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________________________________________ 
 
Dne Páně 12. ledna 2002                                    číslo 1/7 
 
  
ANNO DOMINI 2003 
Sestry a bratři, vstoupili jsme do nového 
roku Páně 2003. Chci celému řepskému 
společenství z celého srdce popřát, 
abychom jej prožívali jako dar, jako rok 
Páně. Aby byl rokem požehnaným, rokem 
spásy. Ať nám Hospodin žehná a je naší 
stráží, ať nad námi rozjasní svou tvář a 
smiluje se nad námi, ať k nám svou tvář 
obrátí a naplní nás pokojem. 

Rok 2002 jsme odevzdali do rukou 
Božích. Chci Vám všem poděkovat za 
pomoc, dobré slovo, povzbuzení, za vše, co 
jste pro dobro společenství vykonali.  

P. Daniel  
 
ADAM 
Začnu u Adama, napadlo mě, když jsem se 
zamýšlel nad náplní mých úvodníků do 
Martinovin. Chtěl bych tak skromně přispět 
k osvěžení našich poznatků biblických 
postav.  

Když slovo Adam vyslovoval Žid, 
nemusel nezbytně myslet na prvního 
konkrétního homo sapiens, spíše na 
člověka obecně. Etymologie jména není 
úplně jasná: u sumerů znamená adamu 
„můj otec“, u asyřanů je admu „dítě“, u 
starosudarců znamená dm „sluha“. Jméno 
Adam se v Bibli odvozuje od hebrejského 
adamah-země, (červená) hlína, čímž se 
naráží na to, z čeho byl utvořen.  

O stvoření člověka jsou v Bibli dvě 
zprávy. Představují jahvistickou (Gn 2, 4-
25) a kněžskou (Gn 1,1-2,4) tradici. Jenom 

spojením těchto tradic je možné mluvit o 
vlastním jméně. Podle Bible Adama stvořil 
Bůh jako všechna jiná stvoření na světě. 
Dal mu život, určil jeho poslání a poskytl 
vše potřebné jeho uskutečnění. Ustanovil 
jej za pána přírody. V zahradě Eden měl se 
svou ženou Evou pracovat a střežit tento 
ráj. Bůh s nimi uzavřel smlouvu. Když byla 
tato smlouva člověkem porušena, Bůh 
vyřkl rozsudek smrti, práce se stala 
kletbou, porod dětí bolestným a člověk byl 
vyhnán ze zahrady Eden. Adam měl syny 
Kaina, Abela a Seta, zemřel ve věku 930 
let.  

Co chtějí pisatelé zprávy o prvním 
člověku vyjádřit? Viděli kolem sebe hřích 
jako lidský fenomén a tak se pídili po jeho 
původu. Našli ho v člověku. Žalmista je 
přesvědčen, že je zrozen v nepravosti, 
v hříchu ho počala jeho matka. Ale ani po 
pádu Bůh na člověka nezapomíná, on není 
jenom trestající vladař, ale také trpělivý 
otec. Svatý Pavel staví proti sobě prvního a 
pravého Adama. Skrze prvního přišla 
neposlušností smrt, skrze pravého 
poslušností život.  

Křesťan je tělesně potomkem 
Adamovým, vírou je znovuzrozen v Kristu. 
Má tedy vztah k oběma. Ví, že je prvním 
Adamem s jeho křehkostí a potřebou stát se 
pravým Adamem, odít se Ježíšem Kristem, 
aby mohl žít v harmonii s Bohem a 
člověkem. 

Dpj 
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BIBLICKÁ HODINA 
Pro nezájem se biblické hodiny až do 
odvolání ruší.  
 
ZPOVĚDNÍ DEN 
Zpovědním dnem bude jako doposud 
čtvrtek, svátost smíření je možné přijmout 
od 18:30 do 19:30 ve zpovědní místnosti 
kostela sv. Rodiny, jinak před a po mši 
svaté na požádání, kromě neděle.  
 
 

Ministranti – pozor změna! 
Příští týden ve čtvrtek 16. ledna se sejdeme 
již v 15.30. Pojedeme na hrad do katedrály 
začít společně tento rok. Mohou přijít i 
další kluci, kteří na schůzky nechodí!        

-dž- 
 
 
FARNÍ TELEFONNÍ SEZNAM 
Od této neděle si u mne můžete vyzvednout 
aktualizovaný telefonní seznam naší 
farnosti. Připomínám, že adresář je určen 
pro ty, kteří v něm jsou uvedeni, a stojí 2 
Kč.  Najdete mě v předsálí kostela sv. 
Rodiny, vždy po skončení nedělní mše.  
Pokud by vám tento termín nevyhovoval, 
můžeme se domluvit i jinak. 
 Alena Pazderová, 603 332 565 

alena.pazderova@centrum.cz 
 
  
 
 
DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
PRAHA ŘEPY VÁS ZVE: 
 
 
Ve čtvrtek 16.ledna 2003 v 17 hodin 
na setkání sponzorů a příznivců Domova. 

K této slavnostní příležitosti hraje a zpívá 
soubor BYZANTION. 
  
V neděli 19.ledna 2003 v 15hodin 
v refektáři Domova na přátelské odpoledne 
s písničkami, které vám zahrají a zazpívají 
písničkáři „JAKOBEC – MICHL“ v 
programu „PÍSNIČKY PRO 
POTĚŠENÍ“. 
  
______________________________ 
 
 
 
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
13. PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 
    19.00 spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

14. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
15. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova –sport 
16. ČT  17.30 M zpovědní den 
      dětská mše  

 15.30 – 17.15 ministranti 
 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 

17. PÁ  18 K     po mši krátká adorace 
18. SO  18 K      (s nedělní platností) 
  Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 
19. NE        7. 45 M     2. neděle v mezidobí    
                         9 K 
 
20. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

19.00 spol. mládeže II. 
- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

21ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
22.ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
23.ČT  17.30 M zpovědní den 

      dětská mše  
   16.15 – 17.15 ministranti 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
24. PÁ  18 K      po mši krátká adorace 
25. SO  18 K      (s nedělní platností)   
26. NE        7. 45 M      3. neděle v mezidobí 
                         9 K    

 


