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Dne Páně 29. září 2002              číslo 13/6 
  
SESTRY A BRATŘI,   
venku se přihlásil o slovo podzim. Kdyby byl 
slunečný, ještě by byl pro některé z nás přijatelný, 
ale se zimou a deštěm u nás moc nepochodí. 
Musíme naše aktivity z pod širého nebe přesunout 
do vytápěných místností. Možná, že má podzim se 
všemi nám nepříjemnými skutečnostmi jedno 
pozitivum: nabízí nám víc času k přemýšlení. 
K tomu nás vybízejí i podobenství z Matoušova 
evangelia z 20.a 21. kapitoly, které mluví o Božím 
království, o cestě k němu, o jednání člověka, o 
spravedlnosti a soudu. Jako kdyby počítali s tím, 
že jsme v nebezpečí usnout a chtěli nás probudit 
k odpovědnému jednání, k vědomé cestě k Bohu. 
Příběh, který budete číst chce také apelovat na naši 
odpovědnost, abychom si uvědomili, co vše máme 
v rukou: „Kdesi daleko žil starý moudrý člověk. 
Byl oblíben v celé zemi, protože měl starost o lidi 
kolem, a těm, kteří k němu přicházeli dokázal 
pomoci i dobrou radou. Některé závistivé 
spoluobčany to ale nenechávalo na pokoji, protože 
chtěli být také považováni za moudré a učené. 
Dohodli se, že mu nastaví past. Ale jak?  
Po dlouhém přemýšlení přišli na myšlenku, že 
chytí malinkou myšku, dají si jí do dlaně a budou 
se ho ptát, co v dlani mají. Jestliže odpoví správně, 
druhá otázka bude pro něj kamenem úrazu, neboť 
se ho zeptají, jestli je myška živá nebo mrtvá. 
Odpoví-li živá, stačí dlaň přitlačit a myška bude 
mrtvá, odpoví-li mrtvá, stačí dlaň otevřít a myška 
vyskočí. Tak tedy šli a ptali se, jak se domluvili. 
Starý, moudrý muž odpověděl: „To, co držíte 
v ruce může být jenom obyčejná malá myška.“ 
„No jo, ale je živá nebo mrtvá?“ Starý muž chvíli 
vrtěl hlavou, podíval se svým spoluobčanům do 
očí a pak odpověděl: „Její život nebo smrt je teď 
jen ve vašich rukách…“ Mnohé je nám lidem 
svěřené do rukou, mnohé na nás závisí…  dpj 
 
Nástěnkář…  
hledá se člověk, který by pečoval o nástěnky 
v předsíni kostela Sv. Rodiny.  –dž- 

Kronikář… 
ještě stále se nepřihlásila dobrá duše, která by byla 
ochotna sloužit farnosti jako kronikář, či 
kronikářka. Prosím, nebojte se přihlásit.  dpj 
 
Krabice… 
V předsíni kostela je umístněna jedna krabice, 
která je nevyužitá. Děti i dospělí by do ní mohli 
házet odpovědi na tři otázky. Nezapomeňte uvést 
své jméno, ze správných odpovědí vylosujeme 
v budoucnu výherce.  
1. Co znamená slovo „Kristus“?  
A z řečtiny = pomazaný 
B ze slova křišťál = svítící 
C z krize = změna  
D Ježíšovo příjmení  
2. Odkud pochází slovo církev?  
A ze slova kyrios - pán 
B ze slova cirkus – z času pronásledování křesťanů 
C ze slova clerus – duchovní stav 
D ze slova citrus – plod Páně   
3. Co znamená pojem dekalog?  
A dvanáct kmenů Izraele 
B dvanáct knih malých proroků 
C sedmiramenný svícen v židovské liturgii 
D deset přikázání, které dal Bůh Mojžíšovi 
 
Dětská mše 
Od příštího týdne se posune o půl hodiny začátek 
čtvrteční dětské mše svaté (na 17.30). Zároveň 
s tím i setkání ministrantů začne o čtvrt hodiny 
dříve (na 16.15).  –dž-    
 
Chlapecký SKAUTSKÝ oddíl 
Na Okrouhlíku (stanice tramvaje Klamovka) 
vzniká nový chlapecký skautský oddíl a hledají se 
noví chlapci, nejlépe 1. – 3. třída. Schůzky se 
budou konat od října každé úterý od 17 do 18 
hodin. Další informace u Kamily Skálové, tel: 
2353 221 89 
 



Poděkování 
V prosinci loňského roku proběhla u nás v Řepích 
akce, při které jsme ve prospěch Domova sv. Karla 
Boromejského a denního stacionáře Domova 
sbírali mince zemí, které přecházely na jednotnou 
EU měnu. 
I přes některé těžkosti se nám většinu mincí zemí 
EURO směnit podařilo a celkový zisk činí 
39.232,-Kč. Všem dárcům, spoluorganizátorům a 
těm, kteří pomohli při počítání a směně mincí 
srdečně děkujeme!   
S.M.Konsoláta – představená DCB 
 
Dvě pozvánky Domova sv. Karla 
1) Srdečně Vás zveme v neděli 13.října 2002 do 
kostela Sv. Rodiny na vystoupení pěveckého sboru 
SENIOREK Života 90. 
Uslyšíte skladby z díla J. Maláta, A.Dvořáka, 
J.Offenbacha, P.I.Čajkovského a dalších pod 
vedením prof. Květy Žákové. 
Vstupné 30,- Kč, děti zdarma.           –mh- 
2) Od pátku 11. října do 27. října 2002 bude v 
kryptě  kostela Sv. Rodiny výstava kreseb a 
olejomaleb začínající malířky Jany Berchtoldové. 
Otevřeno vždy v pá, so a ne od 15-18hodin, 
skupiny a školy po dohodě  s pí. M. Hanušovou 
t.235323248. Vstupné 20,-Kč, děti zdarma.  mh 
 
Víkend rodin „od Svaté Rodiny“ 
Na náš společný podzimní víkend od 4. do 6. 
října, který se bude konat v Oseku u Duchcova, se 
přihlašte nejpozději do tohoto úterý!  David Žofák  
 
Arcidiecézní pouť dětí 
Se bude konat v sobotu 12. října na Svaté Hoře u 
Příbrami. Bohoslužbu pro děti zde bude slavit 
Mons. Karel Herbst.  Přihlášky sbírám do konce 
září.  Odjezd by byl asi v 8.00 od konečné stanice 
tram v Řepích.   –dž- 
 
Setkání ministrantů  
- spojené s poutí na Makovou Horu - se bude 
konat od pátku 1. listopadu večer do soboty 2. 
listopadu odpoledne na faře ve Slivici. Jsou zváni 
všichni kluci od 6-ti do 15-ti let (nejen 
ministranti!)! Přihlašte se mi včas!   -dž-  
 
FARNÍ SNĚM 
se blíží! V sobotu 19. října od 13.30 v kostele Sv. 
Rodiny! Přijďte! 

Večery pod Sluncem 
Jsou volným pokračováním pravidelných Večerů 
pro mladé. První setkání bude ve čtvrtek 10. října 
2002 od 18.30 v Komunitním centru sv. Prokopa 
v Nových Butovicích – dále pak každý druhý 
čtvrtek v měsíci.  –dž- 
 
„PoŽďárské“ putování pro mládež 
V sobotu 5. října 2002. Čeká nás pěší tůra, mše 
svatá, opékání prasátka a spousta dalších 
překvapení…Organizuje ADCM Praha. Sraz: 8.45 
u pokladen na Hl. nádraží. Info u Davida 
 
Dům plný andělů 
Pro mládežníky od 12 do 15 let. Začátek v pátek 
11. října, závěr v neděli 13. října. Vzít si sebou: 
spacák, buchtu, popř. vlastnoručně vyrobený film. 
Vstupné: 200 Kč. Přihlásit se je možné přímo 
v Nazaretě mailem: nazaret@volny.cz , telefonem: 
44 910 469 nebo u Davida.        
  
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
30. PO  16K 17.00 společenství mládeže 
                   - zákristie sv. Martina 

19.45 zpívání – klub DCB  
1.10. ÚT 18 M 14.15 rodinné katecheze 
2.ST  16 K 20.00  ZŠ Socháňova -sport 
3. ČT  17.30 M zpovědní den 
      dětská mše  

 16.15 – 17.15 ministranti 
 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
 19.30     biblická – klub DCB 

4. PÁ  18 K       
5. SO  18 K      (s nedělní platností) 
6. NE         7. 45 M    27. neděle v mezidobí     

 9 K   
7. PO  16K 17.00 společenství mládeže  

- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

8. ÚT  18 M   
9.ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
10. ČT  17.30 M zpovědní den 
      dětská mše  

 16.15 – 17.15 ministranti 
 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
  19.30     biblická – klub DCB 

11. PÁ  18 K       
12. SO  18 K      (s nedělní platností) 
13. NE        7. 45 M     28. neděle v mezidobí    
                         9 K 



 
 
 
  
 


