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________________________________________ 
 
Dne Páně 6. dubna 2003                                            číslo 7/7 
 
MOJŽÍŠ 
Jeho jméno se vykládá podle Ex 2, 10 jako 
„z vody vytažený“, gramaticky je však 
aktivním participiem a znamená tudíž 
„vytahující“. Již v jeho jménu je obsažena 
hluboká zvěst: Ten, jehož Hospodin 
zachránil z vod se stává zachráncem lidu, 
vytahuje jej ze zahynutí a smlouvou na 
Sinaji mu zprostředkuje nový život. Mojžíš 
byl synem Amrama a Jochebed, měl sestru 
Mirijam a bratra Árona. Narodil se v době 
útisku Izraele v Egyptě nejspíše za 
panování Ramsese II. Božím působením 
byl nejenom zachráněn, ale také vychován 
na egyptském dvoře, kde se pěstovala 
hudba, hvězdářství, matematika, přírodní 
vědy a lékařství. Z biblického vyprávění 
víme, že neztratil kontakt se svým lidem. 
Ve čtyřiceti letech se začal zajímat o jeho 
osud. Když viděl, jak egyptský úředník 
ubíjí jednoho Hebreje, zabil ho. Za tento 
nezákonný čin ho čekala smrt a tak nelenil 
a utekl do země Midiánské na Sinajském 
poloostrově. Byl přijat do rodiny Reuele, 
jehož dceru Siporu si vzal za manželku. O 
jeho dalším životě rozhodlo Boží zjevení. 
Z hořícího keře promluvil Hospodin a 
posílá ho do Egypta, aby vysvobodil lid 
z otroctví. Mojžíš se zdráhá, neboť nezná 
zaklínající jména. Bůh mu odpovídá: 
„Jsem, který jsem“, tj. jsem zde jako ten, 
který je tu vždycky. Nemusíte a nemůžete 
mne zaklínat po způsobu okolních božstev, 
kterých přítomnost musela být vyvolána, 
jsem stále přítomen. Přece jenom jde do 
Egypta, aby na faraonovi vymohl povolení 

k odchodu Izraelců. Faraon se bránil, ale 
když Egypt stíhala rána za ranou nakonec 
povolil a Izraelity propustil 15. dne měsíce 
nisanu. Toto datum se stalo nejpamátnějším 
mezníkem v dějinách Izraele. Následné 
putování po poušti mělo podle biblického 
podání 42 tábořišť z nich nejdůležitější jsou 
dvě: Kades a Sinai. Ke Kades se vztahují 
vzpomínky na boj s Amalečany, zde 
proslul Mojžíš také jako soudce, ale 
začínají zde také vzpoury proti němu. Na 
hoře Sinai byla uzavřena smlouva lidu 
s Hospodinem na základě Desatera. Mojžíš 
zemřel ve věku 120 let na hoře Nebo, když 
z ní spatřil zaslíbenou zemi Kanaán. 
Otázka chronologická – kdy Mojžíš žil - je 
nejistá. Jeho působení se řadí buď do XV. 
století před Kristem, nebo do století XIII. 
př.K., tedy za panování buď XVIII. 
dynastie (1551-1306 př.K.), nebo XIX. 
dynastie (1306-1186 př.K.) egyptských 
faraónů.  
Mojžíš jako prorok nemá sobě rovného. Je 
přítel Boží, služebník, osvoboditel, 
prostředník smlouvy, prorok, přímluvce. Je 
tak předobrazem Ježíše Krista, prostředníka 
nové a lepší smlouvy. Tak jako vstup do 
staré smlouvy byl způsoben křtem vodou 
Rudého moře a oblakem, tak i včlenění 
v novou smlouvu Krista je způsobeno 
křtem a Duchem svatým.  
Zákon nám byl dán skrze Mojžíše, milost a 
pravda k nám přišly skrze Ježíše Krista 
(Jan 1,17).   DPJ 
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VELKÉ ZPOVÍDÁNÍ 
Ve středu 9. dubna bude možnost k přijetí 
velikonoční svátosti smíření. Začneme mší 
v 16:00 a budeme zpovídat podle potřeby. 
 
DUCHOVNÍ OBNOVA 
Na květnou neděli máme možnost se 
účastnit duchovní obnovy vedené P. 
Gereonem Tomášem Biňovcem O. Praem. 
Začneme mší svatou v 9.00, po ní bude 
první přednáška a po obědě bude druhá 
přednáška. Večer budou nešpory v 18.00. 
Obědy je možné nahlásit v předsíni kostela 
do připraveného formuláře. Hlídání dětí 
bude zajištěno naším pastoračním 
asistentem – děti na hlídání je možné též 
vepsat do připraveného formuláře.  
_____________________ 
 
VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
 

Zelený čtvrtek 
7.30 Ranní chvály SvR 
18.00 Mše na památku večeře Páně SvR 
večer: Adorace SvR 
 

Velký pátek – památka umučení Páně 
- možnost adorace v kostele 
7.30 ranní chvály SvR 
18.00 velkopáteční obřady SvR 
21.00 křížová cesta na Strahově 
 

Bílá sobota 
- možnost adorace v kostele 
7.30 Ranní chvály SvR 
21.00 velikonoční vigilie SvR 
 

Velikonoční neděle 
9.00 Boží hod SvR 
(Mše u sv. Martina se ruší)  
18.00 velikonoční nešpory 
 

Velikonoční pondělí  
9.00 Mše SvR 
  

VÍKEND RODIN 
Tradiční rodinný víkend naší farnosti (jsou 
zvaní jak děti, mládež, tak dospělí) se bude 
konat předposlední víkend v květnu, tj. 
23. – 25. května.  Místo se zatím 
upřesňuje! Přihlásit se ale můžete již nyní! 
Cena bude jako obvykle lidová – únosná 
pro všechny. V případě potřeby je možné 
finančně vypomoci!     David Žofák          
 

PŘEDŠKOLÁCI POZOR! 
Od dubna bude zahájena VÝUKA 
NÁBOŽENSTVÍ pro předškoláky, která se 
bude nadále konat jednou za týden. PRVNÍ 
SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 8. 
DUBNA OD 15 HODIN NA ADRESE: 
Španielova 1285, 6. patro. V případě zájmu 
volejte na číslo: 235 301 169.        Jana 
Kalinová     
 
PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ! 
- Týden chlapců 
O těchto prázdninách se bude konat týden 
chlapců od 7 do 14 let. Termín: v týdnu od 
3. do 9. srpna. Místo: Město Touškov – ŘK 
fara v západních Čechách. Hlásit se můžete 
již nyní! 
- Týden mládeže 
Pojedeme do jednoho z křesťanských 
center v ČR, kde s námi bude připravovat 
program kněz spolu s týmem mladých lidí. 
Zatím se jeví reálný 2. nebo 3. týden 
v červenci.  Bližší informace obou akcí u 
Davida Žofáka   
 
POUŤ 
Vážení spolufarníci, sousední břevnovská 
farnost pořádá již tradiční pouť. Letos do 
barokního areálu Skalka u Mníšku pod 
Brdy dne 17. května 2003. Bližší informace 
si můžete přečíst na nástěnce v předsíni 
kostela.V případě zájmu jsou na stolku 
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připraveny letáky s nabídkou různých tras, 
které si můžete odnést domů.                     

Václav Zeman 
 
 
 DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
 PRAHA ŘEPY VÁS ZVE NA: 
 
 
VÝSTAVU pod názvem KRESBY, 
FOTOGRAFIE,  MALBA, která se koná 
do 27. dubna 2003 v kryptě kostela Sv. 
Rodiny. Vystavují Josef Bezák-uhlokresby, 
Zuzana Špůrová - fotografie, Daniel Marko 
- fotografie, Miroslav Marko- malba.  
Výstava je otevřená vždy v Pá, So, Ne od 
14 - do 17 hodin. Skupiny a školy po 
dohodě na tel.: 235 323 248 s pí. 
Hanušovou kdykoli. Vstupné 20Kč, děti 
zdarma. 
   
VELIKONOČNÍ KONCERT 
V pondělí 21.dubna 2003 v 18,00hodin 
v kostele Sv. Rodiny. Uslyšíte skladby 
z díla: J.S.Bacha, A. Dvořáka, CH. 
Gounoda, W.A. Mozarta, L. Cherubiniho, 
v podání Dagmar Výborné – soprán, 
Radima Jeniše – basbaryton, Michaela 
Rezka – varhany. 
 
JARNÍ KONCERT 
Pěveckého sboru „SENIOREK“  Života 90 
pod vedením paní Prof. Květy Žákové 
V neděli 27.dubna 2003 v 18,00hodin 
v kostele Sv. Rodiny. Uslyšíte skladby 
z díla: J. Maláta, A. Dvořáka, J. 
Offenbacha, P.I. Čajkovského, G. Verdiho, 
F. Schuberta a O.Nedbala.  
 

________________________ 
 

„Pozvání přišlo a já jdu… ve chvíli loučení 
dopřejte mi klidu, přátelé…“ R. Thákur 
 
V poslední březnový den jsme se 
v klášterním kostele sv. Rodiny rozloučili 
s naší milou sestrou paní Marií 
Fichtlovou. Jak se tiše a nenápadně 
pohybovala mezi námi, tak tiše a 
nenápadně odešla, smířena s Bohem i 
lidmi. S pokorou, oddaností a pochybami o 
sobě samé, přijímala svůj kříž. Všechny své 
bolesti, modlitby, prosby i radosti vkládala 
do rukou svého Pána v pevné víře, že On je 
promění v požehnání. Odešla s Kristem na 
Kalvarii, aby pak mohla zakusit Jeho 
zmrtvýchvstání a zůstává naší navždy 
ochotnou pomocnicí a přímluvkyní. 
Rozloučili jsme se s poděkováním za milé 
chvíle v její společnosti, za trpělivá 
naslouchání a laskavá slova, za vše, čím 
náš život obohacovala, za práci i čas, který 
věnovala našemu společenství.  

Vzpomínejme na ni ve svých 
modlitbách s nadějí, že se všichni společně 
budeme moci setkat v domě našeho Otce. 
Věčné odpočinutí dej jí Pane!   JMa    
 
Dne 26. března zemřela paní Marie 
Fichtlová… 
 Ze středu našeho farního 
společenství ji Pán Bůh odvolal náhle a 
nečekaně, takže jsme ji nemohli poděkovat 
za její služby prokázané kostelu sv. 
Martina. Po mnoho let v době mých 
dlouhodobých dovolených zdobila kostel 
květy z vlastní zahrádky. Ráda vykonávala 
přípravy na bohoslužby a jako 
samozřejmost přijímala výpomoc šití 
kostelního prádla a neodmítla i větší opravy 
kostelních rouch. 
 Zdá se tak samozřejmé přijít do 
prostoru kostela, kde nejsou na stěnách 
pavučiny a pravidelně je utřený prach. Paní 
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Fichtlová do každého úkonu vkládala 
ochotu a lásku, až to bylo mnohdy 
zarážející. Nemyslela na sebe a vydávala se 
natolik, nakolik při svém stáří postačila a 
zvládla. Kdo dnes na její místo? 
Nepostačili jsme jí poděkovat, proto 
přenášíme lásku k ní do věčnosti a vděčně 
jí splácíme modlitbou. Jistě se její duši 
dostalo odměny od spravedlivého Pána 
Boha. Svým tichým příkladem byla nám 
vzorem, takže se ptáme, kde čerpala sílu 
k rozhodnutí pomáhat, když bylo třeba… 
Přijímala často Nejsvětější Eucharistii, žitá 
víra jí povzbuzovala k modlitbě a k spojení 
s Bohem. Z tohoto ZDROJE pramenila její 
síla a odhodlanost překonávat potíže 
všedních dnů - a zde také nacházela posilu 
ve chvílích posledních.     

S.M. Thadea Breuerová 
     
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
7. PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 

19.00 spol. mládeže II. 
- krypta SDB  
 19.45 zpívání – klub DCB 

8. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
9. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
10. ČT  17.30 M zpovědní den 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 

11. PÁ  18 K  po mši Obrazy z Křížové cesty 
     - krypta DCB 
12. SO  18 K      (s nedělní platností)   
13. NE          7. 45 M      Květná neděle  
                         9 K   20  Obrazy z křížové cesty -K 
14. PO  16K  
   Pondělí Svatého týdne 

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

15. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
   Úterý Svatého týdne 
16. ST  16 K 20.00  ZŠ Socháňova –sport  
   Středa Svatého týdne 
17. ČT  7.30 K  - ranní chvály 
   Zelený čtvrtek  

18 K  mše na památku večeře Páně   
večer: Adorace – Sv. Rodina 

18. PÁ  7.30 K - ranní chvály  
   Velký pátek - památka umučení Páně 

- možnost adorace v kostele 
18 K  Velkopáteční obřady  
21 Křížová cesta na Strahově 

19. SO  7.30 K - ranní chvály  
   Bílá sobota 

- možnost adorace v kostele  
21 K Velikonoční vigilie  

20. NE           9 K  Boží hod velikonoční  
   Velikonoční neděle        

(mše u sv. Martina se ruší…)  
     18 K  velikonoční nešpory 
21. PO  9 K 
   Velikonoční pondělí                   

_____________________________________________  
Zveme Vás na:  
představení řepské mládeže 

OBRAZY Z KŘÍŽOVÉ CESTY 
(stínohra a divadlo doprovázené hudbou v deseti originálních obrazech)  
   
PRVNÍ PŘEDSTAVENÍ - v pátek 11. dubna v 19 hodin v kryptě – po mši svaté 
 DRUHÉ PŘEDSTAVENÍ - v neděli 13. dubna ve 20 hodin v kostele sv. Rodiny - 
Řepy 
 
(spojení: tram 9, 10 na konečnou – pak pěšky do kláštera sester boromejek)        david.zofak@tiscali.cz 


