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JONATAN  
Je časté biblické jméno. Znamená tolik 
jako �Hospodin dal�. Nejznáměj�í nositel 
tohoto jména byl prvním synem 
izraelského krále Saula. Byl statečným a 
u�lechtilým mu�em, bojovníkem jeho� 
luči�tě nikdy nepochybilo. Kdy� Saul 
vedl válku proti Fili�ťanům, vyznamenal 
se pobitím strá�e na hoře v Gabaa. 
Nevědomky poru�il přísahu svého otce 
tím, �e jedl med a takový mu� měl být 
podle přísahy proklet a zemřít. Av�ak lid 
se za něj postavil: �Jako�e je �iv 
Hospodin, ani vlásek z hlavy mu nesmí 
spadnout na zem. S pomocí Bo�í jednal 
dne�ního dne.� (1 S 14,45) neboť 
připravil Izraeli veliké vysvobození. 
Z jeho dal�ího �ivota nemáme mnoho 
zpráv. Víme v�ak o jeho přátelství 
s Davidem. Ji� po duelu Davida 
s Goliá�em Jonatan �přilnul celou du�í 
k Davidovi a zamiloval si ho jako sebe 
sama.� (1 S 18, 1) Uzavřel s Davidem 
smlouvu, daroval mu své odění i 
s mečem, lukem a opaskem. Na tu dobu 
to byly veliké dary, neboť v Izraeli té 
doby nebylo bě�né zpracovávat �elezo. 
Zbraně tohoto druhu nosil jenom král a 
jemu nejbli��í. Slova o přátelství mezi 
Jonatanem a Davidem jsou snad 
nejkrásněj�ím popisem přátelství v Bibli 
vůbec. Jonatan stál věrně na straně 
Davida i kdy� jako korunní princ v něm 
mohl vidět svého konkurenta. Kdy� jeho 

otec Saul usiloval o Davidův �ivot, 
přimlouval se za něj, oznamoval mu v�e, 
co jeho otec připravoval, pro�íval kvůli 
tomu utrpení. Vyslou�il si tím hněv svého 
otce Saula, který na něj křičel: �Ty synu 
poběhlice, co� jsem to nevěděl, �e si 
Ji�ajova syna vyvoluje� ke své hanbě i 
k hanbě klínu své matky? Po v�echny dny 
�ivota Ji�ajova syna na zemi neobstojí� ty 
ani tvé království�. Dokonce po něm 
mr�til kopím. Jonatan se s Davidem 
setkal, �políbili se a plakali jeden pro 
druhého, a� se David vzchopil. Jonatan 
řekl Davidovi: �Jdi v pokoji. Co jsme si 
my dva v Hospodinově jménu přísahali, 
toho ať je Hospodin navěky svědkem mezi 
mnou a tebou i mezi mým a tvým 
potomstvem�. (1 S 20, 41-42) Potomstva 
se nezi�tný Jonatan nedočkal, neboť padl 
v posledním boji proti Fili�ťanům spolu 
se svými dvěma mlad�ími bratry. 
�alozpěv Davida nad Jonatanem i Saulem 
je naplněn oddaností, věrností a hlubokou 
bolestí: �Ozdoba tvá Izraeli na tvých 
návr�ích skolena le�í. Tak padli bohatýři! 
Neoznamujte to v Gatu, nezvěstujte to 
v ulicích A�kalónu, ať se neradují dcery 
peli�tejské, dcery neobřezanců ať 
nejásají�Bývali nad orly bystřej�í a nad 
lvy udatněj�í�Stýská se mi po tobě, můj 
bratře Jonatane, byls´ ke mně pln něhy, 
tvá láska ke mně byla podivuhodněj�í nad 
lásku �en. Tak padli bohatýři, v zmar 
při�la válečná zbroj!� (2 S 19-27)  DPJ 



KŘÍ�OVÉ CESTY 
V�dy v pátek po m�i svaté a v neděli od 
17 hod se bude konat v chrámě sv. Rodiny 
pobo�nost Kří�ové cesty. V�ichni farníci 
jsou srdečně zváni!  red.   
 
 
VÍKEND MLÁDE�E  
Od pátku 23. do neděle 25. dubna se 
bude konat víkend mláde�e na ji� 
tradičním místě: v centru mláde�e 
v Příchovicích (Jizerské hory). Zájemci 
se mohou nahlásit ji� teď! Na cestu je 
třeba mít spacák a cca 300 Kč (cesta, 
ubytování i strava dohromady). Sleva je 
mo�ná!  David Ž.  
 
 
PRACOVNÍ SOBOTA MLÁDE�E 
Asi deset km od Řep je v obci Hájek 
starý franti�kánský klá�ter v jeho� 
objektu také stojí jedna z nejpřesněj�ích 
kopií Loretánského domku (místa, kde 
Panna Maria přijala andělovo 
zvěstování). Klá�ter je v rekonstrukci a je 
mo�né zde přilo�it ruku k dílu. První 
taková mo�nost bude v sobotu 27. 
března. Na akci jsou zváni zvlá�tě mladí 
lidé z na�í farnosti! Ráno se bude 
vyjí�dět a večer se vrátíme. Součástí 
tohoto pracovního dne bude např. i teplý 
gulá�, čaj a dal�í překvapení. Nahla�te 
se mi prosím včas!  David Ž.       
 
 
FARNÍ KNIHOVNA 
Milí farníci a farnice! Připomínáme Vám, 
�e na�e farnost má stále svou knihovnu, 
která je v klubu domova sester boromejek. 
Na�e knihovna má nyní kolem 300 svazků 
knih + audiokazety. Seznam vět�iny knih 
visí v předsíni kostela na nástěnce. 
Půjčování knih a kazet bude po 
zku�enostech z přede�lého období 
upraveno takto: otevřeno bude v�dy 
poslední neděli v měsíci po m�i svaté � 
tedy od 10 do 10.30.  Tato měsíční lhůta 
by byla také dobou k vrácení vypůjčených 
titulů. Zároveň PROSÍME O 

NAVRÁCENÍ ji� vypůjčených knih a 
kazet do 28. března, kdy knihovna bude 
opět uvedena do provozu! Jako novinku 
nabízíme nahrávky rozhlasových vysílání 
Dr. Marie Svato�ové.  Jiřina Slavíková + 
Blanka Kláp�ťová  
 
NESME KŘÍ� DRUHÝCH 
Pán povolal do slu�by nového 
litoměřického biskupa, Mons. Pavla 
Posáda.  Drazí, prosím, modleme se, aby 
mu Bůh dal v�echny milosti, které ke 
svému neobyčejně tě�kému úkolu 
potřebuje.   Franti�ek Kucharský 
 
 
ANDĚLSKÉ DOBRODRU�STVÍ 
aneb akce �Podporujte svého anděla� 
pokračuje! Nejnověj�í zprávy z 
restaurátorských prací na freskách v na�em 
kostele sv. Rodiny se dozvíte z letáku, 
který je k dispozici v předsíni kostela!  red 
 
 
PŘEDNÁ�KA JANA LACHMANA  
na téma NEMOC, UMÍRÁNÍ A SMRT 
V �IVOTĚ  KŘESŤANA. 
Postní doba a Velikonoce nás zvou 
k rozjímání o Kristově utrpení, smrti a 
vzkří�ení. Zní to �otřepaně� a jaksi 
samozřejmě, ale nejsem si jist, kdo z nás 
tou�í meditovat zrovna o utrpení a smrti. 
Je to Achillova pata, na�e slabé místo, 
kdyby tak �lo utrpení a smrt zahnat! Na 
osudech druhých vidíme, jak utrpení 
doká�e zpackat �ivot. Kdo se na vlastní 
oči přesvědčil, �e utrpení po sobě 
nezanechává jen mrzáky, ale také 
hodnověrné (hodné víry) stoprocentní 
lidi? 

Rozjímání o Kristově utrpení, smrti 
a vzkří�ení je rozjímání o nás. Uvádění 
do tajemství má svůj řád, svoji cestu. 
Ne� předstoupíme o Bílé sobotě před to 
největ�í tajemství � �e jsme křtem 
ponořeni do Kristovy smrti, abychom mu 
byli podobni i v jeho zmrtvýchvstání, je 
třeba kus cesty projít. 



Jedním z přemý�livých zastavení 
na této cestě by mohla být předná�ka 
Jana Lachmana na téma nemoc, 
umírání a smrt v �ivotě  křesťana. Jste 
zváni do klubu Domova sv. Karla 
Boromejského v neděli 21. 3. od 20.00 
hodin. (Jan Lachman externě předná�í 
na Evangelické teologické fakultě, je 
doktorandem studia teologie) Na 
společné setkání se tě�í Jaroslav 
Jirman. 
 
 
KŘESŤANSKÁ �KOLKA 
Mateřská �kolka �VOLAVKOVA� na 
Petřinách pořádá 17. března od 15 do 17 
hod. den otevřených dveří, na který jsou 
rodiče srdečně zváni. V rámci této �kolky 
je také jedna třída s křesťanským 
zaměřením.  K. Hovorková 
 
 
4. FARNÍ PLES 
V sobotu 21. února 2004 se uskutečnil 
v místní sokolovně ji� po 4. farní ples. Jeho 
přípravu zaji�ťoval plesový výbor ve 
slo�ení: Kadlec, Hanu�ová, Kláp�tě, 
Vomáčka, Slavík, Zeman, Rousková. 
Významnou měrou se také podílel pan 
starosta Vlastislav Fencl. Vět�ina 
zúčastněných zhodnotila ples jako velmi 
zdařilý. S předtančením vystoupily taneční 
skupiny Picasso, Limetky a Karamela. 
K tanci hrála kapela Ple�. Zlatým hřebem 
večera byla tombola, která předčila 
očekávání. Plesový výbor provedl 
vyhodnocení plesu. Výtě�ek ve vý�i cca 
10 000 Kč bude pou�it na charitativní 
účely. Děkujeme v�em �tědrým 
sponzorům! Tě�íme se, �e se v hojném 
počtu zúčastníte i 5. Farního plesu. Za 
plesový výbor I. Rousková 
 
 
DR. MARIE SVATO�OVÁ V ČESKÉM 
ROZHLASE 
Mo�ná si někteří z vás pamatují na 
článek v Martinovinách, ve kterém byl 
vyjádřen obdiv a poděkování paní 

doktorce Marii Svato�ové, která je z na�í 
farnosti a věnuje se intenzivně lidem 
v terminálním období �ivota. Před časem 
byla oslovena redaktory Českého 
rozhlasu, zda by nechtěla spolupracovat 
při tvorbě rozhovorů na nejrůzněj�í 
témata. Nabídku přijala a pořad, který je 
zde vysílán jednou za 14 dní přinesl 
nečekaný pozitivní ohlas. Pořady jsou 
vysílány na stanici Český rozhlas2 - 
stanice Praha, pod názvem Host do 
domu - "Jak to vidí Marie Svato�ová" 
ka�dou druhou středu 8,00 - 8,45 hod. 
(pořad je opakován následující noc mezi 
2. a 3. hodinou�). Autorka také poskytla 
nahrávku pořadů na�í farní knihovně pro 
zájemce, kteří vysílání nemohou 
sledovat přímo. Zde je mo�né zapůjčení i 
kopírování pro pastorační účely).  
Dal�í texty jsou k dispozici na webových 
stránkách pastoračního střediska na�í 
arcidiecéze:  
WWW.VIRA.CZ/SVATOSOVA   
I skrze na�í modlitbu mohou tyto 
hodnotné pořady přinést dal�í duchovní 
plody!  red 
 
Obsah kazet: Hospic;  Čas, přítomný 
okam�ik;  Du�ičky; Vnitřní svoboda, 
odpu�tění;  Svoboda a odpovědnost;  
Advent;  Vánoce; Věda a víra 
(tříkrálové téma);  Interview s Bohem  
(o modlitbě); Krása stáří; Internet a 
senioři; Sodoma a Gomora; Desítka 
spravedlivých.  
Pokračování pořadů: 17.3., 31.3., 14.4., 
28.4., 12.5., 26.5., 9.6. a 23.6. 
  
 
PODZIMNÍ VÝLET PRO DĚTI 
Ráda bych pozvala děti (libovolného věku) 
na podzimní výlet na Karl�tejn. Jeli 
bychom vlakem a nav�tívili vzácněj�í II. 
vyhlídkový okruh. V rámci této prohlídky 
bychom viděli např. Mariánskou a Velkou 
vě�, visutý vě�ní most, bývalou Sakristii a 
předev�ím Kapli sv. Kří�e.  

Pojedeme v sobotu, 22.10.2004. 
Odhad ceny je 140,- Kč (jízda po Praze 
12,- Kč, jízda vlakem se slevou 28,- Kč a 



vstup dítě 100,- Kč). Je reálná naděje, �e 
vstupné bude dotováno. 

Vzhledem k tomu, �e prohlídku je 
nutno rezervovat v dostatečném časovém 
předstihu, prosím zájemce, aby mi sdělili 
jméno dítěte a telefonní spojení, a to do 
28.3.2004. Je mo�no volat večer domů 
257950518 (prosím a� po 6.3.) nebo zaslat 
email grap@quick.cz.  Jarmila Hindová 
 
 
KLÁ�TER V HÁJKU 
V sobotu 1. května v 10.30 se bude 
v klá�teře Hájek konat m�e svatá, 
májová pobo�nost, odpolední oheň a 
dal�í společné akce. V�ichni jste srdečně 
zváni!  red. 
_____________ 
 

KALENDÁŘ 
M � kostel sv. Martina, K � klá�terní kostel 
8. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 

19.30 spol. mláde�e II. 
- zákristie sv. Martina  
19.45 zpívání � klub DCB 

9. ÚT  17.30 M     
10. ST  18 K 20 h Z� Socháňova�sport 
     9.30  rodinný rů�enec 
11. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e     18.45�19.30 mo�nost sv. smíření 
12. PÁ  18 K   
13. SO  18       (s nedělní platností)  
14. NE          7. 45 M    3. neděle postní 
                         9 K     
15. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 
    19.30 spol. mláde�e II. 

- zákristie sv. Martina 
19.45 zpívání � klub DCB 

16. ÚT  17.30 M  
   20 h Biblická h.-klub DCB 
17. ST  16 K 20 h  Z� Socháňova �sport  
   9.30  rodinný rů�enec 
18. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   14.30 setkání star.chlapců 
  sv. Cyril Jeruzalémský 16.00 setkání ml.chlapců   
       18.45�19.30 mo�nost sv. smíření  
19. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
  sv. Josef 
20. SO  18 K      (s nedělní platností)    
21. NE          7. 45 M   4. neděle postní 
    9 K  

 
 
  
 
 
 


