
 
 

   
 
                                                                                                                                   

  
��������������������

_____________________________________________________________________________________ 
 
o. Daniel: 603-47 50 56                           http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ index.htm                   
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dne Pán� 15. prosince 2003  
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Také Naemi, Naomi, �i Noomi. Jméno 
m�žeme p�eložit jako  „laskavá“ ale také  
„má sladkost“ nebo „má rozkoš“. O Noemi 
se do�teme v první kapitole knihy Rút. Byla 
ženou Elimelecha se kterým odvážn� 
opustila v �ase nouze judský Betlém, aby se 
usadili na Moábských polích. Sebou vzali 
také syny Machlóna a Kiljóna. Její muž a 
také mezitím ožen�ní synové v cizin� 
zem�eli. Osamocená Noemi se rozhodne 
vrátit se do své vlasti.  Cestou má rozumnou 
mate�skou starost o nev�sty svých syn� a 
p�emlouvá je, aby se vrátili a za�ali nový 
život. Sama chce, aby jí nazývali Mára = 
ho�ká, protože ji Všemohoucí zbavil manžela 
a syn�. Orpa u�iní podle jejího p�ání, druhá 
nev�sta Rút se však s Noemi vrací do 
Betléma.  
Všechna vzpomínaná jména mají symbolický 
význam: Elímelech = m�j B�h je král, 
Machlón=nemoc, Kiljón=souchotiny, tubera, 
Orpa=nev�rná, tvrdohlavá, Rút=v�rná, 
p�ítelkyn�. D�v�ra v Hospodina se vyplatí 
také Rút, nebo� skrze manželství s Boazem 
porodí syna a vysvoboditele Obéda, který je 
prarodi�em krále Davida.  
Pro židovské �tená�e muselo být dojemné, 
když n�kdo pro hlad opustí místo, které se 
nazývá Beth-lehem – d�m chleba. Noemi 
cht�la p�ed jednou nouzí utéci a druhá ji 
dohonila. Ztráta blízkých pak byla pro ni 
horší než zdražení v Betlému. Noemi i v této 
rán� vid�la Boží ruku a vládu, p�ed kterou 
nelze utéci. Pokorným lidem se d�jí nemožné 
v�ci - z  pahýl� raší výhonky... A tak 
pokorná Noemi, která svou rodinnou nad�ji 

položila do hrobu, získá ve své nev�st� Rút 
novou nad�ji a za�lení se do rodokmene 
krále Davida. Noemi nás u�í být vskutku 
adventními lidmi.  DPJ 
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ST�EDA 24.12 vigilie narození Pán� 
16.00 d�tská mše s rytmickými písn�mi  

�epy – Sv. Rodina 
00.00 p�lno�ní mše s lidovým zp�vem  

�epy – Sv. Rodina 
00.00 p�lno�ní mše v orchestrem Hostivice 
 
�TVRTEK 25.12. slavnost Narození Pán� 
09.00 mše v den slavnosti Sv. Rodina 
10.30 mše v den slavnosti Hostivice 
17.00 nešpory Sv. Rodina 
 
PÁTEK 26.12. svátek sv. Št�pána 
09.00 Sv. Rodina 
10.30 Hostivice 
17.00 nešpory Sv. Rodina 
 
NED�LE 28.12. svátek Sv. Rodiny 
07.45 sv. Martin 
09.00 titul �epského klášterního kostela mše  

s obnovou manželských slib� 
10.30 mše s obnovou manželských slib�  

Hostivice 
17.00 nešpory Sv. Rodina      
 
ST�EDA 31. 12. sv. Silvestra – papeže 
16.00 mše s pod�kováním za uplynulý rok  

a Te Deum, Sv. Rodina 
 
�TVRTEK 1.1.2004 Slavnost Matky Boží 
Panny Marie, Nový rok  
09.00 Sv. Rodina (p�enášena �R2) 



10.30 Hostivice   
17.00 nešpory Sv. Rodina  
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Druhé setkání s p. prof. Polcem, tentokrát na 
téma „Kardinál Beran“ se uskute�ní úterý 16. 
12. 2003 ve 20 hod v klubu DCB.  DPJ 
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O adventních a váno�ních ned�lích se 
v kostele Sv. Rodiny modlíme nešpory v 17 
hod. Nešpory – nebo také ve�erní chvály 
jsou zakon�ením dne. V adventu v nich 
k nám promlouvá prof. Polc. Všichni jsou 
srde�n� zváni.  DPJ 
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Se koná v �epích v pond�lí 22. prosince 
2003 po 4. adventní ned�li. Po mši svaté v 16 
hod. budeme s ostatními kn�žími zpovídat do 
20 hod. V Hostivicích bude kající pobožnost 
v pátek 19. 12. 2003 v 19 hod. s možností 
p�ijmout svátost smí�ení. DPJ 
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Se bude konat 21. prosince (4. adventní 
ned�li) v 16 hod. p�ed školou Jana Wericha. 
 
� � � � �� � �� ��
Mnozí z nás jist� ví, že se v naší farnosti 
v nedávných dnech narodila t�i d��átka: 
jejich jména jsou Sofie Blížkovská (11.11.), 
Samuel Žofák (25.11.) a Terezie Dvo�áková 
(29.11.). Radujeme se spolu s jejich rodi�i a 
d�kujeme Bohu za dar jejich zdravého 
narození! T�šíme se, že vbrzku budeme 
slavit také spolu s Vámi jejich p�ijetí do 
církve.  DŽ 
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Tradi�ní zpívání koled a Betlém tém�� „na 
živo“ se bude konat letos op�t v ned�li 
21.prosince od 16 hod. p�ed ZŠ Jana Wericha 
ve Španielov� ulici (jako loni).  red 
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desetník� a dvacetník� v naší farnosti 
vynesla dohromady za oba kostely celkem 

906,-K�. D�kujeme všem, kte�í p�isp�li!  Ji�í 
Veselý 
 
 
 
 
malá FARNÍ KUCHA�KA 
Na základ� p�ání farník� zasílám recept na  
 
MIKULASSKY PERNIK: 
400 g hladké mouky; 250 g cukru mou�ka; 2 
vejce; 2-3 lžíce medu; mletý h�ebí�ek 
sko�ice; 1 lži�ka cukrá�ského droždí 
(amonia)-k dostání v drogerii ve Zlatnické 
ulici. 
POSTUP: 
Vše zpracovat v t�sto,nechat do druhého dne 
v chladni�ce,rozd�lit na dva díly,rozválet 
placky.Jednu placku položit na vymašt�ný a 
moukou vysypaný plech(možno nahradit 
papírem na pe�eni), pomazat povidly, 
posypat kandovaným ovocem a sekanými 
vlašskými o�echy a p�ikrýt druhou plackou. 
Peci p�i teplot� 150ºC asi p�l hodiny. Po 
vychladnutí polít rumovou polevou a 
�okoládou. Nechat uležet v chladu. 
P�eji hodn� zdaru a dobrou chu�. 

Mgr.Hana Ku�erová 
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V ned�li 14.12. 2003 v 18 hod., v kostele Sv. 
Rodiny na „III. ADVENTNÍ KONCERT“. 
Po�ádá  ÚM� PRAHA 17 �EPY, pod 
záštitou pana starosty V. Fencla. 
 
Ve �tvrtek 18.prosince 2003 v 18 hod.v 
kostele Sv. Rodiny na p�edváno�ní 
vystoupení souboru d�tí p�i MŠ BENDOVA 
„ZVONE�EK“ A  ZŠ ŠPANIELOVA. 
Komponovaný program. 
 
V pátek 26.prosince 2003 v 16 hodin v 
kostele Sv.Rodiny na tradi�ní benefi�ní 
komponovaný program pro Domov po�ádaný 
paní Marií H�ebíkovou MODLITBA ZA 



NEMOCNÉ“. Vystoupí Jana a Kv�ta 
H�ebíkovy – housle, zp�v, Michail Sevruk-
hoboj, Miroslav Navrátil-varhany, Nelly 
Ko�arjan-zp�v. Pásmo poezie a zp�vu od 
autora  Vojt�cha Pet�íka: „Let divokých 
husí“. Jako host vystoupí pan Roman Janál, 
operní p�vec ND, nositel ceny Thálie.  
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M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
15. PO  16 K 17.15  spol. mládeže I. 
    19 h  spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina  
19.45 zpívání – klub DCB 

16. ÚT  17.30 M   
17. ST  16 K  20 h ZŠ Sochá�ova–sport 
   9.30  rodinný r�ženec 
18. �T  17.30 M zpov�dní den 
    d�tská mše   14.30 setkání star. chlapc� 
    16 h  setkání ml. chlapc� 

    18.45–19.30 možnost sv. smí�ení 
19. PÁ            18 K  16h váno�ní besídka pro d�ti  
20. SO  18       (s ned�lní platností)   
21. NE          7. 45 M    3. ned�le adventní 
                         9 K     
22. PO  16 K   
23. ÚT  17.30 M    
24. ST  16 K     slavnost Narození Pán�    

      d�tská mše   
00.00 K  

p�lno�ní mše s lidovým zp�vem   
25. �T   9 K      sv. Št�pána  
26. PÁ   9 K      sv. Jana Evangelisty 
27. SO  18 K     (s ned�lní platností)    

28. NE          7. 45 M     Svátek Svaté Rodiny 
             9 K        Ježíše, Marie a Josefa 
________________________ 
 
 
ST  31.12.     16.00 d�kovná mše Sv. Rodina 
�T  1.1.04 9.00 Sv.Rodina  

(bude natá�eno do rozhlasu) 
Mše svaté v ostatních dnech jsou jako obvykle.  
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