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________________________________________ 
 
Dne Páně 28. října 2002              číslo 15/6 
  
Již a ještě ne  
Náš život se odehrává v napětí toho co jsme a co 
budeme.  Jsme lidé, máme své kořeny, svůj původ, 
v životě jsme vykonali něco, nač můžeme být více 
či méně hrdí. Dosáhli jsme některé ze svých cílů a 
ty ostatní máme snad ještě před sebou. A co 
budeme? Čekají nás pracovní úspěchy? Události v 
rodině? Budeme starší, zkušenější, moudřejší? Dva 
svátky příštího týdne nám připomínají co jsme a 
co budeme: slavnost Všech svatých a Vzpomínka 
na všechny věrné zemřelé. Ten druhý nám ukazuje 
naše hranice, ten první náš cíl. „Už teď jsme Boží 
děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme 
však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a 
proto ho budeme vidět tak, jak je.“ Nemůžeme 
utéci ani před sebou, ani před bližním, ani před 
smrtí, ani před Bohem. Ale můžeme žít ve smíření 
se všemi.  

Byl jeden šejk, kterého nazývali veliký. 
Jednoho dne se v jeho stanu objevil mladý muž, 
který ho pozdravil. „Kdo jsi?“ ptal se šejk. „Jsem 
posel Allaha a bývám nazýván anděl smrti.“ Šejk 
zblednul strachy. „Co ode mne chceš?“ „Mám ti 
říci, že přišel tvůj poslední den. Připrav se. Až 
zítra zajde slunce, přijdu, abych tě vzal sebou.“ 
Posel odešel. Stan byl prázdný. Šejk radostně 
zatleskal a přikázal sluhovi připravit nejrychlejšího 
velblouda. Ještě jednou se pousmál, protože 
myslel na posla, jak zítra večer nalezne prázdný 
stan. Rychle byl venku v poušti. Jel celou noc a 
celý den, navzdory pálícímu slunci. Nedopřál si 
žádného odpočinku. Čím dál byl, tím lehčí bylo 
jeho srdce. Slunce již nebylo daleko od kraje 
pouště, když uviděl oázu, ke které směřoval. Jak 
slunce zapadlo, dosáhl první palmy. Byl daleko, 
hodně daleko od svého stanu. Unaven sesedl, 
usmíval se a hladil krk svého zvířete: „Dobře, moc 
dobře, příteli můj“ a vedl unavené zvíře ke studni. 
A u té studny pokojně seděl a čekal posla, který si 
říkal posel smrti. Ten řekl: „Dobře, že jsi tady. 
Divil jsem se, že tě mám vyzvednout zde, tak 
daleko od tvého stanu. Měl jsem o tebe starost a 

myslel jsem na tu dalekou cestu, pálivé slunce a na 
tvé stáří. Musel jsi jet velice rychle…“       DPJ 
 
 
NA SLAVNOST VŠECH SVATÝCH  
a celý následující den  je možné při návštěvě 
kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v očistci.    DPJ 
 
 
Z KRABICE DO KRABICE 
Správné odpovědi: 
1: C: „Teologie“ z řec. „theos“= Bůh, „logos“= 
slovo, učení. Je tedy věda o Bohu, předpokládá 
věřící přijetí zjevení.  
2: B: „Biblos“ z řec. = popsaný list, svitek. Biblí je 
označena sbírka knih starého a nového zákona, 
dějiny Boha s člověkem.  
3: D:  Spravedlnost, statečnost, rozumnost a 
mírnost platí jako tzv. kardinální ctnosti. Z lat. 
„cardo“=čep.  Musí se vzájemně vyvažovat a 
doplňovat. 
 
 1: Jak se jmenuje liturgická slavnost pro zemřelé? 
A: Relikvie  
B: Roraty 
C: Reqiem 
D: Opera 
 
2: Na starých náhrobcích najdeme často zkratku 
R.I.P. Co znamená? 
A: Radost i pokoj 
B: Requiescat in pace 
C: resurrectio in purgatio 
D: Revocatio in portum 
 
3: Jak se jmenují hřbitovy prvních křesťanů 
v Římě?  
A: Katakomby 
B: Katarakty 
C: Katalánci 
D: Pyramidy 



 
2

II. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD  
V čele se sv. Martinem na koni vyjde v neděli 
10.listopadu od klášterního kostela Sv. Rodiny 
v 17.00hodin a bude ukončen u kostela sv. Martina 
v Řepích. Pro děti připravujeme malé dárečky. 
Všechny srdečně zveme! tel.: 235300347       

Daniel Petr Janáček   
 
 
SVATOMARTINSKÉ POHOŠTĚNÍ 
Po ranní mši svaté v 9.00 v neděli 10.listopadu 
bychom v jídelně Domova K. Boromejského 
slavili svátek svatého Martina. Aby naše slavení 
mělo dobrý materiální základ – každý z nás může 
přinést přede mší do jídelny něco dobrého na zub 
(fantazii se meze nekladou…)!     -dž- 
 
 
VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH 
V sobotu 2. listopadu budeme v 18.00 na hřbitově 
sester Boromejek slavit svátek Všech věrných 
zemřelých. Proto si sebou vezměte nejen svíčky 
ale také kryty (aby vosk nestékal na ruce…).   –dž- 
 
 
NOVÝ TELEFONNÍ SEZNAM 
V poslední době se mi dostalo několik podnětů 
ohledně vytištění nového telefonního seznamu. 
Poslední telefonní seznam vyšel zhruba před 
rokem, jeho dotisk o půl roku později. Vzhledem k 
tomu, že finanční situace naší farnosti je poměrně 
špatná, navrhuji, aby každý, kdo by stál o nový 
výtisk, zaplatil 2 Kč. Je to zatím jen návrh. 
Potěšilo by mě, kdyby ke mně prostřednictvím 
Martinovin nebo emailu nebo mobilu dorazily 
vaše reakce. Diky.      Alena Pazderová, 
alena.pazderova@centrum.cz, 603 332 565 
 
 
AHOJ ŘEPŠTÍ FARNÍCI. 
Byli jsme vyzváni partou nadšenců kopané z řad 
farnosti sv.Ignáce, zda bychom nenavázali na 
dávnou tradici a nezahráli si s nimi prestižní zápas. 
Místo a čas konání určil vyzyvatel a sice v neděli 
1.prosince od 14.00 ve škole U botiče.  

Hrálo by se na venku za každého počasí 
(prý nejsme žádní sralbotkové) na zmenšeném 
hřišti umělého povrchu, 8 + 1 hráč, k dispozici je 
místnost na převlečení, o sprchách se nehovořilo, 

jaký program bude následovat se prý uvidí. Kdo 
má zájem nechť se u mě přihlásí, předpokládám, 
že bychom se sešli v den zápasu před kostelem Sv. 
Rodiny ve 13.00 a společně bychom odjeli auty. 
Takže od teď žádné přejídání, do vyšších pater 
choďte pěšky, ať máme pěkně vytrénovaná těla a 
nandáme jim to. Sportu zdar! Jindřich Kalina,       
m: 603 451 719 
 
Reakce Jindry Kaliny na listy  
o II. farním sněmu aneb „chlapi v řepích“  
V neděli jsem dostal při výstupu z kostela pár 
papírů ohledně farního sněmu. Když jsem si to 
doma přečetl, uvědomil jsem si, kolik asi práce 
dalo toto sepsat a vůbec dát dohromady, podivil 
jsem se nad množstvím lidí, kteří pracují pro naše 
společenství a též jsem zíral, co vše se zde děje 
(vůbec jsem např. nevěděl, že je někdo pověřen 
starat se o komunikaci fara – obec) a taky mě to 
přimělo zamyslet se nad tím, kolik práce věnuji 
pro farnost já sám. 

Je pravdou, že takřka celé léto jsme 
s rodinou o víkendech mimo Prahu a tudíž 
nenavštěvujeme zdejší mše, čímž také ztrácíme 
kontakt s farností  a máme i málo informací o 
různých aktivitách. Přesto se cítím být řepským 
farníkem, jsem zde doma a je mi tu fajn, ačkoliv si 
samozřejmě uvědomuji i nedostatky, ale necítím se 
být tím, kdo je oprávněn na ně poukazovat.  

V loňském a předloňském školním roce se 
u nás doma konala pravidelná ,,Setkání u Kalinů“, 
která jsme se rozhodli již letos nepořádat. Chtěl 
jsem si tak trochu odpočinout, proto jsem se i 
,,vyvlékl“ z přípravy dalšího farního plesu. Nyní 
se cítím poněkud zahanbeně, neboť si uvědomuji, 
že naše farní rodina bude jen taková, jakou si ji my 
sami vytvoříme a že je i na mně, abych přispěl. 

Proto bych si dovolil přijít s nabídkou na 
aktivitu, která se mi již delší čas honí hlavou a 
které jsem se mohl účastnit při jejím vzniku zde 
v ČR. To, o čem mluvím, má podle mého názoru 
velký smysl nejen pro církev, rodinu a společnost, 
ale hlavně pro konkrétního jedince, kterým je 
v tomto případě MUŽ. Ano, chtěl bych, přál bych 
si, aby zde v naší farnosti docházelo k setkávání 
mužů, kteří se společně budou chtít scházet při 
hledání své mužské identity. Vloni jsem se 
zúčastnil třídenního semináře zaměřeného na 
hledání zralého muže v nás pod vedením 
amerického františkánského kněze P. Richarda 
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Rohra. Ten nás nastartoval  a od té doby se 
s partou chlapů učíme navzájem sdílet, modlíme 
se, debatujeme o církvi, hovoříme o mužské 
spiritualitě, o otcovství a manželství, o sportu a 
různých koníčcích, samozřejmě o práci, ale nejsou 
to jen plané hospodské řeči, neboť se snažíme na 
sobě pracovat. Podobné party chlapů jsou různě po 
Čechách a Moravě. Letos jsme se sešli dohromady  
v počtu cca 90 mužů a byly to opět nádherně 
strávené chvíle v bratrském duchu, nad 
přednáškami P.Václava Vacka a P.Petra Glogara. 

Kdo má zájem o podrobnější informace, ať si 
o ně řekne, rád povím co vím, mohu půjčit knihy i 
CD s nahrávkami přednášek, nebo jsou informace 
k nahlédnutí na webu  http://chlapi.proglas.cz/ 

Jsem připraven, bude-li zájem, podílet se 
na organizaci takovéto činnosti zde v naší farnosti, 
pro začátek bych prosil případné zájemce ať mě 
kontaktují, abych si utvořit rámcovou představu o 
tom, kolik nás zhruba bude, kde se budeme 
scházet a abychom se případně dohodli kdy.          
Jindřich Kalina, Španielova 1285,   jinkal@volny.cz   
m: 603 451 719 
 
  
VÝSTAVA OBRAZŮ 
Domov sv. Karla Boromejského Praha-Řepy Vás 
srdečně zve od pátku 1.listopadu do 27.listopadu 
2002 do krypty klášterního kostele Sv. Rodiny na 
prodejní výstavu obrazů malíře pana Zdeňka Pátka  
KRAJINA - OLEJOMALBA . Výstava bude 
otevřena vždy v pátek, sobotu a neděli od 14-
17hodin nebo pro skupiny a školy po dohodě na 
tel..235323248 s pí Hanušovou kdykoli.     –mh- 
 
 
ŠITÁ KRAJKA 
Domov sv. Karla Boromejského Praha-Řepy Vás 
srdečně zve od neděle 1.prosince do 26.prosince 
2002 do krypty klášterního kostele Sv. Rodiny na 
prodejní výstavu šité krajky a tkaní Jaroslavy a 
Petra Mrázkových ČAROVÁNÍ S NITÍ. Výstava 
bude otevřena vždy v pátek, sobotu a neděli a o 
svátcích 25.a 26.12. 2002 od 14-17hodin nebo pro 
skupiny a školy po dohodě s pí Hanušovou 
kdykoli. Vstupné 20Kč, děti zdarma.   –mh- 
 
 

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ  
- spojené s poutí na Makovou Horu - 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!)! Platit se bude 
pouze cestování – asi 200 Kč.    -dž-  
 
 
VÍKEND MLÁDEŽE 
…bude od pátku 8. do neděle 10. listopadu. 
Jedeme do Příchovic v Jizerských horách. Na 
programu jsou: výlety, společné večery, seznámení 
s dalšími mladými lidmi atd. Přihlašte se mi na 
mail: david.zofak@tiscali.cz nebo na tel: 2353 133 
95 nebo mobil: 605-212 903.    david 
_________________________ 
 
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
28. PO  16K  19.45 zpívání – klub DCB  

Šimona a Judy, svátek, apoštolů 
29.ÚT  17.30 M  
30.ST  16 K 20.00  ZŠ Socháňova -sport 
31.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 

1.11. PÁ  18 K       
slavnost Všech svatých   

2. SO      18     hřbitov sester Boromejek       
(s nedělní platností) 
vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

3. NE         7. 45 M    31. neděle v mezidobí     
 9 K   

4. PO  16K  
památka sv. Karla Boromejského, biskupa, 
patrona sester Boromejek – blahopřejeme! 

17.00 spol. mládeže I. 
   19.00 spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

5. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
6.ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
7. 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 

8. PÁ  18 K       
9. SO  18 K      (s nedělní platností) 

svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10. NE        7. 45 M     32. neděle v mezidobí    
                         9 K 
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