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�ALOMOUN 
Byl synem Davida a Betsabé, �eny Uriá�e 
Hetejského. Jeho jméno ��elómó� dané 
mu otcem Davidem znamená pokojný. 
Prorok Nátan mu dal jméno �Jedidiah� 
co� značí miláček Hospodinův. Datum 
jeho vlády nelze určit přesně, zdá se �e 
panoval v letech 973-933 před Kristem, 
tedy  biblických 40 let znamenajících 
jednu generaci. �alomoun zdědil po otci 
zalo�enou ří�i, on sám jí svým smyslem 
pro representaci a diplomacii dal vněj�í 
lesk a vnitřní blahobyt. Hned na začátku 
musel bránit trůn před svým star�ím 
bratrem Adoniá�em. Kdy� se Adoniá� 
znovu pokusil o pikle proti �alamounovi, 
byl zabit. �alomoun uměl vyu�ít 
rozsáhlost zděděné ří�e k navázání vztahů 
k ostatním královstvím. O�enil se 
s dcerou egyptského faraona Psusennese, 
posledního z 21. dynastie. Opevňoval 
města, uzavíral smlouvy a nové sňatky a 
tak upevňoval bezpečnost své ří�e. Podle 
3 Kr měl mít 700 hlavních a 300 
vedlej�ích �en. Po domluvě s tyrským 
králem Hiramem zalo�il Izraelcům do té 
doby neznámou námořní flotilu. Jeho 
nejslavněj�ím činem byla stavba 
Jeruzalémského chrámu na hoře Moria. 
Stavba trvala 7 let a vy�ádala si práce 183 
000 lidí. Postavil si také rozsáhlý členitý 
palác, jeho� stavba trvala 13 let. 
Příslovečnou se stala �alomounova 
moudrost. Ji� na začátku jeho vlády ho 

Bůh vyzval ve snu, aby si vy�ádal, co mu 
má dát. �alomoun prosil o �srdce 
vnímavé, aby mohl soudit Bo�í lid a 
dovedl rozli�it mezi dobrem a zlem�.  
Jednou k němu při�ly dvě matky se 
sporem. Oběma se narodilo dítě, pře�ilo 
v�ak jenom jedno. Obě tvrdili, �e dítě je 
jejich. �alomounský rozsudek zněl 
rozdělit dítě mečem ve dví, aby se ka�dé 
z �en dala půlka. Kdy� se jedna z nich 
byla ochotná zříci se své půlky pro 
zachování �ivota dítěte, ukázala se jako 
matka a dítě jí bylo navráceno. Ukázkou 
moudrosti je mno�ství přísloví a písní jím 
slo�ených. Pozdní tradice mu připsala i 
Píseň �alamounovu (Píseň písní), knihu 
Kazatel, knihu Přísloví a �alm 127. Jeho 
osobní zbo�nost byla naru�ována touhou 
po vněj�í okázalosti, pohrdáním starými 
tradicemi a jeho politickými sňatky 
s modlářskými �enami jim� budoval 
svatyně. Na�e lidské srdce není jenom 
dobré či zlé, má v něm místo jak světlo, 
tak také tma, toho je �alomoun zářným 
příkladem. Pro mnohé umělce byl 
�alomoun zdrojem inspirace. Ze 
známěj�ích se dá jmenovat Raffael, 
Rubens, Grant, Haendel. V bibli se 
dočteme o �alomounovi v 1 Kr 1-11, 1 Pa 
22-23, 28-29, 2 Pa 1-19.  DPJ 
 
ITALSKÁ MLÁDE� V ŘEPÍCH 
Skromnost, pracovitost, upřímnost a 
přátelství � tak lze charakterizovat 



skupinu 40-ti mladých lidí z Itálie, 
kteří k nám zavítali na posledních 
deset dní v srpnu. Důvodem jejich 
příjezdu bylo přání nabídnout 
doplňkový program na�im dětem a 
mláde�i, kteří na konci prázdnin jsou 
ji� doma ale postrádají mo�nost 
nějakého zajímavého vyu�ití času. 
Tento program zvaný Grest nebo-li 
Letní skupiny byl ji� ve třech minulých 
letech s velkým úspěchem vyzkou�en 
v jejich rodném městě Mirano, kde se 
scházelo pravidelně asi kolem 500 dětí 
a mláde�e. 
 Z Řep při�lo v těchto dnech asi 
70 lidí, kteří se mohli zapojit v těchto 
skupinách: vyučování tance na 
moderní hudbu, různé druhy sportu, 
hudební skupina, tvorba dárkových 
předmětů z korálků, látky, papíru, 
hlíny, dále vytváření obrazů, vitrá�í, 
divadelní skupina a jiné. To 
nejdůle�itěj�í v�ak pro nás nebylo to, 
co se dělalo, ale krásné vztahy, které 
se mezi námi postupně vytvořili.  
V�dyť také na�e loučení vypadalo tak 
trochu jako slzavé údolí. 
 Je�tě krátce k městu z kterého 
tito Italové pocházejí: Mirano má 25 
tisíc obyvatel (tedy téměř tolik co na�e 
Řepy�) a le�í asi dvacet kilometrů od 
Benátek na severu Itálie. Ptal jsem se 
taměj�ího kněze, který tuto mláde� 
doprovázel, kolik je tam u nich 
mladých lidí, kteří vytváří tyto 
programy. Řekl, �e kromě těchto 
čtyřiceti je tam dal�ích �edesát, kteří 
spolu s ním se takto nasazují ka�dým 
rokem dva týdny o prázdninách pro 
druhé. I letos Grest v Miranu 
organizovali a přesto přijeli i k nám. 
Zajímavé také bylo, �e si platili sami 
ve�keré výdaje (kromě dárků a 
několika málo věcí proplacených z na�í 
strany) - jistě také z dotací, které jim 
poskytuje město a jiní. Za zmínku by 
také stálo, �e se rozhodli např. 
přijmout ná� český jídelníček, který 
byl zrovna ten který den připraven 
v kuchyni řepského Domova Karla 
Boromejského. A mo�ná si někdo 

doká�e představit, co pro ně 
znamenalo dostat na talíř těstoviny 
s mákem popř. tvarohem a cukrem� 
Ten den se přes ve�kerou svojí snahu 
museli prostě postit� 
 Ké� by i u nás byli mladí lidé, 
kteří by někdy namísto vlastního 
odpočinku a zábavy dávali někdy i 
druhým mo�nost za�ít něco hezkého, 
nasadili se třeba pro druhé bez nároku 
na honorář. Kolem nás je přece dost 
těch, kteří strádají�, u� jenom tím, �e 
se o ně nikdo nezajímá. V�dyť čas 
mohli na�i ital�tí přátelé pro�ít jistě i 
zcela jinak � třeba na diskotékách 
nebo na atraktivních místech světa 
(peníze na to mají a mnozí to tak 
dělají�).        �D�- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKUPINY MLÁDE�E   
V zákristii kostela sv. Martina se 
opět bude mo�né scházet ve 
skupinách mláde�e � zhruba od 11 
let.  Na na�ich setkáních si nejenom 
povídáme, ale také hrajeme různé hry, 
soutě�e, chodíme na výlety, modlíme 
se, nav�těvujeme zajímavá místa. Jste 
proto v�ichni srdečně zváni � i s va�imi 
novými nápady jak vyu�ít společný 
čas. 
Předbě�ně se budou scházet tři 
skupiny:  



• pondělí od 18 hod - mlad�í 
mláde� 

• pondělí od 20 hod - star�í mláde�  
• pátek od 15.30 - mlad�í mláde�  

Kdo má o toto setkávání zájem 
přihla�te se na formulář v předsíni 
kostela a nebo přímo na tel. 603-89 49 
89 popřípadě do zákristie sv. Martina: 
235 302 058 nebo na mailu: 
david.zofak@tiscali.cz   
Na setkání a katecheze nebo také 
k přípravě na křest či biřmování se 
mů�ete přihlásit stejným způsobem.   
Skupina mlad�ích chlapců � dříve 
nazývaná ministranti se scházet tento 
rok nebude.  p. as. David �ofák 
 
NÁBO�ENSTVÍ PRO DĚTI a 
mláde� 
Kdo má zájem o výuku nábo�enství pro 
své děti ve věku 3 a� 12 let, zapi�te se do 
formuláře v předsíni kostela sv. Rodiny 
nebo sv. Martina. Podle zájmu budou 
utvořeny skupiny.   -d�- 
 
RŮ�ENEC 
Kdo by se společně s námi chtěl modlit 
rů�enec (5 desátků), přihla�te se u 
Zdeňky Veselé � tel: 235 312 867. 
Zatím navrhujeme čtvrtek v 9 hod.  
Tě�íme se!    Zdeňka V. 
 
 
HLEDAJÍ SE DOBROVOLNÍCI ! 
Paní Veselá (imobilní � 80 let) se svým 
man�elem, bydlící ve Vondrou�ově ulici 
na Praze 6 v Řepích, hledají pomoc 
dobrovolníků, kteří by si chtěli přivydělat 
(nejlépe dvou studentů nebo studentek, 
kteří by se mohli po domluvě střídat) a 
zvlá�tě paní Veselé by pomáhali 
v kuchyni, v domácnosti a popř. při 
vycházkách. Jednalo by se o občasnou 
pomoc (v některých dnech podle 

domluvy) od 9.00 do 13.00. Tuto pomoc 
organizuje POV - Pra�ská organizace 
vozíčkářů, která dobrovolníkům dává 40 
Kč na hodinu. Pokud byste o někom 
věděli, ozvěte se buď přímo panu 
Veselému na tel.: 235 310 053 nebo 
Davidovi �ofákovi na tel: 603-894989.      

�d�- 
 
POMOC PRO BESLAN 
Česká katolická charita vyhlásila 
veřejnou sbírku na pomoc obětem 
útoku v Beslanu: číslo účtu 369-
369369369/0800 u České spořitelny, 
variabilní symbol 1261 (při platbě 
slo�enkou prosím uvádějte číslo konta 
ve tvaru: 3690369369369/0800, v.s. 
1261). Do Beslanu ji� Charita dodává 
léky a zdravotnický materiál. 
Kontakt pro dotazy: Martin Zamazal 
nebo tiskové oddělení sdru�ení ČKCH, 
Jan Oulík, mobil: 603 895 984 a 
Dagmar Volencová, mobil: 603 511 
242. 
 
 
SKAUTSKÝ ODDÍL LUMTURO  
(oddíl s křesťanským zázemím) hledá 
MLADÉ VEDOUCÍ ve věku od 17 do 
25 let pro kluky � vlčata ve věku od 8 � 
11 let. Pokud byste měli zájem o tuto 
činnost přihlaste se u Davida �ofáka nebo 
přímo u Vojty �káchy tel. 777-910 542.  
Pokud máte zájem se dozvědět více o 
tomto skautském oddíle � nahlédněte do 
webových stránek: www.lumturo.cz.         
 
 
 
NÁRODNÍ KANCELÁŘ 
PAPE�SKÝCH MISIJNÍCH DĚL  
PŘIJME SEKRETÁŘKU 
�pindlerův Mlýn: Národní ředitel 
Pape�ských misijních děl (PMD) v České 
republice P. Jiří �légr přijme sekretářku 
do Národní kanceláře PMD ve 
�pindlerově Mlýně. Po�adavky: 
křesťanka katolického vyznání, aktivní 
znalost angličtiny a práce na PC, dobrý 



zdravotní stav, chuť a ochota pomáhat 
potřebným lidem. Zku�enosti z práce na 
misiích a v médiích vítány. Nástup dle 
domluvy. 
Kontakt: PMD, 543 51 �pindlerův Mlýn 
33; tel: 499 433 058; 
mailto:info@misijnidila.cz. 
 
 
DARY PRO ANDĚLY 
Benefiční akce na podporu obnovy 
beuronské malby v kostele Sv. Rodiny 
v Praze-Řepích 
 
Pátek 1.října 2004, 18,00hod., kostel 
Sv. Rodiny v Řepích: 
Hudební pásmo s předná�kami o 
beuronských malbách 
Hudba a zpěv Markéta Mazourová a 
Květa Hřebíková, předná�et budou Dr. 
Helena Či�ínská z Ústavu pam. péče hl. 
města Prahy, man�elé Ma�kovi a Tomá� 
Skořepa � restaurátoři a P.Daniel 
Janáček- řepský farář. Vstupné 
dobrovolné, bude věnováno na obnovu 
maleb. 
Sobota 2.října 2004, 18,00hod., kostel 
Sv. Rodiny v Řepích: 
Velký benefiční koncert Petra Muka a 
jeho hostů Gapeels a Acoustic Impact. 
Vstupné 150 Kč � děti do 10 let vstup 
zdarma. 
Výtě�ek bude věnován na obnovu 
beuronské malby v kostele Sv. Rodiny. 
Prodej lístků bude zahájen hodinu před 
začátkem koncertu. 
Neděle 3.října 2004, 9,00hod.,kostel 
Sv.Rodiny v Řepích ( při m�i svaté) 
Varhanní koncert a zpívaná m�e. Na 
varhany hraje: Vladimír Roubal 
Výtě�ek sbírky v kostele bude věnován na 
obnovu maleb. 
 
V pátek 1.10. 2004 bude otevřena 
v předsíni kostela Sv. Rodiny expozice 
z průběhu restaurování  maleb, o 

�Beuronské malířské �kole�  a informace 
o projektu �Podporujte svého anděla�. 
Při v�ech koncertech bude mo�né 
obdivovat a nakupovat drobné umělecké 
předměty z dílny několika výtvarníků -  
např.man�elů Hubáčkových ze Zličína � 
keramika, malba na hedvábí Dana 
Radová, Anna Kaprálová- batikovaná 
trička. 
Část výtě�ku z prodeje bude věnována 
na obnovu maleb. 
Kontakt: Domov sv.Karla 
Boromejského, K �ancím 50, 163 00 
Praha 17 � Řepy, www.domovrepy.cz,  
www.boromejky.cz 
Ing.Marie Hanu�ová, Tel: 723 099 075, 
hanusova@nmskb.cz 
Číslo účtu ANDĚL: Komerční banka       
27- 3153070257/0100 

Ing. Marie Hanu�ová  
 
KALENDÁŘ 
M � kostel sv. Martina, K � klá�terní kostel 
20. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 

20 h spol. mláde�e II. 
- zákristie sv. Martina  

21. ÚT  17.30 M     
19.45 zpívání � klub DCB 

22. ST  16 K 20 h Z� Socháňova�sport 
23. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   9 h  rodinný rů�enec 
    18.45�19.30 mo�nost sv. smíření 
24. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
    15.30 spol. mláde�e 
25. SO  18       (s nedělní platností)  
26. NE          7. 45 M    26. neděle v mezidobí 
                         9 K     
27. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 

20.00 spol. mláde�e II. 
- zákristie sv. Martina  

28. ÚT  17.30 M     
19.45 zpívání � klub DCB 

29. ST  16 K 20 h Z� Socháňova�sport 
30. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   9 h  rodinný rů�enec 
    18.45�19.30 mo�nost sv. smíření 
1.10. PÁ 18 K  15-16h rodinné katecheze  
    15.30 spol. mláde�e 
2. SO  18       (s nedělní platností)  
3. NE          7. 45 M    27. neděle v mezidobí 
                         9 K     


