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o. Daniel: 603-47 50 56                   http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ index.htm                 
as. David: 603-894989, zákristie sv. Martina: 235 302 058 

dne Páně 7. září 2003  
 
Protože se nedaří P. Danielovi zaslat 
nám z ciziny článek do těchto MN – 
vybral jsem na úvod několik krátkých  
myšlenek z nedávného Katolického 
týdeníku…    –dž-  

• Každou hodinu se máme naučit 
něco nového a vykonat něco 
potřebného. Promarněný čas a 
opomenuté dobro je skutečné 
zlo. 

• Lidskost je víc než dokonalost. 
Vítáme lidi, kteří jsou lidští, 
nikoli dokonalí. Dokonalost na 
této zemi je jen částečná nebo 
zdánlivá. 

• Současná kultura je kultura 
problémová. Problémy předvádí, 
ale neřeší. 

• Chceš být blízko Bohu? 
Rozjímej! Chceš být blízko 
lidem? Naslouchej! Chceš být 
blízko sám sobě? Prožívej! 

• Překonat sebestřednost a 
prostřednost je někdy těžší než 
překonat zemskou přitažlivost. 

• Zapomeň na sebe, a svět si tě 
zapamatuje. 

• Máme kněze obřadníky a 
úředníky. Chybí otcové a 
rádcové. 

• Křesťan má být pro druhé 
světlem, nikoli soudcem. 

(Z knihy Josefa Doubravy Mozaika 
Lásky) 

 
MILÍ FARNÍCI! 
Rád bych Vás pozval na své 
kněžské svěcení dne 21. září 
v kostele sv. Rodiny v 17 hod. 
Světitelem bude otec arcibiskup 
Miloslav Kardinál Vlk.  
Následujícího dne bude primiční 
mše svatá v 18 hod. v kostele sv. 
Rodiny. Primičním kazatelem bude 
P. Vojtěch Kodet, OCarm. Po obou 
slavnostních bohoslužbách bude 
následovat pohoštění, na které jste 
všichni srdečně zváni!     

Angelo Jason Scarano 
 
 
SKUPINY DĚTÍ A  MLÁDEŽE   
Milé děti a mládežníci, možná už 
víte, že v zákristii kostela sv. 
Martina se už rok schází různé 
skupiny vašeho věku. I letos to bude 
otevřené místo pro každého z vás. 
Budou zde probíhat různá setkání, 
katecheze a různé další aktivity, při 
kterých si nejenom povídáme, ale 
také hrajeme různé hry, soutěže, 
chodíme na výlety, navštěvujeme 
zajímavá místa. Jste proto všichni 
srdečně zváni – i s vašimi novými 
nápady jak využít společný čas. 
Pro začátek nabízíme tyto aktivity: 
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Pondělí od 17 hod. - Společenství 
mládeže od 12 – 15 let   
Pondělí od 19 hod. - Společenství 
mládeže od 15 výš. 
Čtvrtek od 16 –17 hod. – Setkání 
chlapců od 6 let  
Na setkání a katecheze nebo také 
k přípravě na křest či biřmování se 
můžete přihlásit na telefonu u sv. 
Martina: 235 302 058 nebo na mém 
mobilu: 603-894 989 nebo na mailu: 
david.zofak@tiscali.cz   

   p. as. David Žofák 
 
 
VÍKEND RODIN 
Podzimní víkend řepských rodin se 
nám valem blíží: od 3. do 5. října 
bychom vyrazili na faru do Města 
Touškova u Plzně. Program: výlety, 
hry, opékání buřtů, posezení u kafe, 
společná mše svatá. Cena: asi 140 
Kč dospělí (ubytování a strava), děti 
80 Kč. Spaní: karimatky a spacáky 
sebou! Přihlašte se co nejdříve – 
abychom s Vámi mohli počítat!           

David Ž.  
 
 
RODINNÉ KATECHEZE 
Scházíme se po skupinách 
v domácnostech - kvůli tomu, že 
rodinné prostředí pomáhá utvářet 
vztahy mezi dětmi. Proto, aby si děti 
na sebe zvykli a mohli se poznat 
navzájem, dáváme dětem po každé 
katechezi (která trvá asi 1 hodinu) 
možnost si spolu hrát. Někdy také 
vyrazíme na malý výlet nebo 
připravíme hry v přírodě. Na 
katecheze jsou také srdečně zváni 

rodiče dětí! Zatím máme připraveny 
tyto skupiny: 
děti 2. – 3. třída – 2 skupiny  
děti 4. – 5. třída – 1 skupina   
Všechny tři skupiny se budou 
scházet vždy ve STŘEDU od 15 
hodin. První setkání se konají 1. 
října. Zájemci se mohou přihlásit u 
Zdeny Veselé - tel. 235 312 867. 
Děti od 3 do 6 let – podle zájmu se 
uvažuje o vytvoření této skupiny. 
Přihlášky: Jana Kalinová: tel. 235 
301 169. Termín bude upřesněn.  
 
 
    
DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO  
Vás srdečně zve na odpolední 
setkání s hudbou, zpěvem a básněmi 
v neděli 14. září 2003 v 15 hodin 
v jídelně našeho domova.  
Účinkují: manželé Vojancovi a 
ženy z oddělení výkonu trestu – 
Řepy. 
 
 
 
FARNÍ RADA 
Podle pravidel voleb do Farních rad 
prvních pět zvolených se stává 
automaticky členy FR (další členové 
jsou zvoleni později panem 
farářem). V naší farnosti byli tedy 
zvoleni tito: Zeman Václav (57 
hlasů), Hanušová Marie (46), 
Klápště Jaroslav (42), Šturma 
Jaroslav (39) a Kubias Vít (38). 
Další zvolení členové FR budou 
oznámeni a termín prvního setkání 
FR bude upřesněn.    –dž-  
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CENTRUM   SOCIÁLNĚ  
ZDRAVOTNÍCH   SLUŽEB  
• nabízí v rámci svých 

pečovatelských služeb 
pobyt v Denním centru  
pro seniory 

Denní centrum je zařízení pro denní 
pobyty seniorů, o které pečuje jejich 
rodina, ale vzhledem k svému 
zaměstnání o ně nemohou pečovat 
celodenně. Také je určeno pro 
seniory, kteří žijí sami, potřebují 
kontakt s lidmi a vyplnit volný čas. 
V domácím prostředí našeho centra 
nabízíme tyto služby: 

- dovoz a odvoz klientů, kteří 
mají své bydliště v Praze - 
 Řepy; stravování; aktivizační 
programy – čtení, tréninky 
paměti, společenské hry, 
sledování televize, poslouchání 
rádia; každodenní skupinové 
kondiční cvičení; dohled nad 
užíváním léků; hygienický 
dohled; pedikúra a kadeřnické 
služby; fyzikální terapii dle 
možností a indikace lékaře 
s fyzioterapeutkou. 

 
• pořádá ve školním roce 

2003/4  KLUB vyrábění 
pro radost 

Rádi vyrábíte různé dárky a věci pro 
zútulnění domova? Chystáte se 
udělat nějaké drobnosti, které jste 
viděli v obchůdkách nebo na 
výstavách a nevíte jak začít? Dáváte 
rádi dárky svým přátelům a chcete, 
aby dárečky byly osobní a z lásky 
vytvářené? Chcete se seznámit 
s lidmi, kteří také rádi tvoří jako Vy? 

Je Vám doma smutno a myslíte si, 
že  byste mohli být užiteční a chcete 
si vyzkoušet svou zručnost? 
Schováváte doma materiál vhodný 
na vyrábění, je Vám ho líto vyhodit 
a chtěli byste ho zužitkovat? Pak 
přijďte mezi nás. 
Pokud máte zájem, přijďte se zapsat 
do klubu ve čtvrtek 11. 9. 2003 v 
9.00, nebo kterýkoliv následující 
čtvrtek dopoledne, kdy se klub bude 
scházet. 
 

Kontakt: Bendova 1121/5, 
Praha 6 – Řepy, (budova 
bývalých jeslí). Telefon: 23 531 
3182, 23 531 4141, 23 53 00 474 
(vedoucí denního centra). 
 

________________ 
 
 
SHEELA PÍŠE (adopce na dálku) 
Po delší době nám píše naše Sheela. 
Zároveň přišlo i její vysvědčení z 8. 
třídy a nová fotografie. Vysvědčení 
je hezké, Sheela se učí dobře a její 
přání být učitelkou se může splnit. 
Fotografie prozrazuje, jak se Sheela 
z dítěte mění v hezkou slečnu. 
V dopisu nás moc pozdravuje a 
krátce vypravuje, co dělala o 
prázdninách. Moc by ji potěšilo, 
kdybychom jí zase něco napsali. Asi 
by nepohrdla nějakou poštovní 
známkou navíc. Zdá se, že filatelie 
v drobné míře proniká i do Indie. Na 
dopis, vysvědčení i fotku se 
podívejte v předsíni kostela Sv. 
Rodiny. Inovovali jsme nástěnku.      

Petr Boukal 
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ! 
Přeji Vám hezké léto. Dovoluji si 
Vám nabídnout typ na výlet či 
pěknou dovolenou. Začátek 
letošního léta jsem strávil 
v severních Čechách v hotelu Pod 
Spálovem mezi Železným Brodem a 
Tanvaldem. Hotel leží v nádherné 
krajině pod Jizerskými horami a 
Krkonošemi, na soutoku Jizery a 
Kamenice. Ubytování a strava je na 
velmi solidní úrovni. Co nabízí 
okolí? Například do Krkonoš je 
možno jeti ozubnicovou železnicí do 
Harrachova či je možno na výlet do 
Jizerek z Kořenova či Smržovky. Asi 
7 km od hotelu jsou nádherné 
Boskovské dolomitové jeskyně. 
Skvělá a za prohlídku stojící jsou 
muzea v Železném Brodě a ve 
Smržovce. Návštěvu zmíněného 
hotelu a okolí doporučuji všem 
obyvatelům našich Řep.     
S pozdravem Jiří Piskáček, Žufanova 
1097  
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
8.9.PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 
  Narození  Panny Marie 

19.00 spol. mládeže II. 
- zákristie sv. Martina  
19.45 zpívání – klub 

DCB 
9. ÚT  17.30 M    
10. ST  16 K  20 h - ZŠ Socháňova -
sport 
11. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše  
   16 h – chlapci setkání  

 18.45 – 19.30 možnost sv. 
smíření 
12. PÁ  18 K     
13. SO  18 K      (s nedělní platností)   
14. NE       7. 45 M      24. neděle v mezidobí  
                         9 K  
 
15. PO  16K 17 h - spol. mládeže I.
  
  Panna Maria Bolestná 

19 h - spol. mládeže II. 
- zákristie sv. Martina 
19.45 zpívání – klub 
DCB 

16. ÚT  17.30 M    sv. Ludmila    
17. ST  16 K  20 h - ZŠ Socháňova –
sport  
18. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše  
   16 h - chlapci setkání 
    18.45 – 19.30 možnost sv. 
smíření  
19. PÁ  18 K       
20. SO  18 K      (s nedělní platností)    
21. NE       7. 45 M      25. neděle v mezidobí  
                         9 K 

 

_________________________ 


