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Dne Páně 27. dubna 2003                                            číslo 8/7 
 
ÁRON 
O význam jeho jména se badatelé přou. 
Podle staré tradice je Áron levita. Byl 
synem Amrama a Jochebed, starší bratr 
Mojžíše a sestry Mirjam. Byl spolu 
s Mojžíšem vyjednavačem na faraonově 
dvoře a stal se jeho pomocníkem při 
vyvedení lidu z Egypta, prováděl jeho 
rozkazy a dělal i divy s rozkvetlou holí, 
která pak byla uchovávána v arše. Po 
dobu bitvy s Amalechem podpíral svého 
mladšího bratra a doprovodil ho na 
Sinaj, kde i on směl vidět Boha.  Jeho 
štít není zcela bez poskvrny, neboť na 
něj padá velká část zodpovědnosti za 
záležitost se zlatým teletem v době 
Mojžíšově nepřítomnosti. Měl prsty i ve 
vzpouře proti Mojžíšovi. Zemřel ve 
věku 123 let na vrchu Hor, kde se 
dodnes ukazuje jeho domnělý hrob. Do 
zaslíbené země Kanaán nevešel. Lid 
truchlil nad jeho smrtí 30 dní. Jeho 
manželkou byla Alžběta, dcera 
Aminadabova, z pokolení Juda. Z jeho 
synů zemřeli první dva nepřirozenou 
smrtí, neboť obětovali „cizí oheň“ (Ex 
6,23) druzí dva jej následovali 
v kněžském úřadě. Kněžská tradice 
v něm vidí znalce všech náboženských 
otázek a zakladatele kasty „synů 
Áronových“. Bývá představován jako 
pomazaný velekněz, ve velekněžském 
rouchu s kadidelnicí.  

I když byl člověk a dělal chyby, 
jeho kněžství trvá (Sir 45,6) a jeho 
přímluva odvrací Boží hněv (Mdr 
18,20). U Esénů Ježíšovy doby se 
setkáme s termínem Mesiáše – 
svrchovaného Áronova velekněze, tedy 
nejenom Mesiášem- králem 
davidovského typu. Áron stojí podle 
tradice jako první článek rozvětvené 
kněžské organizace. Na jejím čele stojí 
velekněz jako jeho nástupce, dostává se 
mu i pomazání vyhraženého kdysi 
jenom králům, jemu podléhají ostatní 
kněží, synové Áronovi. Levité, nižší 
kněžstvo, tvoří tři rodiny, ke kterým 
jsou připojeni zpěváci a vrátníci. 
Všichni společně tvoří posvátný kmen 
ve službě Pánu. List Židům si všímá této 
postavy a hledá paralely ke Kristu: 
podobně jako Áron byl Kristus povolán 
Bohem, úlohu milosrdného velekněze si 
tedy nepřivlastnil (Žid 5,2-5), jeho 
kněžství je však dokonalé, Ježíš zůstává 
na věky.     DPJ 
 
PODĚKOVÁNÍ ZA VELIKONOCE 
Velikonoce jsou největší a nejkrásnější 
svátky v liturgickém roce. Sestry, 
ministranti, zpěváci, lektoři mají plné 
ruce práce. Všem Vám, kteří přispěli 
k důstojnému a radostnému společnému 
prožití svátků naší spásy chci vyslovit 
upřímné Pán Bůh zaplať.  DPJ 
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SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 
Následující dva týdny odpadají setkání 
ministrantů – oba čtvrtky jsou státní 
svátky!  –dž- 
 
VÍKEND RODIN 
Tradiční rodinný víkend naší farnosti se 
bude konat předposlední víkend 
v květnu, tj. 23. – 25. května (v pátek 
večer příjezd na faru a v neděli po 
obědě se plánuje odjezd zpět).  
Pojedeme na faru do Města Touškova u 
Plzně. Vzhledem k přípravě je nutné se 
přihlásit již DO KONCE PŘÍŠTÍHO 
TÝDNE – to jest do neděle 4. května!        
David Ž.          
 
PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ! 
- Týden chlapců – změna! 
O těchto prázdninách se bude konat 
týden chlapců od 7 do 14 let. Pozor – 
nastala změna termínu: V TÝDNU OD 
10. DO 16. SRPNA!. Místo: fara v 
Městě Touškově u Plzně. Hlašte se co 
nejdříve! 
- Týden mládeže 
Pojedeme do jednoho z křesťanských 
center v ČR, kde s námi bude 
připravovat program kněz spolu s 
týmem mladých lidí. Termín: OD 4. DO 
11. ČERVENCE.  Bližší informace 
obou akcí u Davida Žofáka   
 
FARNÍ WEB 
V těchto dnech byly zvláště díky řediteli 
naší farní charity - Ivo Jebouskovi - 
dokončeny a zpřístupněny webové 
stránky naší farnosti. Budeme rádi, když 
je navštívíte a popřípadě podpoříte 

svými návrhy a nápady. Adresa: 
http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ 
index.htm     -red- 
    
 
 
 DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
 PRAHA ŘEPY VÁS ZVE NA: 
 
 
VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH 
POHLEDŮ pana Ing. Jiřího Janáka 
V sobotu 12.dubna od 15 do 18 hodin v jídelně 
Domova. Úvodní slovo pana Ing. Janáka v 15 
hodin. Vstupné dobrovolné.  
 
KONCERT MEDITAČNÍ HUDBY pana 
Václava Kořínka 
V úterý 13.května v 19 hodin v kryptě 
kostela Sv. Rodiny – koncert ke DNI 
MATEK. 
Vodní housle, zvuky velryb, 
naslouchání vlastnímu nitru. Vstupné 30 
Kč,- 
 
Oddechové hudební odpoledne  
s písničkáři  
JAKOBCEM –MICHLEM – TOMKEM 
V neděli 25.května v 15 hodin 
v refektáři Domova nebo v atriu 
Domova - dle počasí. 
Zahrají vlastní písně a zazpívají si 
s vámi i lidové písničky. Vstupné 
dobrovolné. 
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 

http://www.studiodada.cz/farnostrepy
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KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
28. PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 

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

29. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
30. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
1.5. ČT 17.30 M zpovědní den 
   sv. Josefa Dělníka 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
2. PÁ  18 K       
3. SO  18 K      (s nedělní platností)   
   svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů  
4. NE          7. 45 M      3. neděle velikonoční  
                         9 K  
 
 

 
 
 
 
5. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

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

6. ÚT 17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
7. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova –spor  
8. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše (v případě účasti dětí)  
   Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
    18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
9. PÁ  18 K       
10. SO  18 K      (s nedělní platností)    
11. NE          7. 45 M      4. neděle velikonoční  
                         9 K 
 
 
 
 
 

DĚTSKÝ DEN 
V neděli 1.června 2003  

na zahradě Domova sv. Karla Boromejského Praha-Řepy 
Prosíme pomozte nám! 

Chceme, aby byl Dětský den ještě hezčí než vloni. 
Potřebujeme lidi, kteří budou ochotni nám pomoci a hračky, 

drobnosti pro děti. Uvítáme i hračky starší a mírně poškozené, 
které se dají opravit. Kontaktní a sběrné místo je ve vrátnici  

Domova sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích, K Šancím 50, 
tel.. 235323248 

Hlavní organizátoři: 
Domov sv. Karla Boromejského Praha - Řepy 

Vězeňská služba ČR, oddělení výkonu trestu Řepy 
Občanské sdružení Naše Řepy 

Občanské sdružení pro obnovu řepských tradic 
Úřad městské části Praha17 - Řepy 

Děkujeme Vám! 
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jeden VTÍPEK OD MAJERŮ 
Jeden pán šel takhle lézt po skalách a 
zrovna v půlce jednoho náročného 
úseku mu prasklo lano. Zůstal viset za  
konečky prstů v naprosto bezvýchodné 
situaci. Před očima mu proběhl celý 
život a on v náhlém zoufalství obrátil oči 
k nebi a zvolal: 
"Je tam nahoře někdo?" 
A shora zahřměl mocný hlas: 
"Ano, jsem tady!" 
"Kdo jste?" 
 
 
 

"Bůh jsem, kdo bych byl." 
"Prosím, Bože, pomoz mi." 
"Pomohu ti. Pusť se." 
"Cože?" 
"Věř mi, pusť se a já ti pomohu." 
Chlápek chvilku koukal na nebe a pak 
zavolal: 
"Je tam nahoře ještě někdo???" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
REDAKCE MARTINOVIN VÁM 
VŠEM ZE SRDCE PŘEJE: 
 
VELIKONOČNÍ RADOST 
PRODLOUŽENOU DO KAŽDÉHO 
VAŠEHO DNE!  
 


