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________________________________________ 
o. Daniel: 603-47 50 56                              http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ index.htm              
as. David: 603-894989, zákristie sv. Martina: 235 302 058 

dne Páně 8. června 2003  //  číslo 11/7 
 
PŘÍBĚH  
Jednou, když jsem byl nováčkem na High School, 
uviděl jsem kluka z naší třídy, který šel ze školy 
domů. Jmenoval se Kyle. Vypadalo to, že nese 
domů všechny své učebnice. Myslel jsem si: „Kdo 
by odnášel v pátek všechny  knížky? Musí to být 
pěkný trouba.!“  

Já měl naplánovaný celý víkend  - párty a 
fotbalový zápas s přáteli na zítřejší odpoledne... 
Pokrčil jsem rameny a šel dál. Jak tak jdu, uviděl 
jsem bandu kluků co utíkali jeho směrem. Běželi 
na něj! Vytrhli mu knížky z rukou, podrazili nohy 
tak, že přistál v blátě. Jeho brýle odlítly a viděl 
jsem je dopadnout do trávy asi 10 stop od něj. 
Podíval se na mě a já uviděl ten strašný smutek v 
jeho očích. Rvalo mi to srdce. Přiběhl jsem mu na 
pomoc a jak se plazil a hledal brýle, uviděl jsem v 
jeho očích slzy. Podal jsem mu je a řekl: „Tihle 
kluci jsou hajzlové, neumí se normálně chovat!“ 
Podíval se na mě, řekl: „Díky!“  a na jeho tváři se 
objevil úsměv. Byl to jeden z těch úsměvů, co 
projevují skutečnou vděčnost. 

Pomohl jsem mu sebrat knížky a zeptal se, 
kde bydlí. Ukázalo se, že nedaleko mě. Ptal jsem 
se, proč jsem ho nikdy předtím nepotkal. Prý 
chodil na soukromou školu. Nikdy dřív bych se 
nedal dohromady s klukem ze soukromé školy..! 
Nesl jsem mu pár knížek a celou cestu jsme si 
povídali. 

Ukázalo se, že je to príma kluk. Ptal jsem 
se, zda si nechce zítra zahrát fotbal. Prý „jo!“ Celý 
víkend jsme byli spolu venku a já poznal Kylea víc 
a oblíbil si ho. I mí přátelé ho vzali... 

V pondělí ráno tu byl Kyle s hromadou 
knížek zpátky. Zastavil jsem ho a se smíchem řekl, 
že bude mít dobré svaly z těch knížek. Jen se smál 
a polovinu knížek mi naložil.  

Během čtyř let jsme se stali nejlepšími 
přáteli. Poslední rok jsme přemýšleli o nějaké 
střední škole. Kyle se rozhodl pro Georgetown a já 
pro Duke. Věděl jsem, že vždycky budeme přáteli 

a ty míle nebudou žádným problémem. On se chtěl 
stát lékařem a já hodlal využít stipendia na práci 
kolem fotbalu.  

Kyle byl premiantem třídy, musel si tedy 
připravit proslov na závěrečnou slavnost školy. 
Zlobil jsem ho, že si zamachruje, ale byl jsem rád, 
že ten nahoře, kdo mluví, nemusím být já.  

Závěrečný den byl tady. Viděl jsem Kylea, 
vypadal skvěle! Byl jeden z těch kluků, který 
dospěl a během let na High School se našel. Zesílil 
a moc mu slušely brýle. Znal víc děvčat než já, 
všechny ho milovaly, až jsem někdy žárlil. 

Dnes byl ten den! Viděl jsem, jak je 
nervózní z proslovu, tak jsem šel za ním, poplácal 
ho po zádech a řekl: „Hej, chlape, budeš dobrej!“ 
Podíval se na mě tím vděčným pohledem, usmál se 
„Díky!“ - řekl. 

Začátek proslovu měl za sebou, odkašlal si 
a pokračoval: „Závěr školy je čas, abychom 
poděkovali všem, co nám pomohli přes tyto těžké 
roky. Rodičům, učitelům, sourozencům, možná 
trenérovi, ale hlavně přátelům. Jsem  tady, abych 
vám všem, kteří jste něčí přítel, řekl, že být 
někomu přítelem, to je ten největší dárek, který 
můžete někomu dát! Řeknu vám příběh... 

Díval jsem se nevěřícně na svého přítele, 
když začal vyprávět o dni, kdy jsme se poprvé 
potkali. Plánoval, že se o víkendu zabije. Mluvil o 
tom, jak si vyklidil školní skříňku, aby jeho máma 
s tím neměla později starosti a nesl si věci domů. S 
vážností se na mě podíval a malinko se usmál: 
„Díky Bohu jsem potkal přítele. Ten mě zachránil 
od mého nevysloveného rozhodnutí...!“ 

Slyšel jsem to zděšení v davu, když ten 
příjemný a populární kluk nám řekl vše o svém 
nejslabším životním momentu. Viděl jsem jeho 
mámu a tátu, jak se na mě dívají s vděčností v 
očích. Dodnes si neuvědomuji hloubku svého 
činu… 

(vybráno z mailové pošty – upraveno dž) 
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ŠPEK-OHEŇ 
V neděli 22. června zveme od 18-ti hodin na 
zahradu k sv. Martinovi zvláště všechny mladé 
lidi z farnosti a okolí na naše již tradiční setkání 
při kterém oslavujeme konec školního roku a 
začátek prázdninového hodokvasu. Kdo by chtěl 
přispět – může sebou přinést něco dobrého k pití či 
zakousnutí… Na programu: legrace, zpěv, 
špekáčky atd.     –dž-   
 
PŘEDPRÁZDNINOVÝ VÝLET 
Zveme děti školního věku (7 – 13 let) na krátký 
předprázdninový výlet na kolech, a to v pátek, 
20.června 2003. Pojedeme do sousední Hostivice, 
navštívíme místní faru i s panem farářem a od 
16.30 hodin se zúčastníme mše. Zpět pojedeme 
sice do kopce, ale pomůžeme si. V případě 
nepříznivého počasí půjdeme pěšky. Sraz bude ve 
14.15 hodin před klášterem.   Jarmila Hindová, 
tel: 257 950 518 
 
VOLBY DO FARNÍ RADY 
V neděli 15.června se uskuteční po ranní mši 
svaté u sv. Martina a v kostele sv. Rodiny volby 
do farní rady.    
Hlasující obdrží hlasovací lístky se seznamem 
kandidátů. Volit se bude 5 členů, hlasující proto 
mohou zakroužkovat maximálně 5 osob.   
Předběžný seznam potvrzených kandidátů: 
Dražilová Klára , Hanušová Marie, Kadlec 
Jindřich, Klápště Jaroslav, Kubias Petr, Suchel 
Petr, Svoboda Josef, Šturma Jaroslav, Šturmová 
Alžběta, Šturmová Ludmila, Zeman Václav 
(Kubát Ruda?, Šíchová Anna?).  –dž- 
 
PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ! 
- Týden chlapců 
V týdnu od 11. do 17. SRPNA (změna!) se bude 
konat týden chlapců od 7 do 14 let.  Místo: fara v 
Městě Touškově u Plzně. Hledáme pomocníky na 
vaření a úklid!    
- 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 o obou akcích u 
Davida Žofáka 

ČTENÍ PŘI NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ 
Milí farníci a farnice, tak trochu s překvapením 
jsem byla vyzvána k převzetí vedení lektorských 
služeb. Přijímám tuto službu a prosím Vás 
všechny o spolupráci, aby Boží slovo bylo čteno 
s Láskou a úctou, která mu náleží. Také Vás 
prosím o včasné zapisování k jednotlivým čtením 
tak, jak to doposud bylo zvykem. Podotýkám, že 
se jedná o službu při hlavní nedělní mši v 9 hodin. 
Protože mé časové vytížení je v současné době 
značné, prosím, kdyby se našel ještě někdo, kdo by 
se této služby ujal se mnou, hlavně přes letní 
měsíce. Klára Dražilová. Španielova 1291, den: 
737-728 559, večer 235 319 775.     
______________________ 
 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
9. PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 

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

10. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
11. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
12. ČT  17.30 M dětská zpovědní den 
  16 – 17 ministranti 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
13. PÁ  18 K     
14. SO  18 K      (s nedělní platností)   
 
15. NE          7. 45 M   Slavnost Nejsv. Trojice     
                         9 K  
16. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

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

17. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
18. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova –spor  
19. ČT  17.30 M dětská  zpovědní den 
   Slavnost Těla a krve Páně 
   16 – 17 ministranti 
    18.45 – 19.30 možnost sv. smíření  
20. PÁ  18 K       
21. SO  18 K      (s nedělní platností)    
22. NE      7.45 M      12.neděle v mezidobí 
                         9 K 
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