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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 21. října 2003  
 
JOZUE, 
jehož jméno znamená „Pán zahraňuje“ 
nebo také „Pán pomáhá“, vedl po smrti 
Mojžíše Izraelské kmeny do zaslíbené 
země. Za  jeho působení začíná Izrael 
novou etapu dějin spásy. Jozue byl za 
života Mojžíše jeho pravou rukou. Krátce 
po tom, co Izraelité opustili Egypt, byli 
napadeni Amalekity. Jozue na Mojžíšův 
příkaz odrážel jejich útoky a nakonec nad 
nimi zvítězil. Střežil přenosnou svatyni, 
když se Mojžíš zdržoval na Sinaji. Horlil 
pro Mojžíše jako proroka, neboť se 
domníval, že jenom on, a mužové které 
určí, mají právo prorokovat. (Num 11, 28) 
Jozue jako zástupce Efraimova kmene, 
spolu s dalšími vybranými z izraelských 
kmenů, byl poslán na výzvědy do 
zaslíbené země, ale jenom on s Kalebem, 
princem z kmene Juda, měli důvěru ve 
vítězství Izraele. Ostatní měli strach ze 
síly Kananejců. Když se Mojžíš 
připravoval na smrt, Jozue přijal jeho 
vkládaní rukou, na znamení přenesení 
ducha a moudrosti. Bůh mu přislíbil svou 
přítomnost a mluvil s ním před každým 
větším bojem. „Přikázal jsem ti mít 
útěchu a radost, neboť já Pán, tvůj Bůh 
jsem s tebou ve všem, co podnikáš.“ 
(srov. Jos 1, 9) Pod vedením Jozua, a 
zejména s Boží pomocí, překročili 
Izraelité Jordán a porazili opevněné 
Jericho. Vstup do zaslíbené země nebyl 
pro Izraelity jenom historickou událostí, 

ale měl pro ně bytostný teologický 
význam: Bůh je věrný a plní svá 
zaslíbení, které dal patriarchům a 
prorokům. Ne Jozue a Izrael jsou hlavní 
aktéři dějin, ale Jahwe, který se stará a 
zachraňuje. Jozue byl velký bojovník, ale 
také spolehlivý člověk, který dodržel to, 
co slíbil: obyvatelé Gibeonu, aby jej 
obelstili, se vydávali za cizince z daleké 
země. Přišli prosit o pomoc v roztrhaných 
šatech a s plesnivým jídlem. To na Jozua 
zapůsobilo a uzavřel s nimi mír. Bojoval 
za ně vědom si smlouvy, i když byl 
v prekérní situaci, obklíčen králi koalice 
jižných měst. Statečný Jozue zvítězil. 
Nebylo to obyčejné vítězství, Bůh seslal 
krupobití, slunce se zastavilo a izraelité 
měli další důkaz velikosti a věrnosti Boží, 
která se nedá zmýlit ani lidskou lstí.  

Jozue rozdělil zaslíbenou zemi 
mezi dvanáct kmenů Izraele, 
neupřednostnil svůj kmen Efraim, který si 
dělil území s Manassem. Na společném 
sněmu v Sichemu vyznal před celým 
Izraelem: „Já a můj dům chceme sloužit 
Hospodinu.“ (Jos 24, 15) Umírá ve věku 
110 let a byl pochován v malém Timnat-
Serach.na území svého kmene Efraim. 
Jeho život nám připomíná skutečnost, že 
Bůh Izraele není sterilním, 
pantheistickým Bohem, který si žije svůj 
život. Naopak, Jahwe zasahuje do dějin, 
vede, uzdravuje, těší svůj národ a plní na 
něm svá zaslíbení.                Dpj 
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BIBLICKÁ HODINA 
Bude jednou za měsíc podle ohlášení. 
Letos se bude mít jednotné téma: „Noc 
jako den se rozjasní“. Základ bude tvořit 
výklad žalmů. První biblická hodina bude 
v úterý 7. října ve 20 hodin v klubu DCB.    

                      Dpj 
  
NÁBOŽENSTVÍ  
PRO DĚTI a mládež 
Kdo má zájem o výuku náboženství pro 
své děti ve věku 3 až 12 let, případně i 
starší, ať volá Zdeně Veselé na tel. 235 
312 867 nebo se zapíše na nástěnku 
v klášterním kostele. Podle zájmu budou 
utvořeny skupiny.   Z.V. 
 
 

VÍKEND RODIN 
Podzimní víkend řepských rodin (tedy 
všech, kdo chtějí jet s námi…) se nám 
valem blíží: od 3. do 5. října bychom 
vyrazili na faru do Města Touškova u 
Plzně. Program: výlety, hry, opékání 
buřtů, posezení u kafe, společná mše 
svatá. Cena: asi 140 Kč dospělí 
(ubytování a strava), děti 80 Kč. Spaní: 
jsou k disposici nějaké postele ale raději 
bereme karimatky a spacáky sebou! 
Přihlašte se nejpozději ihned – abychom s 
Vámi mohli počítat!          David Ž.  
 
 

VÍKEND MLÁDEŽE  
Od pátku 17. do neděle 19. října se bude 
konat víkend mládeže – pojedeme do 
Příchovic do Centra mládeže. Nahlašte se 
včas, abychom věděli, zda pojedeme 
vlakem či autobusem, či jiným dopravním 
prostředkem.  David Ž.  
 
 

ČTENÍ PŘI NEDĚLNÍ  
MŠI SVATÉ 
Milí farníci a farnice! Díky Vám všem, 
kdo jste se přes prázdniny ujali čtení 

Písma během bohoslužeb! Znovu bych 
chtěla povzbudit v tomto směru každého 
z vás a poprosit, abyste se zapisovali včas 
do formuláře v předsíni kostela sv. 
Rodiny. Dotazy, popřípadě nové nápady 
volejte prosím na můj tel: 235 319 775 
nebo 737-728 559. Klára Dražilová          
 
 

TVOŘENÍ Z HLÍNY  
I letos uvítám několik párů šikovných 
dětských rukou, a k nim hlavičky, které si 
myslí, že by rády tvořily z hlíny společně 
se staroušky ve  stacionáři Domova na 
ergoterapii. Náš den bude čtvrtek, tak od 
14ti hodin. Podrobnosti a domluva na t.č. 
235314621.  Zuzana Špůrová  
 
 
 DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
             VÁS ZVE NA: 
 
  
výstavu akvarelů paní JANY HAASOVÉ 
„KAJINY ZROZENÉ OHNĚM“ a 
fotografií TORSTENA MAYERA 
„FOTOGRAFIE ČESKÉ KRAJINY“. 
Výstava bude zahájena vernisáží ve 
středu dne 1. října 2003 v 18 hodin 
v kryptě kostela Sv. Rodiny a bude 
otevřena do pátku 24.10. 2003.  
Otevřeno vždy v Pá, So, Ne,  od 15-18 
hodin, jinak dle dohody s pí. Hanušovou a  
v „Den otevřených dveří“ ve čtvrtek  30. 
října 2003 od 15 do 20 hod. 
Vstupné 20,-Kč, děti zdarma 
 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
„JEDEN DRUHÉMU DAREM“, 
ve čtvrtek 30. října, za účasti Ing. 
Ludmily Müllerové náměstkyně 
ministra Ministerstva práce a soc. věcí a 
PhDr. Václava Vlčka z odboru 
vzdělávání a vědy Ministerstva 
zdravotnictví. Od 15 do 18 hod. možnost 
prohlídky Domova; v 18 hod. koncert 
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dětského souboru „RADOST“ v kostele 
Sv. Rodiny; v 19 hod. občerstvení a 
beseda se zaměstnanci a hosty v refektáři 
Domova. Možnost prohlídky denního 
stacionáře Domova a výstavy akvarelů 
pany Jany Haasové a fotografií 
Torstena Mayera v kryptě kostela. 
Finanční příspěvek bude na potřeby 
Domova a je dobrovolný. 
 
______________________________________ 

 
P. JIŘÍ PECKA 
Zajímavý příspěvek P. Jiřího Pecky na 
zasedání Sněmu katolické církve najdete 
na nástěnce kostela sv. Rodiny nebo u 
Davida Žofáka nebo na internetu -pod 
adresou: 
http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=2
01&id=1613   -red- 
             
 
___________ 
 
 
 
na závěr 
chvilka poezie...  
 
 
 
 
NA VÝŠCE NEZÁLEŽÍ 
 
  Ten, kdo vyrost´ trošičku 
  ať si píše jedničku. 
  Ten, kdo vyrost´trošku víc, 
  ten smí létat na měsíc... 
  Ten, kdo vůbec nevyrost´, 
  ten, kdo zůstal stejně malý 
  jako první botičky, 
  ať si stoupne na špičky. 
  A kdyby se mu snad smáli, 
  ať je za to klidně chválí. 
                

KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
22. PO  18 hod Primice Angela Scarana 
    Všichni ( i mládež!) jsou zváni! 

19.45 zpívání – klub DCB 
23. ÚT  17.30 M    
24. ST  16 K   

20.00 ZŠ Socháňova -sport 
25. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše  16 h - setkání chlapců 
 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
26. PÁ  18 K     
27. SO  18 K      (s nedělní platností)   
28. NE          7. 45 M      26. neděle v mezidobí  
    sv. Václava     9 K  
 
29. PO  16K 17 h - spol. mládeže I.        
 Svatých archandělů 19 h - spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
19.45 zpívání – klub DCB 

30. ÚT  17.30 M    
1.10. ST 16 K 15.00 rodinné katecheze  
  sv. Terezie z Lisieux 20.00  ZŠ Socháňova –
sport  
2. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše 16.00 - setkání chlapců 
  18.45 – 19.30 možnost sv. smíření  
3. PÁ  18 K       
4. SO  18 K      (s nedělní platností)    
  sv. František z Assisi 
5. NE          7. 45 M      27. neděle v mezidobí  
                         9 K 
_________________________________ 
 
 
ANTIGUINESS 
 
  Jiní sbírají zvláštnosti. 
 
  Já hledám, 
  nacházím, 
  paběrkuju 
  motivy a principy dobra: 
 
  Sbírám světlo naší hvězdy. 
                           Zuzana Špůrová 
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… a něco pro zasmání…  
 
 
Když Bůh vše stvořil, postavil si nové tvory do řady a řekl jim: 
 
„Ty, osle, budeš od úsvitu do soumraku pracovat a tahat těžké náklady na svých 
zádech. Budeš jíst trávu a budeš hloupý. Budeš žít šedesát let.“ 
Osel Bohu odpověděl: „Stvořiteli, žít takhle šedesát let je moc. Nedávej mi víc než 
třicet let.“ A Bůh pravil, ať se stane, a tak se stalo. 
 
Psovi Bůh řekl: „Ty jsi pes. Ty budeš hlídat lidská obydlí, dělat člověku přítele. 
Budeš jíst, co zbyde po člověku a budeš žít třicet let.“ 
Psovi se třicet let zdálo moc a usmlouval to na patnáct. 
 
K opici Bůh pravil: „Ty jsi opice. Budeš se houpat a skákat ze stromu na strom a 
chovat se jako idiot. Budeš směšná a budeš žít dvacet let.“ Opice uprosila Boha, aby 
jí takového života nedával víc než deset let, a on jí vyhověl. 
 
A k člověku Bůh pronesl: „Ty jsi muž, jediná myslící bytost na zemi, která bude 
ovládat jiná stvoření. Budeš vládnout zemi a žít dvacet let.“ 
A muž povídá: „Pane Bože, dvacet let je málo. Dej mi těch třicet, co nechtěl osel, a 
těch patnáct od psa a deset od opice...“ 
 
A Bůh tak učinil. No, a proto chlap žije dvacet let jako muž, potom třicet 
let pracuje od rána do noci a tahá náklady na zádech jako osel, pak patnáct 
let hlídá vlastní dům a jí, co zbyde po ostatních jako pes, a nakonec stráví 
posledních deset let života jako opice, když dělá šaška vnoučatům. 
 
…        (z internetové pošty red.) 


