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Jedna z nejstarších knih – �ástí bible je „Druhá kniha Mojžíšova“, zvaná „Exodus“. Úst�ední postavou 
celé knihy je Izraelita Mojžíš a jejím obsahem jsou v podstat� mimo�ádné memoáry tohoto vrcholného 
p�edstavitele národa od jeho narození až po jeho smrt. Kniha za�íná  narozením Mojžíše izraelským rodi��m a 
pokra�uje jeho výchovou dcerou faraóna na královském dvo�e. Kniha lí�í, jak mladý Mojžíš po vážném 
incidentu s jedním Izraelitou, kterého p�i poty�ce zabil, opustil p�stounské prost�edí a navrátil se mezi lid, ze 
kterého vzešel. Oženil se a pásl ovce svého tchána Jitra na ho�e Chorébu. Jednoho dne na této ho�e v 
p�ítomnosti ho�ícího ke�e zaslechl „hlas Boha jeho otce, Boha Abrahámova, Boha Izáka a Boha Jakóba“ a p�ijal 
„boží povoláním k záchran� Izraele“. Je nepochybné, že Mojžíš byl kvalifikován pro takové poslání. M�l nejen 
p�irozený talent, ale také díky výchov� a pobytu u královského dvora poznal správu a výkon ú�ední moci.  

Po tom, co Hospodin povolal na ho�e Chorébu Mojžíše, aby vyvedl soužený izraelský lid z Egypta, došlo 
k eskalaci spor� Izraelit� s Faraónem, jejíž d�sledkem byly „velikonoce“, neboli vyjití z Egypta. Národ se 
vydal na pochod do zaslíbené zem�. Na záv�r dobrodružného út�ku zotro�eného lidu z moci faraónovy podle 
biblické zprávy Hospodin rozd�lil mo�e, Izraelci p�ešli po suchu a egyptské vojsko, které uprchlíky 
pronásledovalo, utonulo. Bylo to velké vít�zství, ale na krátkou dobu. Pak následovalo �ty�icetileté strastiplné 
putování pouští. Euforie byla brzy vyst�ídána deziluzí. Strádání, reptání a vý�itky Izraele byly na denním 
po�ádku: „Kéž bychom zem�eli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa … 
vždy� jste nás vyvedli na tuto pouš�, jen abyste celé toto shromážd�ní umo�ili hladem.“ (Ex 16,1) Mojžíš se 
coby formální p�edstavitel národa dostal do situace, ve které bylo t�eba jednat autoritativn�. Nabytá svoboda 
Izraele byla vážn� ohrožena. Proto hned na po�átku putování pouští stanovil jasné sm�rnice chování jednotlivc� 
a skupin a sm�rnice pro rozhodování spor�. Tehdy neexistoval žádný zákonodárný sbor, který by vydával 
na�ízení svou autoritou. Šlo svým zp�sobem o zvláštní formu deklarování p�sobnosti pravidel v izraelském 
národ�: tomuto národu se dostalo zaslíbení od Boha a na d�kaz toho B�h s nimi uzav�el smlouvu v podob� 
„Desatera“. Tím se stal Izrael národem vyvoleným.  

Tato smlouva byla Mojžíšem dále rozvedena v „Knize smlouvy“ do díl�ích právních ustanovení: první 
bylo „Ustanovení o oltá�i“, druhé „Ustanovení o otrocích“, pak následovala ustanovení: „Právo odvety a 
odškodn�ní“, „Krádeže a zpronev�ry“, „Požadavek spravedlnosti“, „Výro�ní slavnosti“ a na záv�r „Zaslíbení a 
výstrahy“. Tyto základní kodexy bylo t�eba rozepsat do „provád�cích p�edpis�“. Proto Mojžíš vycházeje ze své 
zkušenosti u dvora faraóna, z denní praxe života Izraelit� na poušti a s ohledem na vstup do „Zaslíbené zem�“ 
vydal „Sm�rnice pro vybavení kultu“, ve kterých definoval „Model schránky, stolu a svícnu“, „Model 
p�íbytku“, „Model oltá�e a nádvo�í“, „Popis kn�žského roucha“, „Uvád�ní kn�ží v ú�ad“, „Další bohoslužebné 
p�edpisy“, „Ustanovení �emeslník�“, a „P�edpisy o dni odpo�inku“. 

Izraelité se prvn� setkali s takovou formou správy v�cí ve�ejných, a� byli zpo�átku svolní k respektování 
takové správy, jejich ochota pod�ídit se brzy upadla. D�íve, než „Mojžíšova“ pravidla nabyla právní ú�innosti, 
se lid znovu vzbou�il proti Mojžíšovi, necht�l se pod�ídit právnímu �ádu a žádal po jeho bratru Áronovi: 
„Ud�lej nám boha, který by šel p�ed námi. Vždy� nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím �lov�kem, který nás 
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vyvedl z egyptské zem�.“ (Ex 32,23) Tak vzniklo zlaté tele, kolem kterého lid tan�il, v tábo�e se ozýval vále�ný 
ryk, byl slyšet zp�v vít�z� a halas rozpustilých písní.  

Áron s Mojžíšem poznali neú�innost regulí a kontroly jejich pln�ní v jednání spole�nosti – izraelského 
lidu bez, dnešními slovy �e�eno, úst�edního výkonu správní a soudní moci. Mojžíš tedy vydal další bližší 
sm�rnice o bohoslužb�. P�ed tím si vyžádal u Izraele obnovení Smlouvy s Hospodinem. Pak uspo�ádal sbírku 
pro „Svatyni“: „Každý a� ze srdce dobrovoln� p�inese zlato, st�íbro a m��. A každý, kdo je mezi vámi dovedný, 
a� p�ijde a d�lá vše …“ (Ex 16,1) A zapo�alo budování „Svatyn�“, která se stala místem, kde se shromaž�oval 
všechen vyvolený lid, místem pro výkon správní a soudní moci. Odtud byla vyhlašována na�ízení a rozhodnutí 
platná pro všechny. „Svatyn�“ byla velkolepá a nákladná stavba, byla svým zp�sobem p�edch�dkyní 
Jeruzalémského chrámu. Popis v Bibli uvádí vý�et drahých kov�, dalších vzácných p�írodních materiál� a 
drahých látek. 

Tato stavba z národní sbírky si vynutila ú�ední soupis o vynaložených nákladech. Jednak, aby byl popsán 
vklad jednotlivc� a skupin do sbírky, za druhé, aby bylo ur�eno, co je „národním“ majetkem a jak s ním 
nakládat. Popis užitého materiálu na stavbu a vybavení je ve srovnání s jinými oddíly Bible nezvykle podrobný, 
dnes bychom �ekli dostate�n� pr�hledný. Je zve�ejn�n pro všechny generace, každý �tená� Bible se m�že 
dozv�d�t nap�íklad, kolik bylo spot�ebováno st�íbra, m�di, zlata a k jakým ú�el�m. Tak tomu bylo i u všech 
ostatních nákladových položek v�etn� pracovních výkon�. Soupis z�stal neuzav�ený, byl otev�eným ú�tem a 
nabízel Izraelit�m možnost p�inášet další ob�ti formou v�cných dar� a umož�oval hradit výkon „státní“ správy 
a soudní moci. 

Vybraní funkcioná�i – kn�ží ve „Svatyni“ sledovali, jak Izraelité plní své povinnosti dávek (daní), sm�li 
nakládat s dary jen podle p�edpis�, ale také byli povinni trvale aktualizovat soupis „národního“ majetku tak, jak 
se jeho objem zv�tšoval. Respekt Izraelit� v��i na�ízením daným Mojžíšem byl a je dosud považován za projev 
dodržování „Smlouvy“, zdrojem pro výkon správy a soudní moci a tím i r�stu blahobytu spole�nosti. 
V židovské tradici platí o prosperit�, že je projevem Božího požehnání. Koneckonc� byla tato forma správy 
v�cí ve�ejných  zdrojem fungování Izraele až do doby �ímské. Základní principy správy ve�ejného „židovského 
majetku“ však uchovávají pravov�rní Židé dodnes.  

Kéž je dnešní správci ve�ejných statk� napodobují, s tvorbou nových struktur je t�eba budovat kontrolní 
mechanismy.          Dobrou mysl Josef Svoboda 
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UŽ JSME N�KOMU POD�KOVALI? 
 

„Te� sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém 
t�le dopl�uji to, co zbývá vytrp�t do plné míry Kristových útrap“, píše 
apoštol Pavel z �ímského v�zení ve svém listu Kolosan�m. Asi bychom byli 
hodn� p�ekvapeni, kdybychom jednoho dne ve své poštovní schránce 
z ni�eho nic objevili dopis psaný t�aslavou rukou našeho vážn� nemocného 
d�de�ka, souseda anebo úpln� cizího �lov�ka. Asi bychom byli hodn� 
p�ekvapeni, kdybychom uvnit� za oslovením a pozdravem našli doslovn� 
opsanou tuto Pavlovu v�tu a nic víc, jen podpis nemocného. Co by nás 
nejspíš napadlo? Možná bychom z toho vyvodili ukvapený záv�r, že se mu to 
už v hlav� za�íná plést. Není to práv� naopak? Nemá to �lov�k, který takto 
uvažuje, v hlav� srovnané lépe než my? 

   �� � � � ��� � �� ��
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Nechci se nikoho dotknout, nechci znevažovat a podce�ovat úsilí zdravých lidí, jenom chci upozornit na jednu 
úžasnou skute�nost, kterou my „aktivní“ ve sp�chu snadno p�ehlédneme. Odvažuji se tvrdit, že jeden jediný nemocný, 
který sv�j k�íž p�ijal a v�dom� spojil s k�ížem Kristovým – t�ebaže na za�átku p�inucen jako kdysi Šimon Cyrenský – 
d�lá pro záchranu sv�ta víc než všechny parlamenty dohromady! 

Jsme si toho v�domi? Umíme to ocenit? Už jsme za to n�kdy n�komu z nich up�ímn� pod�kovali? T�eba i beze 
slov, pohlazením a kyti�kou sn�ženek? Do konce letošní postní doby by se to, myslím, p�i troše dobré v�le ješt� stihnout 
dalo. Ti lidé mezi námi jsou. Když ne v našem paneláku, tak ve farnosti a zcela jist� v Domov� sv. Karla Boromejského. 
Sta�í se zeptat sest�i�ek. 

Marie Svatošová 
 
 
P�ST A MODLITBA 
Brat�i a sestry, máme za sebou již 4 ned�le postní a kvapem se blíží svatý týden. V postní dob� se m�žeme 
p�ipravovat r�zným zp�sobem. N�kdy však máme problém se soust�edit, nemáme chu	 se modlit a pak prost� 
m�žeme z�stat v tichu a nebo využít k meditaci slova vzácných muž� nebo žen, kte�í mají s Pánem velké 
modlitební zkušenosti. Pro tuto p�íležitost jsem pro Vás vybral slova Romana Guardiniho a Karla Rahnera. 
 
Vzbu� ve mn�, Pane, svatý neklid,    Bože, d�kuji Ti za všechno, 
abych T� musel neustále hledat.    co jsi po mn� v mém život� cht�l. 
Nau� m� rozum�t tajemství,      Bu� pochválen za �as mého narození. 
podle n�hož jsi stvo�il mou bytost tak,    Bu� veleben za mé dobré hodiny i ho�ké dny. 
že mohu žít jen z toho,      Bu� požehnán za všechno, co jsi mi odep�el. 
co je nade mnou,       Nepropoušt�j, Pane, 
a že sám sebe ztratím,     svého tvrdohlavého a líného sluhu ze svých služeb. 
jakmile budu v sob� sám.       Ty máš moc nade mnou i v oné hlubin�, 
Vezmi mne za ruku, pomoz mi,       kdy zcela sám rozhoduji o sob� 
abych p�ešel k Tob�,        a o svém v��ném osudu. 
abych se opravdu v Tob� nalezl.    Ponechej si m� ve svých službách  
Amen.       po všechny dny mého života. 
       Amen. 
 

Váš Pavel Ji�i�ný 
 
 
POSTNÍ RECEPT našich prababi�ek - píše se rok 1910 

Kdybyste již nev�d�li jak zpest�it váš postní jídelní�ek, zde se nabízí jedna originální p�íležitost... 
622. Polévka ze žab 
Rozsekej t�icet dob�e o�išt�ných žab na drobno, dej na kuthánek, p�idej k nim malou na drobno rozkrájenou 
cibuli, kousek zelené petružele, trochu tlu�eného kv�tu a kus másla, osol to a nech asi �tvrt hodiny dusiti, utlu� 
to pak v hmoždí�i se �ty�mi žloutky na tvrdo uva�enými, de to do hrnku, nalej na to sva�eninu podle �. 613 
upravenou, a nech to �tvrt hodiny pova�iti, pak to proce�, trochu zapraž bledou máslovou jíškou, nech to chvíli 
pova�iti a vlej do mísy na smaženou na kostky nakrájenou žemli�ku, aneb m�žeš do ní zava�iti knedlí�ky z ryby 
podle �. 617.            z pražské kucha�ky Karoliny Vávrové vybrala Jana z Hostivice   
 
     
 
 
 
 
N�kdy jsme pobou�eni tím, jak muslimové hájí své náboženství - n�kdy i prost�edky vcelku nevybíravými - ale 
p�edpokládám, že v�tšina z nich chápe, že to, co vyznávali jejich p�edci, je d�ležité i pro n� a necht�jí si nechat 
od každého na toto d�dictví plivat. A jak jsme na tom my - ve st�ední Evrop�, v zemi, která má k�es	anské 
ko�eny, vysp�lou kulturu a k�es	anské politiky ve vlád�...? 
 P�i výuce �eštiny dostali žáci 8 t�ídy za úkol spole�n� �íst z oficiálních �ítanek pro ZŠ úryvek Francoi
 
Cavanna, francouzského spisovatele italského p�vodu. N�které �ásti zde p�episujeme:  
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“B�h svede Pannu Marii, spíše z politických d�vod� než z vášnivé lásky, a ud�lá jí dít�. Panna Maria porodí za 
žalostných hygienických podmínek. Ježíšek se narodí z neznámého otce. Když se v Betlém� narodil Ježíš, 
objevili se v Jeruzalém� t�i králové - mudrci, kte�í mudrcokralovali v tajuplném Orient�. A rádi opakovali 
moudré orientální p�ísloví Moje království není velké, ale mo�ím v království svém. A jestli to pocáká sousedy, 
tak a�. 
       Melichar byl expertem svaté v�dy elixír�, aperitiv� a v�bec osv�žujících nápoj�, které pomáhají žená��m 
oddálit návrat dom�.  
       A druhý ze t�í král� byl mladý a kyprý. A jeho uši byly tak silné, prostorné jako provincie, a když byl v 
dobré nálad�, hýbal jimi a jeho lid ho za to uctíval, nebot' je málo král� a mudrc�, kte�í by n�co takového 
dokázali. Knoflíky jeho poklopce byly z nejv�tších drahokam� a rubín�, a byla jich taková spousta, že se nikdy 
nestihl v�as rozepnout. A jméno jeho bylo Kašpar.  
       A ten t�etí byl úpln� �erný jako negr a promluvil, jen když se ho n�kdo zeptal. A jmenoval se Baltazar.  
  
...(...mudrci) Padli na tvá� p�ed Jezulátkem a nabídli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.  
       A zlato mu p�edával Melichar a Jezulátko zvolalo: " Táta! " a to všechny rozesmálo. Panna Maria, když 
uklízela všechny dary, tak po pravd� nev�d�la, co se má d�lat s myrhou, a tak si pomyslela, že je to proti 
po��rávání do postele a dala ji spolknout Ježíškovi, což nezabránilo po��rávání, ale zbarvilo ho to do modra, 
což je mnohem p�kn�jší a je to navíc zázrak. A tak t�i králové ud�lali na Ježíška budliky budliky a �ekli, že je 
celý tatínek a odešli.  
       Ale odcestovali jinudy, protože se jim ve snu zjevil and�l Pán�, aby jim �ekl, že se nemají vracet p�es 
Herodes�v palác, a už nikdo o nich nic neslyšel. Když se ale Herodes dozv�d�l, že si z n�j ud�lali t�i králové 
legraci, velice se rozlítil. Poslal do Betléma své bi�ice a p�ikázal jim, aby zabili všechny chlapce ve stá�í do 
dvou let, zejména ty, kte�í mají svatozá� kolem hlavy. Vyvražd�ných nevi�átek bylo více než dvacet tisíc, což je 
zna�ný po�et, zvlášt� pro m�sto s t�emi tisíci obyvatel.  
       To je nádherný d�kaz Boží lásky k lidem, nebo� B�h kdyby cht�l, mohl by najít zp�sob, jak tyto nevi�átka 
zachránit, stejn� jako našel zp�sob, jak zachránit svého syna p�ed Herodem. 
        A když Herodes zem�el, poslal B�h and�la za Josefem do Egypta. And�l se ukázal Josefovi ve snu a �ekl 
mu: " Hej! Vzduch je �istý. " A tak se tedy vydali na cestu, avšak tentokrát krá�eli Panna Maria s Josefem za 
oslem, zatímco Ježíš jel na oslovi, nebo� dít� dosp�lo do krásy a p�edevším do síly...“  
 
 Hanka, která byla p�ítomná ve t�íd�, kde se �etl úryvek, �íká:  
„P�i �tení tohoto �lánku se všichni d�ti ze t�ídy smály, byla jsem jediná, která se na to dívala jinak než na 
zábavu. Paní u�itelka nakonec pronesla: „Pro� bychom si z toho nemohli ud�lat legraci, když nejsme sprostí a 
náboženství neurážíme?“ Takový text nepovažuje za urážku? Neposmívají se svaté rodin� a všem ostatním? 
Tento �lánek bude �íst ješt� mnoho d�tí. Je to dob�e? D�ti nemají moc p�íležitostí poznávat k�es	anskou pravdu 
a takovéto texty je mohou od toho ješt� více odradit. Je správné, že ml�íme?“   
 Co k tomu dodat...?       H. Králová, D. Žofák   
 
 
 

 
 
Vždy v pátek v 15:30 se v sakristii kostela Sv. Martina scházíme na „spol�o“. Vždy na za�átku si zazpíváme 
n�kolik písni�ek k tématu. Po té si povíme, co jsme prožili v týdnu, jaké zajímavosti jsme vid�li, atd. �ekneme 
si, co dnes budeme probírat, a pustíme se do toho. Práv� te� probíráme duši,t�lo a r�zné další v�ci týkající se 
postní doby. B�hem celého spol�a popíjíme �aj, š�ávu, a pojídáme vždy to, co kdo p�inese. Chodí nás tam asi 
7 a David Žofák, který nás vždy seznamuje s novými v�cmi zábavnou formou. N�kdy si na konci zahrajeme i 
n�jakou hru. Chcete-li se k nám n�kdo p�idat, p�ij�te se v pátek podívat! T�šíme se na další �leny.         
             Ji�í Brabenec 
 
JEDEME DO JIZEREK!   
Od pátku 5. kv�tna do pond�lí 8. kv�tna vyjíždíme spole�n� na prodloužený víkend do Jizerských hor - centra 
mládeže - do P�íchovic. Zveme všechny mladé lidi, kte�í cht�jí zažít pár dn� v krásné p�írod� a ve spole�enství 
víry. M�žete pozvat i své kamarády - víra není podmínkou (a místa je dost)!  P�ihlášky u Davida Žofáka (tel. na 
poslední stran�...)  
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ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Datum konání:  8.4.2006, za�átek: 9 hodin, záv�re�ný koncert v 19 hod. 
Místo konání: Praha, Salesiánké st�edisko mládeže Kobylisy 
Katecheze otce biskupa Káji Herbsta, zajímavé dopolední p�ednášky 
(r�zná témata), odpolední skupinky (sport, tvo�ivé dílny, p�ednášky a 
povídání), Mše svatá s otcem kardinálem a koncert Ji�iny Markovové... 
Další info na: http://www.signaly.cz/?a=2&id=194                 dž 
 
  
 
�ASOPIS PRO DÍVKY - IN 
Minulý rok za�al vycházet �asopis IN - DÍV�Í SV	T. Na jeho realizaci se podílejí mladí v��ící lidé, ale 
snaží se o p�iblížení se sou�asné mládeži - jejich zájm�m, kultu�e, oblékání... ale zárove
 se zde 
jiným zp�sobem než v b�žných sou�asných médiích hovo�í o vztazích mezi pohlavími, sexualit�, 
vztahu k hodnotám, k ví�e a v�bec se zde probírá mnoho dalších zajímavých v�cí... 
 
�asopis je možné objednat sob� nebo t�eba své dce�i �i vnu�ce! �asopis vychází každý m�síc a 
p�edplatné na jeden kus stojí pouhých 28 korun! Objednávku najdete p�ímo v �asopisu: v p�edsíni 
kostela, nebo u Davida Žofáka. Je možné si jej objednat také p�ímo na tel: 775 598 604.   
 
 
 
 
 
 
ŽIVÝ R�ŽENEC - TROCHU JINAK 
Tu a tam se v Martinovinách objevuje informace o tom, že se maminky na mate�ské dovolené každý týden 
scházejí ke spole�né modlitb� r�žence. Ráda bych o tom napsala n�co bližšího. Setkáváme se pravideln� 
koncem týdne - zpravidla ve �tvrtek nebo v pátek po deváté hodin� ráno. Modlíme se vždy podle domluvy 
doma u n�které z maminek. Jelikož nechodí maminky samotné, ale samoz�ejm� i s malými d�tmi, bývá naše 
modlitba „velmi živá“.  Ješt� než se rozejdeme do svých domov�, ob�erstvíme se kávou nebo �ajem a 
hovo�íme o nejr�zn�jších událostech. 
Od lo
ského kv�tna jsme navíc k této aktivit� p�idali také spole�ná setkání rodin, která fungují na podobném 
principu jako r�žencová setkání, pouze s tím rozdílem, že se scházíme ve ve�erních hodinách zhruba 
jedenkrát za m�síc u n�které z rodin. Probíráme r�zná témata a na záv�r se krátce pomodlíme. 
Snad  mohu za všechny ú�astníky prohlásit, že ob� tyto �innosti jsou pro nás velkou radostí a pokud by se k 
nám cht�l kdokoliv p�idat, má vždy dve�e otev�ené. 

Kate�ina Voká�ová tel. 235 311 657  (další  info – David Žofák) 
�

VZTAHY A RODINA
Mýty a pov�ry o vztahu mezi mužem a ženou: 

� Kdo doopravdy miluje, vycítí, co druhý pot�ebuje  
� Láska vy�eší všechny problémy  
� Opravdová láska vzniká na první pohled  
� Láskou dokážeme druhého p�ed�lat  
� Opravdová láska je navzdory �asu stále hluboká a intenzivní  
� Opravdová láska nezná žádné nároky na druhého  
� Opravdová láska je bu� dv�ma souzena, nebo není  
� Láska znamená nikdy nemít zlost, vztek, nebo jiné negativní emoce k tomu, koho milujeme  
� Pokud se lidé doopravdy milují, jejich sexuální touha, blízkost a ohleduplnost nikdy neklesá  

Tyto mýty a pov�ry vycházejí z nereálných p�edstav. O to horší je pak zklamání, že ve skute�nosti 
vztahy mezi partnery fungují mén� romanticky.  

Úryvek z knihy "Asertivita v partnerství", vydala Grada v roce 2005             vybral a zaslal JV 
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„PODPORUJTE SVÉHO AND�LA“  
Vážení a milí farníci, dovolte mi krátce vás všechny informovat o postupu prací, financování a plánování 
dalších etap restaurování beuronských maleb v kostele Svaté Rodiny, ve kterém se pravideln� scházíme a 
mnozí z vás se nemalými �ástkami podílejí již léta na této bohulibé aktivit�. 
Krátká rekapitulace: 
 P�i zprovozn�ní kostela byly z finan�ních d�vod� provedeny jen nejd�ležit�jší restaurátorské práce – 
odstran�ní p�emalby a fixace zachovalých �ástí. Velkorysým p�isp�ním Magistrátu (400 tis. K�) mohly být na 
ja�e roku 2000 obnoveny malby v presbytá�i. P�i vernisáži tohoto 
p�sobivého um�leckého díla byl p�edstaven projekt „Podporujte svého 
and�la“ . Jeho ú�elem je shromaž�ovat finan�ní prost�edky na 
postupnou rekonstrukci této významné historické památky. 
  Díky této akci a dar�m mnoha drobných i v�tších dárc� bylo 
shromážd�no 400 000K�, takže v zim� roku 2001 mohly pokra�ovat 
práce na restaurování oblouku nad oltá�em a malé �ásti klenby           a 
bo�ních st�n. Velkou �ást financí (1/3 náklad�) pohltila stavba, 
pronájem a bourání lešení a bylo rozhodnuto v další etap� tento 
problém �ešit jiným zp�sobem. Vernisáž druhé �ásti restaurovaných 
maleb prob�hla 4.4. 2002 a bylo v ní investováno 434 060K�. 
 V roce 2003 a za�átkem roku 2004 bylo shromážd�no na ú�tu z dar� drobných dárc� 160 897,- K�. 
Obdrželi  jsme grant  Min. kultury �R 100.000,-K� a dalších 100 000,-K� z projektu Magistrátu hl. m�sta 
Prahy za�átkem roku 2004, tedy celkem 360 897,- K�.  �ástka 324 490,-K� byla investována ve t�etí fázi 
obnovy maleb, která byla ukon�ena v lednu 2004. Lešení bylo zap�j�eno Arcibiskupstvím pražským zdarma. 
 V roce 2005, hlavn� díky úsp�šné benefi�ní akci konané 1.- 3.�íjna 2004, díky mnoha velkorysým 
dar�m drobných p�isp�vatel� a díky dotaci 250 000,-K� získané od MHMP a daru Nadace OF a Nadace Um�ní 
pro zdraví jsme shromáždili v roce 2005 p�es 900 000,-K� a dokon�ili restaurování 2. a 3. travé maleb stropu 
hlavní lodi kostela až k �ímse. Rozpo�et na tuto IV. etapu �inil celkem 715 733K�, takže nám do za�átku 
dalších prací (podzim 2006) z�stala suma cca 200 000,-K�.  
 V plánované V. etap� bychom rádi pokra�ovali v restaurování posledního 4.travé stropu lodi kostela a 
využili lešení nutného k této fázi prací a zrestaurovali co nejv�tší plochu jižní (zadní) st�ny lodi kostela. 
Celkem je t�eba shromáždit do podzimu roku 2006 celkem 850 000,-K�. Máme p�islíbenou dotaci na rok 2006 
od MHMP v �ástce  300 000K�, takže spolu se z�statkem na ú�tu 200 000,-K� jsou práce na restaurování 
stropu lodi kostela zajišt�né. Je jen na nás, kolik finan�ních prost�edk� se nám poda�í získat do zá�í roku 2006 a 
jakou �ást jižní st�ny kostela budeme moci dokon�it. Je t�eba také po�ítat s uhrazením �ástky cca 50 000K� na 
instalování ochranných lišt na již dokon�ené �ásti maleb. 
 Kostel, v n�mž prob�hne každoro�n� mnoho koncert�, výstav a jiných akcí, je jedním z kulturních 
center v naší lokalit� a také chloubou všech obyvatele �ep i nás farník�.  
 Nyní p�ipravujeme dv� benefi�ní akce na podporu obnovy beuronských maleb, a to v 27.dubna 
2006 a v �íjnu roku 2006.  
 D�kuji všem sponzor�m!!  Myslím však, že bez pomoci Boží a and�l� by celá akce byla jen zt�ží 
uskute�nitelná.                      Marie Svobodová 
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NABÍDKA LETNÍHO TÁBORA PRO D�TI 
 

Sdruženi Campamento ´99 ve spolupráci s pražskou farností u kostela sv. Václava po�ádá od 1. do 15. 
�ervence 2006 d�tský tábor na téma HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO �ASU. Na tábor jsou zvané d�ti ve 
v�ku 6 - 14 let nejen z k�es	anských rodin.  
Program: duchovní i sportovní, celotáborová hra, Ubytování: v d�ev�ných chatkách 
Místo konání: Zho�ec u  Man�tína (západní �echy) 
Cena: 3500 - za dít� (p�ísp�vek je t�eba zaplatit nejpozd�ji do 15. 4. 2006 
P�ihlášku je možné získat u Alžb�ty Sedlá�kové, tel: 736703049 nebo na webových stránkách (viz 
níže) a je nutné jí vypln�nou odeslat nejpozd�ji do 10. dubna 2006! 
Adresa - kontakty: Líza Urbanová, tel: 724 101 393, 251 091 211, www.campamento99.cz 
tabor@campamento99.cz 
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Koncerty v Domov� sv. Karla Boromejského (DCB)  
  
VELIKONO�NÍ KONCERT 
v pond�lí 17. dubna 2006 od 19:00 v Kostele sv. Rodiny 
na benefi�ní koncert dív�ího vokálního kvarteta G*apeels - jako host vystoupí Eva Pilarová 
Výt�žek z koncertu bude v�nován na koupi nových polohovacích postelí a na další vybavení Domova 
sv. K. Boromejského, více na www.domovrepy.cz 
Cena vstupného: Vstupenky ve výši 150 K� lze zakoupit na míst� hodinu p�ed koncertem. 
Kontakt: Kate�ina Szczepaniková, DiS, tel: 235 301 238, sekretariat@domovrepy.cz   
 
BENEFI�NÍ KONCERT na podporu restaurování beuronských maleb v kostele Svaté Rodiny  
„PROBUZENÍ“, ve �tvrtek 27. dubna 2006, za�átek v 18. hodin v DCB  
Zazní skladby starých mistr� a poezie a písn� mladých tv�rc�.  
Básn� Marka Milanovi�e p�ednese Jan P�eu�il.  
Hrají a zpívají: Jana a Kv�ta H�ebíkovy, Markéta Mazourová, David Holý a Vladimír Jelínek. 
Benefi�ní koncert je po�ádán spolu s výstavou olejomaleb Inky Delevové a ukázek nových  
technik malí�ky Hanky Bartíkové.  Vstupné dobrovolné. 
Více www.domovrepy.cz                        Marie Svobodová 
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Úterý – 1730 

�tvrtek – 1730 
 

 
  
BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2006 V KOSTELE SV. RODINY: 
  
 

5. dubna - st�eda - 16 hod mše sv. - po mši zpovídání do 19 hodin  
9. dubna - KV�TNÁ NED�LE - 9 hod mše sv. + pr�vod s ko�i�kami 
10. dubna - pond�lí - 16 hod mše sv. + ud�lování svátosti nemocných  
13. dubna - ZELENÝ �TVRTEK (památka poslední ve�e�e Pán�) 
  - 18 hodin mše sv. - agape po mši svaté - v jídeln� - potom za�átek ADORACE 
pátek a sobota celý den adorace u božího hrobu...  
14. dubna - VELKÝ PÁTEK (památka umu�ení Pán�), 8 hod - ranní chvály  
 - 18 hod - velkopáte�ní ob�ady 
 - 21 hodin - k�ížová cesta na Strahov�  
15. dubna - BÍLÁ SOBOTA  -  8 hod - ranní chvály 
 - 21 hod - velikono�ní vigilie 
16. dubna - BOŽÍ HOD VELIKONO�NÍ  
 - 9 hodin - mše sv. Slavnost Zmrtvýchvstání Pán� (rozhlasový p�enos) 
23. dubna - ned�le Božího milosrdenství 

 
 

vydává:  
redakce: 
uzáv�rka: 
kontakty: 

�.k. farnost u kostela sv. Martina v �epích, Galandova 1199, 163 00, Praha 6 
Mgr. David Žofák  náklad: 170 - 200 ks, neprodejné 
do st�edy posledního týdne v m�síci (zašlete na: farnostrepy@tiscali.cz nebo Davidovi Žofákovi) 
o.Daniel: 603 475 056; as. David:  603 894 989, 235 302 058, david.zofak@tiscali.cz 

 


