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Dne Páně 15. září 2002              číslo 12/6 
  
Sestry a bratři! 
Filosof kultury a dějin Hermann hrabě von 
Keyserling (+1946) se snažil skrze ducha 
dálného východu občerstvit evropské 
myšlení a k tomuto účelu založil „Školu 
pravdy“. Šlo v ní o přechod od vzdělání 
k moudrosti, od reflexe k meditaci, od 
teorie k praktické etice, od úspěchu 
k zvnitřnění a zdokonalení. Jeho učení 
nedosáhlo valného účinku.  

Září je novým začátkem nejenom pro 
školou povinné děti a mládež, ale také pro 
nás jako farnost. Vždyť školská forma 
života nekončí vysvědčením, či diplomem, 
celý život jsme na cestě hledání pravdy. 
Po prázdninách a dovolených chceme 
s novým elánem pokračovat v utužování 
společenství, růstu ve víře a následování 
Krista. Ať se nám to s Boží pomocí daří. 
O prázdninách jsem četl jeden příběh, 
o který se chci s vámi podělit: „Křesťané 
žijí jako husy na jednom dvoře. Každý 
sedmý den se sejdou a upořádají parádu, 
řečnicky nadaný houser vyskočí na plot, 
ujme se slova a breptá o husím zázraku. 
O tom, jak jejich hrdinští předkové 
dokázali nabrat sílu a vzlétnout. Chválí 
milosrdenství Stvořitele, který dal husám 
křídla a instinkt k létání. Husy jsou hluboce 
pohnuty, v dojatosti sklání hlavy a chválí 
houserovo kázání. Ale to je také vše. Jedno 
nedělají. Nelétají. Jdou domů k obědu, 
protože zrno je dobré a dvůr je jistý…“     

                         Daniel Petr Janáček 
 
 

DEN PRO SVÁTOST SMÍŘENÍ 
Tak jak se stalo již zvykem před 
prázdninami i o prázdninách, je čas pro 
svátost smíření ve čtvrtek od 18:45 
do 19.30 v zpovědní místnosti klášterního 
kostela sv. Rodiny. Kromě tohoto času 
kdykoliv po domluvě s knězem mimo 
neděle.   – dpj - 
  
BIBLICKÁ HODINA 
Se koná každý čtvrtek od 19:30 v klubu 
DCB. Zamýšlíme se nad nedělním 
evangeliem nebo jiným biblickým textem 
či navrženým tématem.   – dpj- 
 
VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI 
probíhá postupně v jednotlivých pražských 
kostelích. U nás v Řepích se bude konat 
v kostele sv. Rodiny od středy 18. září 
do soboty 21. září a to od 12.00 do 16.00. 
Všichni jsou zváni k společné adoraci 
eucharistie!       
 
HLEDÁ SE KRONIKÁŘ 
Chceme založit kroniku farnosti, která 
existuje v různých spisech, ale ne jako 
jedna kniha. Chceme zachytit momenty 
života naší farnosti. Proto prosíme ženu či 
muže, který by se chtěl ujmout služby 
kronikáře, aby se přihlásil P. Danielovi. 
 
NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI 
Paní učitelka Žemličková 
- děti 1. stupně, každé PONDĚLÍ od 14.15 
v Klubu Domova pro. Začíná se 23. září. 



- děti 4. – 6. třída, každé ÚTERÝ od 14.00 
v ZŠ Španielova. Začíná se 24. září. 
 
Rodinné katecheze 
Scházíme se po skupinách v domácnostech. 
Děti přichází, pokud je to možné, i s rodiči. 
V domácnostech se scházíme kvůli tomu, 
že rodinné prostředí pomáhá utvářet vztahy 
mezi dětmi. S rodiči se scházíme proto, že 
naší hlavní snahou (kromě získávání 
vědomostí…) je pomoci ve vytváření 
živého vztahu k Bohu a zde je nutná 
spolupráce s rodiči. Zatím máme 
3 skupiny: 
Dáša Dvořáková (tel. 353 25 198) 
děti 3. – 5. třída,   
Zdena Veselá (tel. 353 128 67) 
děti 1. – 2. třída – příprava na svátosti,  
Kamila Skálová (tel.353 221 89),  
děti 1. – 2. třída – příprava na svátosti,  
všechny tři skupiny jsou každé ÚTERÝ od 
14.15. Začíná se 1. října. Zvláště u dětí 
z 1. a 2. třídy je vhodná účast rodičů. 
 
- děti od 3 do 6 let – podle zájmu se 
uvažuje o vytvoření této skupiny. Termín 
bude upřesněn.  
 
SKUPINY A KATECHEZE MLÁDEŽE 
David Žofák 
Někteří z vás již vědí, že v zákristii kostela 
sv. Martina byla přes prázdniny zřízena 
místnost ke službě dětem a mládeži naší 
farnosti. Během roku zde tedy budou 
probíhat katecheze dětí, mládeže i 
dospělých, společenství a různé další 
aktivity. To nejdůležitější však je, aby zde 
naše omladina našla místo, kam se ráda 
vrací, kde něco hezkého prožije, kde se 
setká nejen s dalšími svými vrstevníky ale 
hlavně s Kristem. Proto vás prosím 
o modlitbu za toto místo, za ty, kterým je 
toto místo určeno.  

Na setkání a katecheze se můžete 
přihlásit na tel. lince, která byla u sv. 
Martina zřízena: 353 02 058 nebo na mém 
mobilu: 0605-212 903 nebo na mailu: 
david.zofak@tiscali.cz  

Od příštího týdne zde budou probíhat 
kromě nepravidelných setkání tyto 
pravidelné akce: 
Společenství mládeže 1. skupina – každé 
pondělí od 17.00hod v zákristii kostela sv. 
Martina. 
Společenství mládeže 2. skupina – bude 
upřesněno podle rozvrhu středních škol. 
Katechumenát mládeže – každé úterý 
od 9.00hod v zákristii kostela sv. Martina. 
Příprava na biřmování - bude upřesněno 
podle rozvrhu středních škol. 
 
NEBOJSOVÉ U AMBONU 
Ráda bych pozvala všechny nebojácné 
čtenáře k lektorské službě. Bylo by fajn, 
kdyby se nás na průběhu mše co nejvíc 
podílelo. Čtení biblických textů není žádné 
předvádění, ale služba. Kdo byste se chtěl 
zapojit bez prodlévání, žádný problém, 
zapište se prosím do rozpisu služeb, který 
visí na pravé straně hned za prvními 
prosklenými dveřmi. Ti z vás, kteří byste 
potřebovali přesnější informace, obraťte se 
prosím na mě. Díky! 

Alena Pazderová, 0603 33 25 65, 
alena.pazderova@centrum.cz 
 
KYTAROVÉ + ANIMOVANÉ MŠE 
V září, říjnu a listopadu se budou konat 
vždy třetí neděli v měsíci tzv. kytarové a 
animované mše (…s větší účastí dětí, 
mládeže, laiků): 15. září, 20. října, 17. 
listopadu.  
 
OHEŇ MLÁDEŽE 
Je inspirací prázdninového Celostátního 
setkání mládeže. Bude se konat v neděli 



22. září od 15.00 hodin u Sv. Martina. Na 
programu bude: povídání o CSM, 
výtvarné dílny, hry, zpívání, stínohra, 
občerstvení atd. Přiveďte své kamarády! Je 
zvána zvláště mládež a mladé rodiny!  
 
VÍKEND RODIN „od Svaté Rodiny“ 
Po dobrých zkušenostech z našich dvou 
společných víkendů řepských rodin jsme 
stanovili dva pevné termíny, na jaře a na 
podzim, ve kterých bychom se chtěli 
společně někam vydat. Podzimní víkend se 
nám valem blíží: od 4. do 6. října bychom 
vyrazili do Oseku u Duchcova. Přihlašte se 
co nejdříve – abychom s vámi mohli 
počítat!   David Žofák  
 
SPOLEČENSTVÍ DOSPĚLÝCH 
Z našich poprázdninových rozhovorů 
vznikla myšlenka nabídnout možnost 
společenství dospělých, které by se 
scházelo jednou za týden (nebo za 14 dní). 
Cílem by mělo být vzájemné povzbuzení 
v konkrétním křesťanském životě. Pokud 
bude dostatek zájemců – společenství může 
začít! Hlaste se u Davida.      
 
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ DĚTÍ 
Se bude konat v sobotu 12. října na Svaté 
Hoře u Příbrami. Bohoslužbu pro děti zde 
bude slavit Mons. Karel Herbst. Využijme 
příležitosti a vydejme se tam společně: 
přihlášky sbírám do konce září. S sebou je 
třeba si vzít: svačinu, pláštěnku, tři prázdné 
krabičky od čaje. Hledáme toho, kdo by 
mohl pro tuto pouť dát k dispozici 
automobil a řidiče. Odjezd by byl asi v 8.00 
od konečné stanice tram v Řepích.   –dž- 
 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „NAŠE ŘEPY“ 
První valná hromada po prázdninách se 
bude konat ve středu 2. října od 20.00 

v zákristii kostela sv. Martina. Pro jistotu 
připisuji jména těch, kterých se to týká: 
Kamil nebo Lucie Lukavských, Kamil 
Dvořák, Vašek Zeman, Jana Kalinová, Jan 
Veselý, Lucie Veselá.  –dž- 
 
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ  
- spojené s poutí na Makovou Horu - se 
bude konat od pátku 1. listopadu večer 
do soboty 2. listopadu odpoledne na faře 
ve Slivici. Jsou zváni všichni ministranti! 
Přihlašte se mi včas!   -dž-  
 
DŮM PLNÝ ANDĚLŮ 
V Praze funguje Arcidiecézní centrum pro 
mládež zvané Nazaret. Má skvělé akce pro 
mladé lidi, jejichž cílem je více do hloubky 
poznat našeho Pána, jeden druhého, 
pozitivně prožívat život v církvi. Pro 
mládežníky od 12 do 15 let má tentokrát 
fantastickou nabídku: účastnit se spolu 
s dalšími mladými lidmi z Prahy víkendu 
nazvaného Dům plný andělů. Začátek 
v pátek 11. října, závěr v neděli 13. října. 
Vzít si sebou: spacák, buchtu, popř. 
vlastnoručně vyrobený film. Vstupné: 200 
Kč. Přihlásit se je možné přímo v Nazaretě 
mailem: nazaret@volny.cz   , telefonem:  
44 910 469 nebo u Davida.        
 
FARNÍ SNĚM 
Nezapomeňte – blíží se farní sněm! Své 
připomínky a návrhy můžete směřovat 
k panu Josefu Svobodovi a Majce 
Hanušové! 
 
CO BYLO o prázdninách: 
MINISTRANTSKÝ TÝDEN 
Konal se v srpnu na faře ve Slivici (asi 7 
km od Příbrami). Přítomno bylo 16 chlapců 
a 4 dospělí. Dle hodnověrných zpráv 
přímých účastníků se akce povedla a je 
tedy možné, že vznikne každoroční tradice 



těchto setkání. Jeden dojem za všechny: 
„Od 5. do 10. srpna jsme byli ve Slivici u 
Příbrami. Děkuji Davidovi a Kamilovi, že 
byli fajn, děkuji otci Jaroslavovi, že jsme 
mohli spát na tak krásně opravené faře se 
sportovním areálem s tenisovými kurty. 
Děkuji otci Jiřímu z Touškova, že pro nás 
složil písničku „Pozdravujte opici“ a že 
pro nás napsal pohádku o opičáku Ferdovi. 
Děkuji Jitce a Dáše, že pro nás tak dobře 
vařily – snídaně byla zvlášť dobrá. Také se 
mi líbilo v Pěčicích, v Příbrami, na Svaté 
Hoře, na Makové Hoře, na Slivici. Byl bych 
rád, aby tak hezký tábor byl zase za rok.“ 
Martin                        –dž- 
 
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Tohoto setkání se od nás účastnilo asi 5 lidí 
(nevíme jistě o všech, kteří tam 
putovali…). Podle mě to byla velmi 
podnětná akce a věřím, že přinese své 
plody. Jednoznačně zde Pán rozséval 
mnoho milostí – snad jsme pro Něj 
dokázali být otevření… Chtěli bychom se o 
setkání zmínit podrobněji v nějakém 
z dalších čísel Martinovin. Teď jen jeden 
dojem za všechny: „Setkání ve Žďáru mě 
oslovilo hned na začátku úžasnou a 
přátelskou atmosférou a také neskrývanou 
radostí všech z toho, když mohou pro druhé 
cokoliv udělat. Poté mě velice zaujala 
katecheze brněnského biskupa Vojtěcha 
Cikrleho, po které jsem si dal pár 
předsevzetí a do života jsem dostal nový 
elán. Hezké také bylo, že jste se mohli dát 
prakticky kdykoliv, kdekoliv a s kýmkoliv 
do řeči, aniž by na vás byl ten (ta) druhý 
nevrlý a měl vůči vám nějaké předsudky.“   
Kuba                                       –dž- 
 

NABÍDKY, PROSBY 
Dvacetiletá, věřící vysokoškolačka hledá 
podnájem na jeden rok. Možná i pomoc 
v domácnosti. Cena dohodou. Tel. večer: 
27 51 11 66. 
Prodám hrob na Olšanech. Pomníček pro 4 
urny; zachovalý. Tel. večer: 27 51 11 66. 
 
___________________________ 
 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
16. PO  16K 17.00 společenství mládeže 
                   - zákristie sv. Martina 

19.45 zpívání – klub DCB  
17. ÚT  18 M 14.15 rodinné katecheze
  
18.ST  16 K 20.00  ZŠ Socháňova 
                 tělocvična 
19. ČT  18 M zpovědní den 
      dětská mše  

 16.30 – 17.30 ministranti 
 18.45 – 19.30 možnost sv. Smíření 
 19.30     biblická – klub DCB 

20. PÁ  18 K       
21. SO  18 K      (s nedělní platností) 
22. NE         7. 45 M    25. neděle v mezidobí     

 9 K   
23. PO  16K 17.00 společenství mládeže  

- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

24. ÚT  18 M   
25.ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova 

   tělocvična 
26. ČT  18 M zpovědní den 

      dětská mše   
16.30 – 17.30 ministranti 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
  19.30     biblická – klub DCB 

27. PÁ  18 K       
28. SO  18 K      (s nedělní platností) 
39. NE        7. 45 M     26. neděle v mezidobí    
                         9 K 
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