PRÁZDNINOVÝ TÝDEN MINISTRANTŮ 
Od 5. do 10. srpna se naši ministranti vydají 
na týden plný výletů, her a dalšího prázdninového 
vyžití. Místo bude upřesněno. Přihlásit se mohou 



nejen ti, kteří ministrují, ale i chlapci od šesti let 
výše.      Přihlášky u Davida Žofáka   
 
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  
 
RODINNÝ VÝLET  
Vážení přátelé, dovoluji si Vám předložit námět na 
velmi pěkný rodinný výlet. Vlak odjíždí ze 
zličínského nádraží v 8.38, v Hostivicích se 
přestupuje na autobus a ve Středoklukách zpět na 
vlak. Po půl desáté se dojede do Noutonic. Je třeba 
zamířit do obce, kde je možné vidět zdáli krásný 
kostelík sv. Jana Křtitele. U požární nádrže se 
uhýbá doleva, jde se po lesní a posléze lesní cestě. 
Těsně před vstupem do lesa nalézáme místo zvané 
Amerika, kde se před mnoha lety shromažďovali 
lidé mířící za oceán. Pak se jde směrem 
k meandrům Zákolanského rybníka kolem dvou 
mlýnů a podchází se viadukt pod slánskou drahou, 
za kterým se dáváme prudce doprava. Prochází se 
poměrně hlubokým údolím. U chatek se jde 
po lesní stezce opět do kopce. Asi po kilometru 
dorazíme do malé osady Hole. Jsou zde 
zemědělské usedlosti a kaplička sv. Kateřiny. 
Od obce je krásný výhled na letiště Ruzyně, 
Kladensko a Slánsko. Za kapličkou se dáme 
doleva a jdeme z kopce směrem do Kovár. Asi 
po půl kilometru odbočíme na polní cestu, kde je 
možno se kochat výhledy na Kladensko a  
na Budeč. Uprostřed sestupu z holského kopce 
mineme místo zvané Šibenice – údajné popraviště 
budečského hradiště. Na silnici se dáme doleva a 
z kovárské zastávky můžeme odjet do Prahy 
(v 15.20 nebo 16.39). Celá trasa je dlouhá 6 km a 
lze ji prodloužit výstupem na Budeč nebo je 

možné se vrátit podél Zákolanského potoka zpět 
do Noutonic.    S pozdravem Jiří Piskáček     
(redakčně kráceno…) 
 
 
PETR LUTKA – KONCERT 
V sobotu 25. května od 15. hodin se bude 
konat v Benediktinském arciopatství 
sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově,  v sále 
v 1. patře pavilonu Vojtěška, koncert Petra 
Lutky – skladatele a interpreta folkových 
písní.     
____________________   
 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
20. PO  16K 17.00 seminář pro mládež I. 

- klub DCB  
18.00 májová - CDB   
19.30 zpívání  

21. ÚT  18 M   
22.ST  16 K 18.00 májová   

20.00  ZŠ Socháňova 
23. ČT  18 M  
      dětská mše 14.30 seminář mládeže II. 

- klub DCB 
  16.30 – 17.30 ministranti 

24. PÁ  18 K       
25. SO  18 K      (s nedělní platností) 
26. NE   7. 45 M   Nejsvětější Trojice 

 9 K 18.00 májová - CDB   
27. PO  16K 17.00 seminář pro mládež I. 

- klub DCB  
18.00 májová - CDB   
19.30 zpívání  

28. ÚT  18 M   
29.ST  16 K 18.00 májová - CDB   

20.00  ZŠ Socháňova 
30. 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 

31. PÁ  18 K       
1.6. SO 18 K      (s nedělní platností) 
2.6. NE       7. 45 M    9. neděle v mezidobí    

              9 K 

  
  



 
 


