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Dne Páně 2. června 2002              číslo 10/6 
 
DAROVAT SRDCEM… 
Milí farníci, o pražském rodáku R. M. Rilkem 
se vypráví příběh z jeho pařížského pobytu. Při 
poledních procházkách s mladou francouzskou 
dámou potkávali jednu starou žebračku, která 
sedávala na rohu ulice. Dáma jí vždy dávala 
nějaký peníz, Rilke nedával nic. Jednou se ta 
mladá Francouzka zeptala, proč jí nikdy nic 
nedá. Rilke odpověděl: „Musíme dávat 
srdcem, ne dlaní.“ Pak donesl žebračce 
krásnou růži. Ta pozvedla hlavu, s námahou se 
postavila, políbila mu ruku a odešla. Několik 
dní se na tom místě neukázala. Když se zas 
vrátila na své místo a žebrala, ptala se mladá 
dáma, z čeho ta stará žena žila. Rilke 
odpověděl: „ Z té růže…“ 
V těchto dnech se v celé církvi slaví svátek 
Těla a krve Páně. Slavíme ustanovení 
Eucharistie při poslední večeři. Neseme 
monstranci do tohoto světa a chceme tím „de-
monstrovat“, že Bůh může a chce bydlet všude 
v tomto světě. Chce jej proměnit. Stal se 
člověkem, aby sdílel náš osud, stal se chlebem, 
aby s námi zůstal a byl naší silou a radostí. 
Posvěcuje i náš svět, naši práci, naši snahu. 
Daroval srdcem. Od té chvíle není žádná cesta 
člověka dlouhá a nudná, vždyť má přítele po 
své pravici…    
dpj 
 
 
KOLO A KLÁŠTER 
Od 1. do 6. července pojedeme s dětmi (od 9 
let) z Hostivic na výlet do Vyššího Brodu, do 
cisterciáckého kláštera. Plánujeme výlety na 
kolech do blízkého okolí.  Přihlásit se mohou 
mladí lidé i dospělí. Cena 1500 Kč na osobu. 
Kdo by měl chuť a zájem, může se k nám 

přidat a přihlásit se u P. Daniela, nebo 
u Davida Žofáka.                                  dpj 
 
 
NAŠE PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY  
Naše farní noviny nabízí bezplatně inzerci 
prázdninových aktivit členů naší farnosti. 
Pozvěte druhé na své výlety, víkendové či 
týdenní pobyty – je to šance jak se více 
poznat! Své nabídky nám zašlete CO 
NEJDŘÍVE, abychom je mohli vytisknout do 
předprázdninového čísla!!!  
e-mail: david.zofak@tiscali.cz; 0605-212 905   
- dž - 
 
TÝDEN MINISTRANTŮ -PRÁZDNINY 
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   
 
 
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ U KALINŮ 
Poslední modlitební setkání u Kalinů před 
prázdninami se bude konat 13. června!  
Všichni jsou srdečně zváni!  
Kontakt: Jana a Jindřich Kalinovi 353 01 169 
 
 
 
 
 
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.                             
 
 
_____________________________ 
 
 
 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
3. PO  16K 17.00 seminář pro mládež I. 

- klub DCB  
19.30 zpívání  

4. ÚT  18 M   
5.ST  16 K 20.00  ZŠ Socháňova 
                 tělocvična 
6. 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 

7. PÁ  18 K       
8. SO  18 K      (s nedělní platností) 
9. NE         7. 45 M    10. neděle v mezidobí     

 9 K   
10. PO  16K 17.00 seminář pro mládež I. 

- klub DCB  
 19.30 zpívání  

11. ÚT  18 M   
12.ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova 

   tělocvična 
13. 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 

14. PÁ  18 K       
15. SO  18 K      (s nedělní platností) 
16. NE        7. 45 M     11. neděle v mezidobí    
                         9 K  
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Dne Páně 9. června 2002                 číslo 10/6 - doplněk  
 
Vážení farníci – do posledního čísla se z důvodu 
přetížení redakce nedostaly některé důležité 
informace – přijměte proto tedy s omluvou toto 
doplněné vydání našich novin!       Vaše redakce        
 
 
BUDE SVATBA!!!  
Milí přátelé,  
s radostí Vám oznamujeme,  
že v sobotu 15. června 2002 v 9.30 hodin si 
v kostele Sv. Rodiny v Praze – Řepích udělíme 
svátost manželství. 
Zároveň Vás také zveme do jídelny Domova sv. 
Karla Boromejského na společný přípitek 
s novomanželi. Novomanželé a nejbližší rodina 
po přípitku odjedou na řádnou hostinu, vy však 
můžete slavit v Domově dál…          
  Veronika Zemanová a Josef Novák  
   
 
MLÁDEŽnický táborák 
V pátek 28. června od 17.00 jsou zváni všichni 
mladí lidé z naší farnosti na slavnostní zakončení 
tohoto školního roku. Součástí naší oslavy bude 
oheň, buřty, oslavné písně a mnoho dalších 
pozoruhodných atrakcí, které si sami připravíme, 
předvedeme a následně zkritizujeme. Pokud je to 
možné, dejte nám o své účasti vědět předem!  
David Žofák 
 
 
KŘESŤANÉ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Před několika dny proběhla v klubu Domova 
přednáška RNDr. Jiřího Nečase na téma Křesťané 
a životní prostředí. Sešlo se nás jen pět, což je 
trochu škoda, protože se domnívám, že přednáška 
stála opravdu za to. Abyste I Vy, kteří jste tam 
nebyli, z toho něco měli. Zamyšlení dr. Nečase na 
větu z modlitby Otče náš bude k dispozici 
v předsálí kostela a zde uvádíme jednu její část. 
Alena Pazderová 

…„Chléb náš vezdejší dej nám dnes.  Myslíme při 
tom nejen na chléb, nejen na potravu, nýbrž i 
na energii a na další věci potřebné k životu. Chléb 
zde představuje to, co člověk potřebuje. Lze si však 
klást otázku, co člověk skutečně potřebuje. Často 
považuje za potřebné věci, které potřebné nejsou. 
Jindy si zas neuvědomuje, že mu něco chybí, že 
nemá něco, co je k plnému životu opravdu 
nezbytné. Píše o tom evangelista Jan. Zaznamenal 
slova Pána Ježíše, v nichž hovoří o chlebu, o tom, 
co k lidské potřebě skutečně, bez pochyb patří: 
[J.6.32-35]. Lidský život se neodehrává jen 
v časné, horizontální dimenzi, v níž se odehrává to, 
co vnímáme smysly. Bůh ve své lásce otevírá 
člověku důležitější, hlubší vertikální dimensi 
života. V ní se prolíná časnost s věčností, v ní 
vstupuje do světa Boží království. To se projevilo i 
při  nasycení Ježíšových posluchačů. Ti byli s Ním 
a naslouchali Mu. Měli s sebou dohromady trochu 
potravin. V Ježíšové blízkosti se o ně uměli 
rozdělit. A všichni měli dostatek.“ 
 
MISIJNÍ DÍLO HLEDÁ POMOC 
Z Papežského misijního díla, které má sídlo ve 
Špindlerově mlýně, přišla zpráva, že potřebují 
brigádníky (nejlépe muže) na urychlené dokončení 
některých prací na budově centra a na kostele. 
Nejvíce práce je třeba udělat DO KONCE 
ČERVNA. Ubytování v místě je zdarma, jídlo si 
mohou brigádníci vařit na místě z vlastních zásob 
a cestu si hradí také sami.  
Tel na centrum: 0438-49 30 58.     – dž- 
 
TÝDEN MINISTRANTŮ -PRÁZDNINY 
Od 5. do 10. srpna se naši ministranti vydají 
do Čečelic u Mělníka na týden plný výletů, her, 
koupání a dalšího prázdninového vyžití. Přihlásit 
se mohou nejen ti, kteří ministrují, ale i chlapci 
od šesti let výše – nejlépe do konce června!    -dž- 

  
 



JEN DO KONCE ČERVNA… 
…je možné se přihlásit na 3. celostátní 
setkání mládeže, které se bude konat 
ve Žďáru nad Sázavou od 13. do 18. srpna 
2002!!!   -dž-  
 
 


