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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 5. října 2003 
 

dnes začínáme prvním 
DESATEREM VZKAZŮ RODIČŮM OD 
JEJICH DĚTÍ 
1. Nerozmazlujte mě. 
Vím dobře, že bych neměl dostat všechno oč si 
řeknu – já vás jen zkouším. 
2. Nebojte se být přísní a pevní. 
Mám to raději – cítím se tak bezpečnější. 
3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné 
návyky. 
Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte. 
4. Nedělejte ze mne menšího než jsem. 
Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako 
„velký“.  
5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte 
mi na veřejnosti. 
Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou 
promluvíte v klidu a soukromí. 
6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké 
hříchy. 
Nabourává to můj smysl pro hodnoty. 
7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když 
řeknu, že vás nemám rád/a. 
Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, 
která mě ohrožuje. 
8. Nechraňte mě před všemi následky mého 
jednání. 
Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest. 
9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým 
drobným poraněním a bolístkám. 
Dokážu se s nimi vyrovnat. 
10. Nesekýrujte mě. 
Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a 
budu dělat mrtvého brouka.  

 
převzato ze zpravodaje Živá rodina 

    
 

RŮŽENEC 
Kdo by se společně s námi chtěl modlit růženec 
(5 desátků), přihlašte se u Zdeňky Veselé – tel: 
235 312 867. Zatím navrhujeme tyto dny: úterý 
nebo středu nebo čtvrtek. Po domluvě vybereme 
jeden z nich (který se bude hodit největšímu 
počtu lidí) a v některém z našich domovů 
bychom se scházeli na modlitbu nejraději 
dopoledne mezi 9.00 a 9.30. Těšíme se!    
Zdeňka V. 
 
FOTBAL 
Po jisté odmlce se opět koná fotbalový zápas 
mezi našim farním a Svatoignáckým manšaftem 
– a to 12. října v 14 hodin na hřišti za bývalou 
školou Socháňova, nynější genpor. Peřiny. 
PŘIJĎTE !!! podpořit naše mužstvo, aby ze sebe 
vydalo výkon hodný řepských tradic!   Za řepský 
manšaft Vláďa Petr  
 
VÍKEND MLÁDEŽE  
Mládežníci – využijte poslední příležitosti a 
přihlašte se na naše tradiční víkendové putování!  
Od pátku 17. do neděle 19. října pojedeme do 
Centra mládeže v Příchovicích.   David Ž.  
 
 
 
 DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
             VÁS ZVE NA: 
 
 
výstavu akvarelů paní JANY HAASOVÉ 
„KRAJINY ZROZENÉ OHNĚM“ a fotografií 
TORSTENA MAYERA „FOTOGRAFIE 
ČESKÉ KRAJINY“.   
Otevřeno vždy v Pá, So, Ne,  od 15-18 hodin, 
jinak dle dohody s pí. Hanušovou a  v „Den 



otevřených dveří“ ve čtvrtek  30. října 2003 od 
15 do 20 hod. 
Vstupné 20,-Kč, děti zdarma 
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
„JEDEN DRUHÉMU DAREM“, 
ve čtvrtek 30. října, za účasti Ing. Ludmily 
Müllerové náměstkyně ministra Ministerstva 
práce a soc. věcí a PhDr. Václava Vlčka 
z odboru vzdělávání a vědy Ministerstva 
zdravotnictví. Od 15 do 18 hod. možnost 
prohlídky Domova; v 18 hod. koncert dětského 
souboru „RADOST“ v kostele Sv. Rodiny; v 19 
hod. občerstvení a beseda se zaměstnanci a 
hosty v refektáři Domova. Možnost prohlídky 
denního stacionáře Domova a výstavy akvarelů 
pany Jany Haasové a fotografií Torstena 
Mayera v kryptě kostela. Finanční příspěvek 
bude na potřeby Domova a je dobrovolný. 
______________________________________ 
 
MOJE POUŤ DO MEDŽUGORJE 
Pro ty, kdo o Medžugorje nic neví, jí ve 
stručnosti přiblížím. Je to vesnice v Bosně a 
Hercegovině. Nádherná krajina, kopce, hory a 
spousta kamení. 
Důvod proč tam tisíce a tisíce věřících z mnoha 
zemí jezdí, je však to, že se mnoho let 
vizionářům Marii, Mirjaně, Ivanovi, Jakovovi, 
Vicce a Ivance zjevovala Panna Maria a 
předávala skrze ně poselství pro lidi na celém 
světě. 
V současnosti se zjevuje již jen Vicce každý den 
po šesté hodině večer. V nich Panna Maria prosí 
nás všechny, abychom se alespoň na pár minut 
ponořili do modlitby a tak se s ní spojili 
v přímluvě za celý svět. 
Její hlavní poselství pro lidi je: „Mír, mír jenom 
mír. Je třeba, aby se lidé smířili s Bohem a mezi 
sebou“.  
Panna Maria stále vyzývá k osobnímu obrácení a 
prosí, abychom se modlili každý den růženec 
společně v našich rodinách. Doporučuje svatou 
zpověď každý měsíc, vyzývá k postu a odříkání 
ve středu a v pátek,  ke čtení Písma Svatého 
v rodinách (třeba jen pár řádků…) a snaze podle 
ten den žít a samozřejmě k účasti na mši svaté. 
Panna Maria ve svých zjeveních říká: „Každého 
z Vás miluji a jsem stále s Vámi, obraťte se, toto 
je čas velkých milostí, nelpěte na hmotných 
věcech, protože ty jsou pomíjející, ale starejte se 
o svojí duši, noste u sebe něco posvěceného ať se 
snadněji ubráníte Satanovi“. 

Poutníci, kteří do Medugorje neustále přijíždějí, 
cítí něco zvláštního, cítí Boží a Mariinu 
přítomnost. Proto se sem většina z nich i 
mnohokrát později vrací. 
Já jsem cítila také něco zvláštního a nikdy na to 
nezapomenu. Nejkrásnější byly mše svaté, 
modlitba růžence a adorace. 
Hodně věcí o životě, o víře, o rodině jsem si 
uvědomila až tam. Děkuji Panně Marii za to, že 
mě tam chtěla mít, že jsem tam prožila něco 
nádherného a že mě to změnilo k lepšímu.       
Olga Dimitrivová  
 
Kdo by měl zájem dovědět se více o 
Medžugorských zjeveních, může si objednat 
videokazety, knihy nebo měsíčník Zprávy 
z Medžugorje. 
 
Adresa: VÉRITÉ, Konviktská 16, 110 00 Praha 
1, Tel: 22 23 24 617.  
_________________ 
  
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
6. PO  16K 17.15 - spol. mládeže I. 

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

7. ÚT  17.30 M    
8. ST  16 K   

20 h- ZŠ Socháňova -sport 
9. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše  14.30 – setkání starších chlapců 
  16 h – setkání mladších chlapců 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
10. PÁ  18 K  15 h - rodinné katecheze  
11. SO  18 K      (s nedělní platností)   
12. NE          7. 45 M      28. neděle v mezidobí 
                         9 K  
13. PO  16K 17.15 - spol. mládeže I. 

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

14. ÚT 17.30 M    
15. ST 16 K   20 h- ZŠ Socháňova –sport  
16. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše  14.30 – setkání starších chlapců
  16.00 - setkání mladších chlapců   
    18.45 – 19.30 možnost sv. smíření  
17. PÁ  18 K  15 h - rodinné katecheze  
18. SO  18 K      (s nedělní platností)    
19. NE          7. 45 M      29. neděle v mezidobí  
                         9K



 
 
  
 


