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Dne Páně 13. října 2002              číslo 14/6 
  
Sestry a bratři,  
za rok a čtvrt mohou být Češi spolu s ostatními 
kandidátskými státy v Evropské unii. Pro někoho 
splnění dávného snu, pro druhého vážná obava 
z budoucnosti. Už jenom rok a čtvrt a budeme 
ve společném evropském domě. Nedá mi to 
nemyslet na jiný dům, který nám připravil Ježíš 
Kristus u svého Otce a do kterého nás neustále 
zve: dům jeho království. Jak jsme připraveni, 
kolik kapitol máme již uzavřených? Co by nám 
Bůh mohl vyčítat? Co nás čeká? Následující 
příběh vypráví o odvaze ke změně, o záchraně 
jako nabídce zejména pro malé a slabé, o tom, že 
je církev stále reformovatelná (ecclesia semper 
reformanda) a o svěřeném daru, který jsme od 
Krista dostali: „Jednoho dne poslal Bůh anděla, 
aby se podíval, co se děje v jeho domech na zemi. 
Ty byly zavřeny, klíče od nich poztráceny, 
obyvatelé utekli a všude bylo vidět plakáty 
s nápisem: neobyvatelné. Jenom pár jich bylo 
obydleno. Bydleli v nich zvláštní lidé: ti, kteří 
zachovávali pět církevních přikázání, ti, co chodili 
v neděli do kostela, pár učitelů církevního práva, 
někteří moralisté a církevní aristokrati. ,Proč 
jenom vy?‘ptá se anděl. Obyvatelé božích domů 
mu odpověděli, že studovali myšlenky a úradky 
Boží z duchově-logického, aristokratického, 
církevního a spásně-dějinného bodu a došli 
k závěru, že jenom oni mají právo bydlet v Božích 
domech. Anděl byl smutný a od Boha dostal tento 
příkaz: ,Jdi do města, objednej nové klíče, 
ochraňuj domy. Otevři všechny okna a dveře, 
odstraň všechny nápisy ,neobyvatelné‘ a vytvoř 
nové, s novými jmény. Anděl udělal vše, jak mu 
Bůh přikázal a na plakáty napsal jména nových 
obyvatel: chudí, hladovějící, smutní, odsouzení, 
cizinci, lidé jiné barvy pleti, zakladatelé pokoje, 
milosrdní, obelhaní, pronásledovaní, hříšníci, atd., 
atd…V médiích se objevila zpráva, že nový dům 
čeká na ty, kteří se identifikují se jmény na 
plakátech. Ti, co už v domech bydleli, mohli zůstat 
pod podmínkou, že budou s druhou skupinou 

spolupracovat. A tak byli domy Boží na zemi 
znovu obyvatelné.“ Do evropského domu máme 
vstoupit za rok a něco. Kdy chceme vstoupit do 
domu Božího? Anebo jsme tam?   DPJ 
 
 
OTÁZKY Z KRABICE DO KRABICE  
Správné odpovědi: 
1:A- slovo „Kristus“ znamená z řečtiny pomazaný, 
je to titul, který dala Ježíšovi prvotní církev. 
2:A- řeckého „Kyrios“= pán. Přesněji ze slova 
„kyriake“= náležící pánu. Označuje jak budovy – 
domy Boží, tak jeho lid.   
3:D- deset přikázání. „deka“ř. = deset, „logos“= 
slovo. Srov. Ex 20, 2.  
 
1:Co znamená slovo Teologie?  
A: podle mnicha Thea z Logosu, který vědu 
vynalezl 
B: odvození ze slova „tee“ dříve „thee“ protože 
teologové rádi pijí čaj 
C: učení o Bohu 
D: učení o posledních věcech 
 
2: Co znamená v překladu slovo bible?  
A: víra 
B: kniha 
C: písmo 
D: naděje 
 
3: Které jsou tzv. kardinální ctnosti? 
A: víra, naděje, láska, přátelství 
B: chudoba, poslušnost, čistota, služba 
C: láska k Bohu, láska k člověku, láska k sobě, 
láska k nepřátelům 
D: spravedlnost, statečnost, rozumnost, mírnost                   

dpj 
 
FINANCE FARNOSTI 
Stav farního účtu na konci září tohoto roku je 
22 057 Kč a v naší pokladně je navíc 2 540 Kč.    

     dpj 



 
SBÍRKA NA SHEELU 
Farnost Řepy poskytuje pomoc našemu 
adoptivnímu dítěti Sheele X. Lopes. Chceme ji 
poslat peníze na další rok, proto Vás prosím o 
příspěvek do sbírky, která bude v neděli 20. 10. 
2002    DPJ 
 
 
MALÉ DĚTI PŘI NEDĚLNÍ MŠI 
 V minulých letech v naší farnosti probíhal 
během nedělních mší program pro malé děti, 
známý jako "malování pro děti". Děti před prvním 
čtení odcházely do klubu, kde malovaly a povídaly 
si o nedělním evangeliu, popř. o jiném tématu 
zábavným a pro ně přístupným způsobem. S 
obětním průvodem potom svoje obrázky přinesly a 
vystavily je před oltářem.  
 Tuto službu organizovaly a zajišťovaly 
maminky. V tomto roce zvažujeme, jestli v této 
službě pokračovat, protože naše děti už trošku 
odrostly a buďto ministrují, nebo se připravují k 
přijetí svátostí a chceme, aby byly přítomny i 
bohoslužbě slova. Nicméně (pokud by byl zájem u 
dětí mladších, které zatím vyrostly s plínek, a byly 
by schopné malování a komunikace s nějakou 
"tetou") myslím, že tato služba je smysluplná a že 
bychom v ní pokračovat měli. Proto prosím 
všechny, kterých by se to mohlo týkat, aby o tom 
přemýšleli a dali mi vědět, zda: 

a) by stáli o to, aby jejich děti při 
bohoslužbě slova trávily čas v klubu 
povídáním a malováním 

b) by byli ochotni čas od času se na této 
službě podílet (tj. program pro děti 
připravit). 

 Prosím Vás o Vaše názory, protože si 
myslím, že tato služba má smysl, ale nechci 
plýtvat energií na něco, o co by nikdo nestál.             

            Tereza Majerová, tel. 
235322093, mobil 777647313 

 
 
VÍKEND MLÁDEŽE 
Blíží se pravidelný víkend mládeže. Tentokrát 
bude od pátku 8. do neděle 10. listopadu. 
Pojedeme pravděpodobně opět do Jizerských hor 
do Příchovic – tuto možnost ještě potvrdím. Co 
bude na programu: výlety, společné večery, 
seznámení s dalšími mladými lidmi atd. Neváhejte 

a přihlašte se mi na mail: david.zofak@tiscali.cz 
nebo na tel: 2353 133 95 nebo mobil: 605-212 
903.         david 
 
 
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!   
 
_________________________ 
 
 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
14. PO  16K 17.00 společenství mládeže 
                   - zákristie sv. Martina 

19.45 zpívání – klub DCB  
15.ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
16.ST  16 K 20.00  ZŠ Socháňova -sport 
17. 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 

18. PÁ  18 K       
19. SO  18 K      (s nedělní platností) 
20. NE         7. 45 M    29. neděle v mezidobí     

 9 K   
21. PO  16K 17.00 společenství mládeže  

- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

22. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
23.ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
24. 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 

25. PÁ  18 K       
26. SO  18 K      (s nedělní platností) 
27. NE        7. 45 M     30. neděle v mezidobí    
                         9 K 



 
  
 


