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NEBE I ZEMĚ  
� a v�echno, co je na ní, ze v�ech stran na 
mne volá, �e Ty jsi ten koho mám 
milovat. Neboť jsem se ptal Země a ta mi 
dala odpověď: �Já nejsem Tvůj Bůh!� 
Ptal jsem se moře a propastí i v�eho 
tvorstva v nich, ale i oni mi odpověděly: 
�My nejsme Tvým Bohem. Hledej nad 
námi!�. Obrátil jsem se na větry. Ale celá 
atmosféra se v�ím, co v ní �ije, mi 
odpověděla: �Nejsem Bůh�. Tu stejnou 
otázku jsem polo�il nebi:  Slunci, Měsíci 
a hvězdám. I   ony mi řekly: �Ani my 
nejsme Bůh, kterého Ty hledá�.� 
Proto jsem mluvil ke v�em věcem, co 
obklopují smysly mého těla: Řekly jste, 
�e vy Bohem také nejste. Povězte mi tedy 
alespoň něco, co by bylo o něm!� A ony 
zvolaly hlasem mohutným: �On nás přece 
stvořil!�  Podíval jsem se na ně 
zkoumavě. Odpovědí mi byla objevená 
krása skrytá v nich. Podobně mi 
odpověděl i vesmír: �Nejsem Bůh, ale 
Bůh mne vytvořil. Co�pak krása vesmíru 
nezáří v�em, kteří mají smysly zdravé?� 
Tak jsem Tě tedy pozdě rozpoznal, 
KRÁSA - stará, ale přeci nová! Pozdě 
jsem si Tě zamiloval. Ty jsi byl uvnitř a já 
venku. Ty jsi byl se mnou, ale já jsem 
s Tebou nebyl� Příli� jsem se vzdálil od 
Tebe, Bo�e můj, a bloudil sem. Ale 
nakonec jsem Tě konečně poznal, a proto 
lačním a �ízním po Tobě. Dotkl jsi se 

mne a já jsem zahořel touhou po Tvém 
pokoji � 
( z vyznání sv. Augustina) 
 
 
PODĚKOVÁNÍ ZA VELIKONOCE 
Velikonoce jsou největ�í a nejkrásněj�í 
svátky v liturgickém roce.  V�em Vám, 
kteří přispěli k důstojnému a radostnému 
společnému pro�ití svátků na�í spásy chci 
vyslovit upřímné Pán Bůh zaplať!  DPJ 
 

BESEDA O PLENÁRNÍM SNĚMU 
KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR  
Ve čtvrtek 29.04.2004 v 19:30 v 
Klubu DCB se uskuteční beseda na 
téma První zasedání Sněmu české 
katolické církve na Velehradě 
v červenci 2003. O průběhu 
zasedání i jeho přípravě nám poví dva 
jeho přímí účastníci - P. Jiří Pecka, 
dřívěj�í řepský farář a Ing. Marie 
Kotrbová, která byla zvolena 
delegátkou sněmu za laiky pra�ské 
arcidiecéze. 

 
VÝLET NA ŘÍP 
MO KDU-ČSL Praha � Řepy pořádá 
výlet na  Říp v sobotu  8. května 2004. 
Odjezd v 9,00hod. od Domova sv. Karla 
Boromejského, z Roudnice mohou jít 
zajemci  pe�ky - cca 1hod. chůze,  ostatní 



se svezou autobusem ve 13,00hod. bude 
slou�ena m�e  sv. v kapli  sv. Jiří. 
Předpokládaný příjezd do Prahy cca 
17,00hod. cena za osobu 50,-kč.  
PŘEDPRODEJ JÍZDENEK: 1) LCK, 
�alanského 57, Praha -Řepy, Po-Pá: 8-
19, Ne: 14-19, Tel: 235 300 208 (9); 2) 
CSZS, Bendova 1121, Praha- Řepy , pan 
Fr. Vomáčka, Po-Pá: 7-15,30, Tel: 235 
314 141   
 
 
koncert skupiny  
HRADI�ŤAN s Jiřím Pavlicou� 
se koná v neděli 9.5.2004 v 16,30 hodin 
v zahradě areálu Domova sv.Karla 
Boromejského. 
Výtě�ek z benefičního koncertu uspo-
řádaného pro Domov sv. Karla 
Boromejského bude pou�it na nákup 
automobilu pro převoz pacientů a k zaji�tění 
provozu Domova.  
 
Cimbálová muzika HRADI�ŤAN 
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou 
patří k nejstar�ím a nejznáměj�ím 
moravským cimbálovým kapelám. Je 
ojedinělým hudebním tělesem s nezvykle 
�irokým �ánrovým záběrem a netradičním 
repertoárem, jeho� inspiračním zdrojem se 
stal folklór.  
Cena vstupného:  
Rodinné vstupné (dospělí + děti) 380,- Kč 
Dospělí 180,- Kč   
Díti do 15 let, studenti, důchodci 100,-Kč 
Dr�itelé TP, ZTP - 100,-Kč 
K stání (v den koncertu)  80,-Kč 
 
Vstupenky je mo�né zakoupit formou 
předprodeje po-čt 13-14.30hodin (ve středu 
13-18.30) v pokladně Domova a v kanceláři 
Lidové cestovní kanceláře, o víkendech ve 
vrátnici Domova. Cena v předprodeji je 
sní�ena o 50,-Kč 
Kontakt: Mgr.Radmila Folbergerová, tel. 235 
323 293  
 
 
VÍKEND MLÁDE�E  
Od pátku 23. do neděle 25. dubna se bude 
konat víkend mláde�e na ji� tradičním 
místě: v centru mláde�e v Příchovicích 

(Jizerské hory). Na cestu je třeba mít 
spacák a 400 Kč � v ceně je cesta, 
ubytování i strava. Sleva je mo�ná!  
David �.  
 
HLEDÁM  
spolehlivou  a zodpovědnou slečnu nebo 
paní na pohlídání a odvedení dvou dětí do 
�kolky (Kristian 3 roky, Ester 5 let). 
Jedná se asi o 45 min. denně a to od 5.50 
� 6.30 hod. �kolka je asi 3 minuty chůze 
od domu. Nástup mo�ný 24. 5. 2004. 
Odměna dohodou. Volejte prosím: 723-
083 464.  Olga Dimitrovová  
 
_________________ 
 
 
Z DĚJIN KOSTELA SV. MARTINA 
 
Kostelík sv.Martina v Řepích, který je 
bezesporu ozdobou obce, má za sebou 
historii, je� přesahuje osm století. Po 
celou tu dlouhou dobu byl a jest 
kamenným svědectvím křesťanské víry 
svých zakladatelů i následující řady 
pokolení věřících obyvatel, �ijících 
v blízkém i vzdáleněj�ím okolí. 
Podoba kostela sv. Martina, jak ji známe 
dnes, má svůj původ v přestavbě, je� 
proběhla v osmnáctém století. Několik 
dílčích architektonických úprav v�ak vylo 
uskutečněno ji� ve stoletích 
předcházejících. Nejnověj�í generální 
oprava kostela byla ukončena v roce 
1993. Při ní byla jako slohově nepůvodní 
prvek stavby zbourána sakristie, 
přistavěná z východní strany lodi na 
sklonku 18.století.  
Umístění kostela v krajině bylo dáno 
původní polohou vesnice Řepy, která se 
rozkládala na sva�itém terénu podél 
Litovického potoka, to znamená severním 
směrem od kostela. Ten se tehdy tyčil nad 
obcí na mírném návr�í a je�tě nebyl 
obklopen okolní obytnou a hospodářskou 
zástavbou, jak je tomu dnes. Postaven byl 



pravděpodobně za přispění Břevnovského 
benediktinského klá�tera, kterému 
v raném středověku ves Řepy patřila. 
Původně románská stavba byla vyzděna 
z opracovaných opukových kvádříků 
z nedalekých lomů. Archeologický 
průzkum, probíhající soubě�ně s poslední 
opravou kostela, vede k oprávněné 
domněnce, �e poměrně robustní vě� byla 
stavěna současně s kostelní lodí. Podle 
vět�ího počtu kvádříků v zásypu pod 
dla�bou v interiéru je mo�no 
předpokládat, �e kostelní vě� byla při 
některé minulé přestavbě poněkud 
sní�ena. Při nedávné opravě kostela byly 
nalezeny dal�í dva zazděné vchody, 
z nich� ten star�í byl na severní straně a 
nověj�í na straně ji�ní. Severní vchod, 
který byl evidentně vybudován ji� při 
stavbě kostela koncem 11. století, byl 
nasměrován k obci, která se tam tehdy 
rozprostírala. Portál vchodu byl při 
opravě dokončené v roce 1993 
zrestaurován a je viditelný na vněj�í 
severní straně kostelní lodi. Dnes mů�eme 
pozorovat nad vstupní římsou původního 
severního vchodu zachovalý románský 
portál s malovaným tympanonem. Tam 
byla také objevena malba kří�e 
opleteného provlékaným a zalamovaným 
páskem. Tato prastará malba je velmi 
podobná jedné iluminaci ve 
Vy�ehradském evangeliáři z doby kolem 
roku 1068. Motiv proplétaného 
�řipského� kří�e pře�el později se 
souhlasem Heraldické komise hl.města 
Prahy do znaku Městské části Praha 17. 
Ji�ní vchod prora�ený v barokní době byl 
záhy zazděn a nahrazen dne�ním 
vchodem, vedoucím od západu skrz 
spodní část kostelní vě�e. Na ji�ní vnitřní 
stěně lodi je zachován výklenek, který je 
pozůstatkem zru�eného portálu. Zbytky 
maleb v interiéru pocházejí ze středověku 
a jejich námět se nepodařilo zjistit. 
A� do přestavby v 90. letech minulého 
století byl vnitřek kostela zařízen velice 

prostě. V apsidě stál dřevěný lakovaný 
klasicistní oltář  se svatostánkem. Za 
oltářem byl úzký průchod do malé, 
zvenku přistavěné sakristie. Před 
kostelními lavicemi byl vlevo umístěn 
dřevěná kazatelna. Vedle ní na zdi visel 
asi metrový krucifix a oltářík (snad 
relikviář) ve tvaru prosklené skříňky. Na 
hlavním oltáři byl zavě�en obraz svatého 
Martina , na pravé boční stěně obraz 
Bo�ského Srdce Páně, oba od malíře 
Václava Kandlera. Kromě toho byly na 
stěnách porůznu rozvě�eny tři obrazy 
dal�ích světců. 
Apsida byla ve stropní části vymalována 
blankytně modrou barvou a posázena 
zlatými hvězdičkami. 
Varhany na malé kruchtě byly 
jednomanuálové, bez pedálu, asi 200 let 
staré. 
Podlaha byla poskládána z kameninových 
čtverců, na�ikmo polo�ených a barevně 
prostřídaných ve tvaru �achovnice. 
K oltáři stoupaly dva schody. 
Malý vnitřní prostor, nadměrně zaplněný 
mobiliářem, působil neobyčejně 
 stísněným dojmem.    zpracoval Jan 
Doseděl 
_________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OČI 
�Někteří udělají ze �luté tečky slunce, jiní 
ze slunce �lutou tečku.�  Pablo Picasso  
 
�Někoho milovat znamená být jediný, 
který vidí zázrak tam, kde je pro v�echny 
ostatní neviditelný.�   Francois Mauriac 
 
�Lidé se stávají ne�ťastnými ne kvůli 
věcem, které se jim stávají, ale kvůli 
způsobu, kterým se na ně dívají.�   
Epiktetos z H. 
 
�Na chyby druhých je třeba se dívat 
s dalekohledem otočeným opačným 
směrem a na ty na�e s dalekohledem 
v normální pozici.�  Gándí  
 
�Ve chvíli posledního soudu budou mít váhu 
pouze slzy.�   Emile M. Cioran 
_________________   
 
 
 

KALENDÁŘ 
M � kostel sv. Martina, K � klá�terní kostel 
19. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 

19.30 spol. mláde�e II. 
- zákristie sv. Martina  
19.45 zpívání � klub DCB 

20. ÚT  17.30 M     
21. ST  18 K 20 h Z� Socháňova�sport 
     9.30  rodinný rů�enec 
22. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e     18.45�19.30 mo�nost sv. smíření 
23. PÁ  18 K        sv. Vojtěch 
24. SO  18       (s nedělní platností)  
25. NE          7. 45 M   3. neděle velikonoční    
                         9 K           sv. Jiří 
26. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 
 sv. Marek       19.30 spol. mláde�e II. 

- zákristie sv. Martina 
19.45 zpívání � klub DCB 

27. ÚT  17.30 M  
   20 h Biblická h.-klub DCB 
28. ST  16 K 20 h  Z� Socháňova �sport  
   9.30  rodinný rů�enec 
29. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   14.30 setkání star.chlapců 
     16.00 setkání ml.chlapců   
       18.45�19.30 mo�nost sv. smíření  
30. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze 
1.5. SO 18 K      (s nedělní platností)  
  sv. Josef dělník 
2. NE          7. 45 M   4. neděle velikonoční 
    9 K  

 
  
 


