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Nadpis dnešního p�ísp�vku jsem vybral z Matoušova evangelia. Jde o citaci  Kristova 

výroku v p�ítomném �ase v�tou oznamovací. Tedy nejde o sd�lení podmíne�né. Je to 
jednozna�né konstatování povolání, které se dostalo každému pok�t�nému.  

Být sv�tlem podle Evangelia má, podle mého názoru, trojí možný výklad. Za prvé máme 
zvláštní schopnost vid�t sv�t kolem sebe jiným pohledem než jej vnímají naši brat�i a sestry bez 
víry v Boha a znalosti Písma. Za druhé máme úkol osv�tlovat správnou cestu sob� a druhým, 
kterou každému z nás v našem povolání zadal Kristus, a to v souladu s úradkem Boha. Nikdo 
z nás druhým cestu neur�uje, ta je dána každému �lov�ku a celému sv�tu v d�jinách spásy 
vykupitelským dílem Krista. T�etí možný výklad je, že jsme coby sv�tlo vid�ni a pozorováni 
okolním sv�tem.  

Je to vskutku náro�né: vidíme ve své ví�e Boha a jím stvo�ený sv�t, svítíme druhým na 
cestu a jsme vid�ni. Tedy nem�žeme se nikam skrývat, protože Kristus si p�eje, abychom byli 
postaveni na svícen. Nekonáme-li tak, pak popíráme podstatu svého k�es�anského bytí.  

V této souvislosti chci vzpomenout výroku svatého Františka Saleského, biskupa 
ženevského, který se ve vyhnanství stal biskupem a apoštolem kalvinistické Ženevy. Kalvinisté, 
jak všichni známe z d�jepisu, byli velmi tvrdí odp�rci katolického u�ení až po fyzické 
likvidování každého, kdo se hlásil k „apoštolskému vyznání víry“,  jak jej citujeme dnes p�i mši 
svaté. Neohrožený, nov� jmenovaný biskup František Saleský si svého �asu k sob� v exilu 
povolal n�kolik málo kn�ží své diecéze, posílil je svou vírou a odhodláním a povzbudil je 
k heroickému �inu, aby s ním obrátili ztracené ovce v jeho diecézi. Co jim tehdy �ekl je totožné 
s tím, co by jist� �ekl dnes i nám. Usilujte o dokonalost, bu�te svatí a vzd�laní. Vaše 
nev�domost se rovná h�íchu. 

Jsem si jist, že my všichni se snažíme o stále lepší život, o tom nepochybuji a rozhodn� 
nechci být soudce, komu z nás se to da�í lépe. Ale cht�l bych dnešním  p�ísp�vkem poukázat na 
druhé zadání biskupa Františka svým nejbližším a nejdražším spolupracovník�m. Jde o dobrou 
v�domost podstaty  naší víry.  

V dob� socialismu bylo uplat�ované tzv. „Pionýrské minimum“. To musel splnit každý, 
kdo cht�l být „v�dcem“, tedy pracovat s mládeží �i být  dokonce vedoucím oddílu, tábora, 
Klubu mladých p�írodov�dc� apod.  Ve své mysli, a to v souvislosti s povoláním „Vy jste 
sv�tlo sv�ta“, používám jistou parafrázi citovaného minima, kterou je „Teologické minimum 
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laik�“. Co tím lze rozum�t? P�edevším dobrou znalost mše svaté. K�es�an by m�l znát od 
vstupního pok�ižování až po záv�re�né požehnání, co si každým úkonem p�ipomínáme a 
konáme. Dále by m�l rozum�t všem citacím „Gloria“ a „Kréda“ a rozum�t obsahu všech 
svátostí a svátostin. 

Pro� práv� toto si chci s vámi p�ipomenout? To proto, že na tyto skute�nosti m�žeme být 
kdykoliv a kdekoliv dotazováni dosud nev��ícími. Když umíme správn� odpov�d�t, roste naše 
víra a k�es�anské sebev�domí. Ovšem platí to i naopak, p�i první neznalosti, rodí se další 
pochybnosti, tím klesá naše sebev�domí až posléze i víra v Boha. Není tato cesta snad 
opovážlivé spoléhání se na Boží milosrdenství?  

Nacházíme se na za�átku školního roku. Máme v naší farnosti vzd�laného kn�ze, kostel 
navšt�vuje po�etná mládež  od d�tí až po vysokoškoláky. D�íve než si všichni tito mladí p�átelé 
rozvrhnou školní a mimoškolní program, je na nás rodi�ích a  jich samotných, aby si do 
týdenního plánu zahrnuli kvalitní vzd�lávání v „teologickém minimu laik�“. Tím se moje 
prosba vine na prvním míst� k našemu duchovnímu otci Danielovi, aby op�t p�evzal patronát 
nad obsahem výuky náboženství, a to p�im��en� v�kovým skupinám našeho farního dorostu. 
Dále k pastora�nímu asistentovi, kéž by byl prvním spolupracovníkem našeho otce Daniela a 
spolu s ním se pustil do díla kvalifikovaného vzd�lávání. Nevyjímám nás rodi�e, k�estní a 
bi�movací kmotry; my jsme slíbili církvi a Bohu odpov�dnost a spolupráci p�i r�stu ve ví�e 
našich sv��enc�. A kone�n� se obracím k našim d�tem a mládeži, v��te, že �as v�novaný studiu 
v�rouky není �as ztracený.  

Vše dobré a š�astný nový školní rok                  Josef Svoboda 
 

______________________________ 
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1. všeobecný: Aby lidstvo využívalo sd�lovacích prost�edk� zodpov�dn� a podle hlasu 

sv�domí. 
2. misijní: Aby Boží lid v misijních oblastech považoval za sv�j zásadní úkol neustálý 

další duchovní r�st. 
3. národní: Aby státní instituce našly pozitivní p�ístup k dialogu s církvemi a uznaly 

jejich p�ínos v život� spole�nosti. 
 

 
 
 
DOPOLEDNÍ PROGRAM 

� Výstavka + videoprojekce uplynulých deseti let farnosti 
� Pontifikální mše svatá - v 9 hodin v kostele Sv. Rodiny  
� Farní kafe po mši svaté - klub DCB   
 

ODPOLEDNÍ PROGRAM 
� Hudební vystoupení 
� Pam�tní patník + grafický list   
� ... b�hem oslavy bude také p�ipraven  
  - program pro d�ti a mládež 
  - táborák, zp�vy p�i kyta�e 
  - možnost zapsat sv�j zážitek, sv�dectví apod. do nov� z�ízené „farní kroniky“  
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Projekt PATNÍK VZPOMÍNEK (A P�ÁNÍ)  
 
Patník vzpomínek a p�ání vychází z p�edstavy, že p�i p�íležitosti 10. let 
farnosti vznikne tradice výro�ních desetiletých betonových patník� 
s nikou, která bude vyložena keramickými kachlíky, na nichž bude 
rukou zájemc� z �ad farník� zachycen písmem �i obrazem n�jaký 
moment ze života farnosti minulých 10-ti let (a p�ípadn� v nice z druhé 
strany patníku mohou být nazna�eny p�edstavy a p�ání farník� pro 
p�íštích deset let).  
 Patník bychom p�edem (cca koncem srpna) odlili z betonu a p�ípadn� kamenicky 
opracovali tak, aby mohl být b�hem zahradní slavnosti umíst�n v r�žové zahrad� nejlépe vedle 
hlavního chodní�ku v blízkosti mozaiky Madony (aby se v p�íštích desetiletích dalo pokra�ovat 
dále).  
 Od první ned�le v zá�í by byly pro farníky po každé hlavní mši svaté v 9 hodin 
k dispozici v p�edsíni kostela kachlíky z keramické hmoty ve tvárném stavu, do nichž by mohli 
vt�lit své zážitky, vzpomínky a p�ání (a zárove� pojmenují zpracovávané téma ve vyv�šené 
tabulce, aby se nesešlo mnohokrát totéž). Vše by m�lo být hotovo a odevzdáno do ned�le 17. 9., 
abychom stihli kachlíky p�ežahnout v peci a naglazovat (prvních �trnáct dní v zá�í budeme 
úpln� zaneprázdn�ni v�etn� víkend�, takže vše by zajiš�ovali pomocníci). 
 V ned�li 24. 9. bychom b�hem zahradní slavnosti provedli reduk�ní výpal d�evem nebo 
plynem na zp�sob Raku (stará japonská technika) tak, aby ú�astníci ješt� týž den vid�li 
výsledek – vypálené glazované kachlíky. Z t�ch následn� b�hem týdne vybereme, vyskládáme 
a doplníme keramickou mozaiku a tu osadíme do niky p�ipraveného patníku. Následující ned�li 
se m�že každý zájemce už podívat na hotové spole�né dílko, což by byla zárove� symbolická 
te�ka za oslavami. A pak už jen zopakovat zase za deset let…  
 
Náklady: z farních prost�edk� bychom rádi uhradili materiál na patník (písek, cement, armatura 
do betonu – do 1000 k�), keramické hmoty a glazury (do 1000 k�) a stavební chemii (lepidlo, 
spárovací hmotu a penetraci na mozaiku – do 500 k�). Celkov� bychom tedy vy�erpali cca 
2500 k�. 

                              Iva a Petr Hubá�kovi 
Pozn.: Ing. Voplakal i sestra Konzoláta s akcí souhlasí.  
 
________________________________ 
 
 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 10 LET FARNOSTI �EPY 
  
Prosím všechny farníky o fotografie (klasické nebo digi) ze zajímavých akcí naší farnosti v 
období 1996 - 2006. 
Použijeme je na výstavu foto p�i oslav� 10 let naší farnosti. Zvlášt� mi chybí fota ze za�átku 
uvedeného období nebo i p�ed ním (tj. i s P. Wagnerem a P. Kusým). 
Zap�j�ené fotografie nascanuji do PC a vrátím. Termín uzáv�rky: ned�le 17.9.2006 
Za zap�j�ení fotografií p�edem d�kuji.  

Ji�í Veselý - 602 376 140  
 
 



 
 

�������������������� ������	��
�����������                                                            � 

 
 
�
�
� � ����� �� ������  ! "�###�
�
$ �%&'(��()*��	�+�,�%�� -)*.����*,����/�-��	
����-��)�����&'�	�&###��
0 1
+�*�����'���2&��� 2-�����)*�3*��2/�-�/�4-�� /5�����6�&'��.��/5###��
�
$ �%'(�	*7*����6*'��+,�-*7�8'���()�*�3+� *�� 2-�����7�(�4/�-9�/�.)�+/%,����,��7�
�*&'�)�+��-��
/�)�+,���&��� *���	(�,��	�*/:�)	2�6,*3-*:�,�,���0 ����	�3�7/�###�������4/�-�1
-��	
��1������2&'���
	2&��/��+��%/&�:�/�*���,5+�1�:�.*�,���,)%���,�	��'��,���������	�)�%��*� �+*�	�3�7/���*���1�3*###�
�
; �*�(���+��*)��,����-��)	�%)*���� %�	(-*�%�<�+�����&*���+�1
-�###=�)��> �1-��&*���)�> ��*��%#�� �� �
�+�7*/�-��#�� ��/�+*�� 6��+	���%���+,���� ������� ���?��*#�@ 2/�*���)�/��&*��/�%6*-��+,��	*�/%�
	*)-*�'�1���	�����-*�)86A �3*���'��-���,5-���*����,2�����?��%###�
�
@ ��?��*�	����&'�	�&�&'�3*6�2�,�*)�,��)����� ���
+-�%.�-���-����3'*���*�� -�	*�+/�#�� *��1
-��*)	���	
+	2&*�����/�2�*���,�*+%�%��)��> �1-��&*���)�
@ �+�%#�! *�7�	��*/�,�6*-������/�3*)*�����,�)5�1
-�</��� 2�/�%,���	�1��8�%###=�,�*,�)��%����-�����
3*'��?��*#�! �,�)�*� ����� �� �3��	*-/8�+,����	���&*���%� :�/�*�8��&*-��,�'-��-����6*�+�-
��.�)��� 6*�
+	��8�+-�%.*�8�	�+�%)�18� �&'�� %�@ *3+	2�236�'��� �)&*���2#��
�
B *������
�C ���*�1
����<3�/�
	�� *###=�	6*&'���� �&��*?%�D�	�-����
,�����+�1����1
-��	2��	���,�%���
���� ����+/8�,�%����� �+���)��
B�+/�	�:�/)*�3+� *�� �'-��C �����
,�*)-�.�����:�&��� � *����+�)&���-*�
��,�)2/�	���3�����	6*&'�
�� �-�+���
�)�����1)�.*�8�#�@ 2/�*����)��+���
�*,��)*�,�,�	8�� ���+���	�-�###:������
�,�*7���&*+�2��+�,�/�+�&*�,�*/	�,�-�)86A ��-*����	*E�
3+*� �1
-��+-�)&*��)� 2�2����5��(� ��)�%'
��	�&*:�/�*�8�
	
�(	�	2���+�-�����+���� *&'�,�)8-���6��&*+�
#�����
�
> *)*����� �� *��5�-*��6��'��+,�-*7�8'���()�*�� 2���%3�-9�
� 2-��3+� *�+���6��+/%,���%�,��,��	*�(�%�7��(�,��D��� :�/�*�(�,�/�	�,��,�3*���+�)�-6�� ��
�47�+��2�(� ��+/%,���� ��<��3��(&'�7+����*,%1-�/
=�1
-����*1���,%+�������� 2���###�0 ���� �+�����'�:�
�1
�+*�	6*��'��%��-�:�+*�)�+��	�-�������*�,�/�	��*-��� �.��+��)��/��%��+*�B�.�'��,5+�1*��:�
��&'
������	2��*��> *'��,-�:�/�*�(�� �+�/�.)(� ����+���/�*�(���/8���*1��,�/�.)8��*���3*����:�&��
+��+�� ����,-�%3*� *###�> *��3*���*1���*&'���	�+�12���/8�� �+���,���> *'��+-�	�:�> *'����1�)/%:�> *'��
�*6*��###��8.�1
�+*��� ����,�)���-����	���� �����	8� �6/�-��� ���&*F�����
� � � � � � � � � � � � � $ �	�)�G �?/�
�

��� � # $  � � � � �



 
 

�������������������� ������	��
�����������                                                            H 

�
���/*	����+��	��+-�	��)	����+�&*�-*��+	8�*I�+�*�&*#�

@ �6*�?����+��*I�+�%3*��+���H��-*�#�
@ 6�/�+�*-�1
-�,�+��	*��,�*)�J��-*�
#�
"��*��*��*I�+�%3*�,��1-�.�2����-*�#�
� ����+���/��3*�+�����H���)��#�

@ ���2&'���+���/&'�+*�+��.�� *�%/���:�.*��*�-*.�����+���:��
�-*����)%&'%:�	*�/�*�8� �.�3*� *���3*)�� *#��

�
<��4	�)���+����
�K *1�	(&'�+���*/�?����+���> �1-��*&���)�@ �+�%=�

 
_____________________________________ 

 
V místnosti, do které se v�tšinou jen „odskakuje...“, jsem objevil tento text: (aneb - i na tomto 
míst� se �lov�k m�že dozv�d�t n�co užite�ného...) 
 

� G L� @ 0 @ M �> L � � L�:�/�*�(###�
 
- plodí život a umí dát sv�j vlastní život za své d�ti 
- se nebojí být milující a n�žný 
- si umí hrát se svými d�tmi a trávit s nimi �as 
- víc zajímají d�ti než koní�ky a fotbalové zápasy 
- umí poslouchat a vést dialog i když je unavený 
- umí svou p�ítomností a láskou poskytnout bezpe�í a d�v�ru 
- se umí modlit se svými d�tmi a dávat život do souladu s evangeliem   
- je p�esv�d�ený, že úsm�v je víc než vý�itka, vtip víc než kritika a objetí víc než pou�ování 
- roste spolu se svými d�tmi a pomáhá jim získat zralý úsudek a otev�enost 
- je schopný poznat a odpustit chyby svých d�tí a p�iznat si svoje vlastní chyby 
- nezahrne svoje d�ti v�cmi ale vychovává je k st�ídmosti, um��enosti a k schopnosti d�lit se  
 o svoje v�ci 
- se nepokládá za perfektního a umí se s humorem podívat na svoje slabosti 
- spolu se svými d�tmi krá�í v ústrety neohrani�eným obzor�m, které jsou otev�ené pro   
 �lov�ka, sv�t a v��nost 
- se snaží konkrétn� uskute��ovat poznání, že nejkrásn�jším darem pro jeho d�ti je to, že miluje 
 svou manželku a jejich matku - jako Kristus církev   
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Manželství je jako um�lecké dílo: M
ŽE BÝT originální, krásné, dobré a plodné...  
 

� Muži, když brzo za�nou žít sexuáln� - ztratí motiv k v�tšímu zrání - jak profesnímu tak 
lidskému. �astokrát už nejdou na VŠ (dnes víc d�v�at d�lá VŠ než muž�...). Volí pak 
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také mnohem pohodln�jší zp�sob života... nic je nenutí k tomu, aby na sob� více 
pracovali. 

 

� Žít p�ed manželstvím sexuáln� naplno je novodobá forma otroctví ženy. Ženu to „drží“ 
svým zp�sobem v šachu - už pak nedokáže jen tak od svého partnera odejít, i když bez 
toho by to možná ješt� ud�lala (protože t�eba zjiš�uje n�jaké závažné nedostatky 
v charakteru muže...). Jestliže on jí nutí do sexu - je to nefér v��i žen�: on si užije, ona 
však m�že ot�hotn�t. Pro ženu je vztah žitý sexuáln� naplno mnohem závažn�jší a 
závazn�jší než pro muže. Proto pokud muž ze vztahu odstoupí - pro ženu to znamená 
mnohem v�tší zran�ní.  

 

� Je t�eba si svého partnera dob�e vybrat, protože se dá p�edpokládat, že s ním (dá-li Pán) 
budete žít vztah nejdelší ze všech ostatních (s d�tmi trávíme dejme tomu zhruba 20 let..., 
se svými rodi�i také tak - se svým partnerem však n�kdy 30 let a více...).       

 

� Muž m�že snadn�ji „ujet“ s jinou ženou protože vztah k žen� nebere tak „vážn�“ tak 
celobytostn�. Žena naproti tomu když „ujede“ s n�kým jiným - je to v�tšinou jen nové 
hledání n��eho trvalého, pop�. pomsta p�edešlému partnerovi - znamení, aby se 
vzpamatoval... a pod.    

 

� Poznámka k p�edmanželskému sexu:  
...myslet si, že si nerozumíme, ale v sexu si m�žeme za�ít rozum�t, je blbost. 
Podobn� platí: myslet si, že si rozumíme, ale v sexu si rozum�t nebudeme, je také blbost.  
Vztahy, život a sex jsou spojité nádoby... nelze jednu od druhé odd�lit, není d�vod 
nev��it, že když si spolu jinak rozumíme, tak že si spolu nebudeme rozum�t i v sexu. 

 

� Dnes mají �asto rodi�e mylný dojem, že je lepší, když spolu 
mladí za�nou co nejd�íve chodit, než když se dostanou do 
špatné party nebo do n�jaké sekty... Situaci však m�že velmi 
dob�e �ešit kvalitní spole�enství mládeže, kde se lidé poznávají, 
mají se rádi a p�itom tam nevyhledávají sexuální zážitky...  

 

� Dobré spole�enství mládeže m�že hrát ve vývoji mladého 
�lov�ka velmi d�ležitou roli.  Je zkušeností, že lidi, které 
vyhledáváme  v dob� dospívání (st�ední školy), p�átelíme se 
s nimi - budeme vyhledávat také v naší dosp�losti.   

 

� Upozor�ujeme zde na rozdíly mezi chlapci a dívkami ve 
vnímání opa�ného pohlaví: ženy hledají trvalý vztah, hledají jeho romantickou �ást 
(zvlášt� kolem 20 roku v�ku - pozd�ji se tyto touhy m�ní...), muži však (v tomto v�ku) 
narozdíl od nich mí�í spíše k p�ímému pohlavnímu uspokojení. Myslí si však také, že 
ženy to vnímají stejn�... Ze statistiky víme, že v 30% znásiln�ní jsou na tom muži 
prakticky nevinní - n�kte�í kluci-muži si myslí, že d�v�e - žena svým vyzývavým 
chováním a oblékáním vlastn� intimní styk chce... proto d�v�ata pozor na tyto v�ci...  

 

� 	íká se, že muž m�že mít v podstat� pohlavní styk s každou ženou, když mu není 
protivná...    

 

� Radíme snoubenc�m - projet si vzájemn� rodokmeny. Vypráv�t si o tom, jací jsou mí 
p�íbuzní. Je dobré v�d�t z jaké rodiny pocházím a z jaké pochází m�j partner, protože ze 
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základního zp�sobu chování mé dosavadní rodiny se mohu vymanit, mohu se zm�nit, ale 
jen málo...   

 

� Jídlo je základní pot�eba, kdo se dokáže ovládat v jídle - je schopen se ovládat i jinde. 
Když se nenau�íme sami omezovat, jak m�žeme chtít mít d�ti, které nás omezí zcela 
zákonit� (nap�. rizikové t�hotenství m�že znamenat n�kdy více než desetim�sí�ní 
sexuální abstinenci...). Um�t se ovládat - je v manželství v�c nesmírn� d�ležitá! 

 

� D�v�ata, jestli n�co chcete od kluka, tak mu to �ekn�te - on to nevy�te z vašich o�í. On 
totiž o�ekává jasnou �e� a ne náznaky, které vy mu dáváte... 

 

� Rozdíly: žena pot�ebuje mluvit... není tak d�ležité co �íká a jestli je to úpln� p�esné... 
Muž narozdíl od ní pot�ebuje si nejd�íve v�ci v sob� zformulovat - pak teprve n�co �íká - 
snaží se v�ci �ešit... 
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P�IJÍMÁNÍ (Ritus communionis) 
„B�h živí sv�j lid“. P�esv�d�ení víry starozákonního lidu božího se stává skute�ností ve t�etí 
�ásti „Bohoslužby Eucharistie“. Podobn� jako „P�íprava dar�“ a „Eucharistická modlitba“, má 
také tento ritus základ v �innosti Ježíše Krista u Poslední ve�e�e. „Lámáním chleba se vyjad�uje 
jednota v��ících a v Kommunio p�ijmou z rukou Krista jeho T�lo a Krev, tak jako kdysi jeho 
apoštolové“. (srov.IG 48,3) 
 
MODLITBA PÁN� 
Spole�nému modlení p�edchází výzva kn�ze. Jako kdybychom pot�ebovali odvahu, oslovit 
Boha naším Otcem. K tomu jsme dostali od jeho Syna doporu�ení. Modlitba Ot�e náš není a 
nebyla samoz�ejmostí, v k�es�anském starov�ku, ji za�adili do „disciplina arcana“ a p�edali 
katechumen�m teprve t�sn� p�ed, n�kdy dokonce až po k�tu. Do reformy breviá�e v roce 1955 
se �íkala patnáct až dvacet krát, po ní t�i až p�t krát. Po zavedení nové „Liturgie horarum“ bylo 
modlení omezeno na dva krát. Tím, že se modlitba Pán� �íká také ve mši, byl zaveden 
starok�es�anský zvyk, modlit se tuto modlitbu t�i krát denn�, jak �ekl Pavel VI. v konstituci 
Laudis canticum. „Ot�e náš“ se skládá se ze sedmi proseb. Ve dvou z nich vid�li sta�í otcové 
zvláštní vztah k Eucharistii. Prosbu „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“ vztahovali Cyprián a 
Ambrož k p�ijetí T�la Kristova. V�d�li, že „on je chléb života; kdo p�ichází k n�mu, nikdy 
nebude hladov�t, a kdo v��í v n�ho, nebude nikdy žíznit“( srov. Jn 6, 35). Pod slovem „vezdejší 
chléb“ rozumíme také všechno, co �lov�k v plném slova smyslu pot�ebuje k životu: jídlo a pití, 
t�lesná i duševní �innost, všechno co tvo�í základ pro rozvoj lidského bytí. Kdo sám chléb má, 
m�že tuto prosbu vyslovit v zastoupení milion� hladových lidí na zem�kouli.  
Další prosba stojící v úzkém vztahu k Eucharistii je „odpus� nám naše viny...“ Slova Pavla 
apoštola v list� Korintským „kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Pán� nehodn�, proviní se 
proti t�lu a krvi Pán�“ (1 Kor 11, 27),  hluboce zap�sobila na církevní otce. Pro Augustina 
znamenala „nutné umytí tvá�e p�ed p�ijímáním“. �lov�k je vyzíván, aby odpustil vlastnímu 
dlužníkovi. Odpušt�ní, smí�ení s bratry a setry se tedy jeví jako nutný p�edpoklad k slavení 
Eucharistie.        
       DPJ 

��� � � � � % # � � � � �% 
  	 � � & � � � # � � �



 
 

�������������������� ������	��
�����������                                                            R 

 
 
                  N�CO PRO   
 
                                                                                               BYSTRÉ  
 
             POZOROVATELE 
 
 
 
... je možné, že by u prvního obrázku byly vodorovné �áry rovnob�žné...? 
... a u druhého si rad�ji p�em��te, jestli ob� postavy jsou stejn� velké...  
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Úterý – 1730 

�tvrtek – 1730 
 

 
3. zá�í - ned�le   18 hod - mimo�ádná Farní rada ohledn� Desetiletí naší farnosti   
8. zá�í - pátek   svátek Narození Panny Marie 
14. zá�í - �tvrtek   svátek Povýšení svatého k�íže 
24. zá�í - ned�le   oslava Desetiletí naší farnosti - pontifikální mše svatá + agape po mši 
    svaté + odpolední program na zahrad� DCB 
28. zá�í - �tvrtek   slavnost sv. Václava v kostele Sv. Rodiny v 18 hodin 
 

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 
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