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________________________________________ 
 
Dne Páně 26. ledna 2003                                    číslo 2/7 
 
  
EVA 
Když jsme začali Adamem, musíme 
pokračovat přes Evu. Vždyť ona je jeho 
druhé ego. Její jméno znamená hebrejsky 
Chavvá – život dávající, podle Gen 3,20 
Eva – Živá, protože se stala matkou všech 
živých. V Bibli nalezneme také výraz 
„mužena“, který se pokouší česky vyjádřit 
podobnost hebrejských slov „iš“-“iššá“, 
která jsou v překladu „muž“ - „žena“.  

Adam se podle biblického vyprávění 
Gn 2,18-24 cítí osamocen a ani zvěř a polní 
ptactvo jej neuspokojí, proto je Bohem 
uveden do spánku a Bůh mu z jeho žebra 
vytvoří společnici. Když ji spatřil, byl 
nadšen. Její stvoření je  zakryto 
tajemstvím: Adam je v mrákotách, nic 
nevnímá, nic neví. Není to on, kdo svou 
vůlí společenství vytvořil, Eva je dar Boží. 
Adam dostává v Evě svůj protějšek, 
někoho sobě rovného, v němž se poznává i 
doplňuje. S ní může žít v obohacujícím 
společenství.  

V závěru druhé kapitoly je uvedeno 
slovo, jež vyjadřuje spojení muže a ženy 
v manželství. „Proto muž opustí svého otce 
i matku a stanou se jedním tělem.“ To 
rozhodně neodpovídalo izraelským 
patriarchálním řádům, kde si muž ženu 
mohl lehce koupit a nemusel nikoho 
opouštět. Muž však má vytvořit se ženou 
novou jednotu ducha a těla. Tato jednota se 
stala podstatou manželství a obrazem 
vztahu Krista a církve. Zmínka o tom, že 
Adam a Eva byli nazí a nestyděli se, 

ukazuje na neporušené vztahy. Život 
v závislosti dítěte na Bohu Otci se odráží i 
ve vztahu Adama a Evy, muže a ženy, 
člověka a přírody. Ale přišla neposlušnost. 
Eva se nechala svést hadem a sama svedla 
Adama (Gen 3,1-7). V jednom měl otec lži 
pravdu: že prohlédnou - a oba skutečně 
uviděli, ale pouze svou nahotu. 
Zapochybovali o Boží velkorysosti a 
dobrotě, o tom, že Boží vůle je chránit 
člověka, začali věřit, že Bůh je jejich 
soupeř. Adam s Evou se chtěli vymknout 
z rukou Božích a žít si po svém. To je 
vzpoura, která nemohla skončit jinak než 
smrtí.  

Hříchem se narušily vztahy mezi 
Bohem a člověkem, ale také mezi lidmi 
navzájem. Adam obviňuje Evu před 
Bohem: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při 
mně stála, ta mi dala z toho stromu a já 
jsem jedl.“ Z této situace člověk není sto si 
pomoci sám. Bůh však může učinit první 
krok ke smíru a on naznačuje, že tento krok 
učiní, když praví hadovi: „(Evino) 
potomstvo ti rozdrtí hlavu a ty jemu 
rozdrtíš patu (Gen 3,15).“            dpj 
 
 
SETKÁNÍ LEKTORŮ 
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Kolejní 
4, Praha 6 pořádá v sobotu 15. února od 10 
do 14 hodin setkání lektorů - pro muže a 
ženy, nejen pro ty, kdo přijali oficiálně 
službu lektora. Setkání má sloužit ke 
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zkvalitnění služby a k větší radosti 
z Božího slova.     dpj 
 
 
KURS PRO LAIKY-SLUŽEBNÍKY 
EUCHARISTIE 
Pro ty, kdo chtějí být pověřeni 
eucharistickou službou - podávání sv. 
přijímání, donášení eucharistie nemocným, 
bude pořádán kurs v Pastoračním středisku 
sv. Vojtěcha. Sestává ze tří setkání o 
sobotách: 8. a 22. února a 8. března od 9 do 
13 hodin. Zájemci ať se hlásí u P. Daniela.     
dpj 
 
 
 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2003 
Letos jsme (naše farnost) při Tříkrálovém 
koledování nasbírali 32831 Kč, což nás 
posunulo na šestou příčku pražských 
koledníků. Je to pěkný výsledek, ale nejvíc 
nás těší, že to vše může přispět k něčemu 
dobrému a ještě jsme při tom všem mohli 
užít společně něco pěkného. Za naší farní 
charitu chodilo pět skupinek, z toho čtyři 
mládežnické.  

Tak jako minulý rok nás zaujala 
mimořádná vstřícnost zvláště některých 
skupin obyvatel: maminek s dětmi a 
starších lidí. Ti jakoby věděli, co to 
znamená někdy nemít, a tak byli schopní 
také cítit nedostatek těch druhých. Pak se 
odehrálo i několik nečekaných okamžiků. 
Alespoň naše skupiny byly skoro vždy 
přehlíženy mladými lidmi. O to větší 
překvapení bylo, když k nám přistoupili 
dva mladíci věku 16 let a jeden z nich 
přispěl řka: „Můj brácha bude zítra vybírat, 
tak musím taky něco přihodit…“  

Druhý překvapivý dar byl od ženy, 
která byla oblečena do typické arabské 

tuniky.  Zeptala se nejdřív anglicky pod 
jakou organizací pořádáme sbírku. 
Odpověděl jsem, že pod Katolickou 
charitou, že jsme katolíci. Pak jsem se jí 
zeptal, jestli je muslimka – odvětila, že ano, 
že je z Iráku a nato přispěla do naší 
kasičky. Bylo to prostě gesto nejen 
štědrosti, ale i otevřenosti a přijetí, něco 
nečekaného. Kéž by bylo takových 
odvážných lidí, kteří překračují pro dobro 
hranice svých teritorií, více – jak na 
křesťanské tak na muslimské… a vůbec na 
všech stranách.  

Chtěl bych alespoň tímto způsobem 
PODĚKOVAT VŠEM, kteří Tříkrálovou 
sbírku u nás letos konali, zvláště pak 
vedoucím skupin, kterými letos byli pan 
Ing. Koldovský, paní Kepáková, Bětka 
Šturmová, Lucka Veselá, František 
Kucharský a spolu s nimi dalších asi 15 
mladých lidí.        –dž- 
 
 
PATER PIO  
V sobotu 1.2.2003 a další sobotu 8.2. se 
bude po večerní mši sv. v klubu Domova 
promítat dvoudílný videofilm o páteru 
Piovi (příběh velkého kapucínského světce 
20. století). Všichni jste srdečně zváni!       
   boromejky 
 
 
AKTUALIZOVANÝ TELEFONNÍ SEZNAM 
Ráda bych připomněla, že po skončení 
nedělní mše v kostele sv. Rodiny, si můžete 
vyzvednout aktualizované telefonní 
seznamy. Pokud jste propásli možnost se 
do seznamu zapsat, počkejte prosím, určitě 
budu připravovat dotisk. Seznam stojí 2 
Kč. 
Alena Pazderová, 603 332 565, 
alena.pazderova@centrum.cz 
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JÍT PROTI PROUDU 
Nedávno jsem dostal do ruky dobré 
informační letáky, které se dotýkají jedné 
z nejzávažnějších skutečností naší planety: 
ohrožení lidského rodu kulturou smrti ve 
formě potratů, umělého oplodnění a 
antikoncepce. Pokud o ně máte zájem – 
část jich je k dispozici v předsíni kostela 
nebo také přímo u mě.    David Žofák  
  
 
UMÍ NĚKDO S POČÍTAČEM? 
Poté, co jsem před několika dny přenechal 
svůj počítač k prohlédnutí jedné opravářské 
firmě, zda neobsahuje nějaký záludný vir, 
jsem musel zaplatit 367 Kč, ačkoli žádný 
vir nebyl nalezen. To mě donutilo k tomu, 
abych se v našich farních novinách na vás 
obrátil s otázkou, zda mezi námi není 
nějaký počítačového expert, který by 
v případě potřeby mohl problém na farním 
počítači vyřešit. Děkuji za pochopení a 
případnou pomoc!  David Žofák 
   
____________________ 
 
 
Na naší farní radě se čas od času objeví 
nějaký vtip. Některé z nich myslím stojí 
za to… Posuďte sami: 
 
 
JEDNA PANÍ si rozčileně ztěžuje jiné paní, 
že se jí rozbila váza z patnáctého století. 
Ta jí na to odpovídá: „Ale paní, vy se 
rozčilujete jako kdyby ta váza byla nová!“  
 
LETÍ LETADLO a v jednom okamžiku 
nastanou velké turbulence a všichni jsou 
velmi poděšeni. Pilot letadla hlásí, že životy 

všech jsou ohroženy.  Jeden z cestujících 
začne zoufale volat: „Měli bychom se 
alespoň pomodlit! Neznáte někdo nějakou 
modlitbu?“ Nikdo nezná… Jiný cestující se 
ozve a říká: „Nebo alespoň nějaký 
náboženský úkon…?“ Po chvíli napětí vstane 
jeden pán, vezme do ruky klobouk a začne 
vybírat… 
 
JDE RODINA na nedělní mši. Při vybírání dá 
tatínek do košíčku 10 Kč. Když mše skončí, 
rodinka vychází z kostela a tatínek říká: 
„Teda bylo tam zima, lavice byla tvrdá a ani 
to kázání dnes za moc nestálo…“ Vedle něj 
jde jeho desetiletý syn a říká: „Ale tati, co 
bys mohl chtít za deset korun…?“  
 
A ještě jeden… ani ne snad vtip… zaslaný 
od Majerů:  
JAK funguje Bůh: Když jsem byl dítě, celé 
noci jsem se modlil, aby mi Bůh seslal nové 
kolo. Pak jsem pochopil, že takhle Bůh 
nepracuje. Tak jsem kolo ukradl a požádal 
Ho o odpuštění. 
  
 
___________________________ 
 
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
27. PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 
    19.00 spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

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

 16 – 17  ministranti 
 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 

31. PÁ  18 K     po mši krátká adorace 
1.2. SO  18 K      (s nedělní platností) 
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2. NE        7. 45 M     4. neděle v mezidobí    
 Uvedení Páně do chrámu 
                         9 K 
3. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

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

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

6. ČT  17.30 M zpovědní den 
      dětská mše  

   16 - 17 ministranti 
 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 

7. PÁ  18 K      po mši krátká adorace 
8. SO  18 K      (s nedělní platností)   
9. NE          7. 45 M      5. neděle v mezidobí 
                         9 K    

 
 
_____________________ 
 
…a na závěr něco od Pavla Kantorka: 
 


