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SLOVO „advent“ pochází z latinského „advenire“ - přicházet. Advent je příchod. Žít advent znamená 
žít v očekávání příchodu. Bezprostředně čekáme na Vánoce, na slavnost vzpomínky Božího příchodu 
do našeho světa, na narozeniny Ježíše z Nazareta. Ve vzpomínce ale jdeme dál. Vyznáváme že přijde 
soudit živé i mrtvé. Dokud ještě běží náš čas, je stále advent. Aby Vánoce nebyly jenom vzpomínkou, 
ale slavností naší přítomné spásy, potřebujeme se učit žít adventně. Mohou nám k tomu posloužit tato 
adventní slovesa: 
    

➽➽➽➽Čekat 
Toto sloveso nám připomíná základní postoj našeho bytí. Neustále na něco čekáme. Na práci, zdraví, 
na dovolenou, na úspěch, na smrt…Etymologicky se slovo čekat obyčejně spojuje se staroindickým 
„čáyati“- pozoruje, obává se. Ve slově je tedy něco nepříjemného, nudného a nemilého. Je tady také 
jistá příbuznost se slovem „čáka“ a to je naděje. Čekat znamená také vyhlížet, očekávat to dobré, to 
pozitivní ke kterému směřujeme. Ale nyní jsme ještě na cestě, ještě jsme toho nedosáhli. To, po čem 
toužíme nám ještě chybí. Vše krásné, hodnotné, celistvé, dobré, osvěžující… Všechno vyslovené i 
nevyslovitelné obsahuje v sobě staré slůvko spása. A tak je všechno čekání očekáváním spásy.   

➽➽➽➽Podat ruce 
Malé děti musí všechno osahat, nejlépe strčit do pusy. Už tady je vidět, že na co člověk nesáhne, co 
neuchopí, to zůstane zevní a neprohloubené. Naše řeč je plná rčení používajících slovo ruka. Když má 
člověk svázané ruce, má omezenou svobodu. Když je složí do klína, už přestal pracovat. Když má obě 
ruce levé, tak se mu nic nedaří. Když je rychle k ruce, může se stát záchranou. Když trpí nouzi, 
potřebuje pomocnou ruku. Nesrozumitelná slova nalezneme v rukojeti. Ruka se stala symbolem pro 
lidské chování – dobré i zlé. Když podáme ruku nabízíme přátelství, smíření, mír. Když máme plné 
ruce práce, nemáme čas. Když chceme mít někoho v hrsti, chceme ho ovládat. Poselství Vánoc, na 
které se připravujeme, zní: v Ježíši nám podal ruku sám Bůh. 

➽➽➽➽Být připraven 
Komunisti učili připravenosti budovat a bránit socialistickou vlast. Na co chce být člověk připraven 
dnes? V adventu na Vánoce. A tak je každý zaměstnán. Kdo se připravuje, chce být připraven. Dává 
najevo, že ví, o co kráčí, že zná cíl, že není bez plánu, bez budoucnosti. Kdo se připravuje, ví, že není 
den jak každý druhý. Jsou dny výjimečné, neseny obsáhlou mocí. Žít adventně znamená být připraven 
slavnostně vzpomenout na tyto vrcholné dny a současně být připraven na příchod Krista do vlastního 
života. Jinak se i tyto dny naplní prázdnotou. Ejhle Hospodin přijde! Potká nás v radosti vánoc, nebo 
v bolesti, nebo v člověku, určitě na konci našeho času. Nedá se to vypočítat. Dá se jen připravit.  

    UČME SE ČASOVAT ADVENTNÍ SLOVESA! 

 prosinec / 2006 
ROČNIK X.  

„Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu 
Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po 
jeho stezkách.“                           Iz 2, 3  

 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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➽Zůstávat 
Když Faust paktuje s ďáblem, požaduje ustavičnou změnu, protože ví, že jenom ona může utišit 
nesmírnou touhu po dokonalosti. Ďábel si je jist, že nikdy neřekne slova: „Postůj chvíle, jsi krásná.“ 
K nejdůležitějším věcem v životě člověka patří mít zázemí, domov, bydlení, střechu nad hlavou. 
Hledáme, kde bychom mohli setrvat, být, hledáme trvající, straníme se pomíjivého. Evangelista Lukáš 
popisuje jak Maria položila své dítě do jeslí, protože pro ně nebylo místa v útulku. Je něco kde se dá 
setrvat? Někdo, u koho můžeme zůstat? Chceme se usadit, stavíme příbytky, hledáme jistotu. A znovu 
a znovu jsme vyzváni vydat se na cestu. Ale v jednom se my křesťané od faustovského člověka lišíme: 
jsme přesvědčeni, že existuje trvalé místo. Je nám připraveno. Naše pouť není neklidná, nýbrž 
cílevědomá, protože Bůh se stal člověkem. Hledáme trvalé  a proto jsme na cestě a v očekávání. „Svět 
pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává navěky.“  

➽➽➽➽Doufat 
Někdy si myslíme, že v situaci, ve které právě jsme, nemáme žádnou naději. „Dum spirat, sperat“ zní 
latinská slovní hříčka. Dokud člověk dýchá, doufá. A skutečně: až když už není žádná naděje, je tady 
konec. Teprve tehdy se nedá nic dělat. Beznaděj je totožná s nesmyslem. Člověk, generace, národ bez 
naděje už vlastně teď nejsou. Nic je nenese, nic je nedrží. Advent je ohlášením naděje, že věčný Bůh 
určil smrtelnému člověku nesmrtelnost na věky. „A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do 
našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“  
 

Tato adventní slovíčka nejsou nová. Ale někdy je možná neumíme použít v praxi, správně konjugovat. 
Učme se poznávat, co obsahují, objevujme jejich bohatství, jejich možnosti. Mohou nám pomoci 
připravit se na adventus Domini.             P. Daniel 
 
 
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY na PROSINEC 2006 
 
1. všeobecný: Aby Kristus, tichý a pokorný srdcem, ovlivnil představitele národů, aby užívali 

síly moudře a zodpovědně. 
2. misijní: Aby misionáři ve všech částech světa prožívali své poslání v radosti a nadšení a 

tak věrně kráčeli ve stopách Ježíše Krista. 
3. národní: Aby se upevnilo přesvědčení, že jen manželství založené na nerozlučném svazku 

muže a ženy je schopné poskytnout dětem správnou výchovu a potřebné rodinné 
zázemí. 

 
 

 
 
 
 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
Jako již tradičně v předvečer svátku svatého Mikuláše se bude 5. PROSINCE V JÍDELNĚ DOMOVA 
KB konat besídka. Doufáme, že se na ní dostaví také sv. Mikuláš se svým průvodem... Slyšeli jsme 
však, že ještě shání nějaké spolupracovníky - z řad postav kladných i záporných... dokonce i sám 
Mikuláš by rád našel svého „nositele“ - takže pokud byste rádi pomohli - můžete se mi ozvat CO 
NEJDŘÍVE na mobil či pevnou - viz konec MN...   David Žofák 
 
VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ NA ODDĚLENÍCH DCB 
Jako již tradičně bude chodit skupina dětí oblečená za anděly spolu se sestřičkami a dalšími po 
jednotlivých pokojích Domova aby společně zazpívali a popřáli všem požehnané Vánoce.  Děti 
zhruba od šesti let se tedy mohou se svým doprovodem nahlásit sestřičce Ester, aby věděla kolik 
dětí může zhruba čekat.   

sestry boromejky 

  AKCE FARNOSTI -NABÍDKY, POZVÁNÍ  
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Začátkem příštího roku – OD ÚTERÝ 2. LEDNA DO NEDĚLE 7. LEDNA 2007  se bude možné opět 
účastnit Tříkrálové sbírky České katolické charity. Sbírka se koná ve skupinách, ve kterých vedoucí 
každé skupiny musí být osoba starší 18-ti let. Při koledování je možné také využít různých nápadů – 
královského oblečení, zpěvu písní, drobné scénky…aj. Kdo by tedy chtěl vyrazit se skupinou nejlépe 
dvou dalších lidí, prověřit si svou odvahu a schopnost komunikace s lidmi – PŘIHLAŠTE SE JAKO 
VEDOUCÍ SKUPINY a to co nejdříve – (nejlépe již s dalšími spolu-koledníky, kterými mohou být 
osoby i mladší, třeba i děti…) u Davida Žofáka! 
Získané peníze se používají při budování charitních domů, financují se jimi projekty pro sociálně 
slabší obyvatele nebo se posílají na pomoc postiženým oblastem ve světě.   dž          
 

 

VERONIKA A JOSEF D ĚKUJÍ 

všem, kteří se modlili za ně a za jejich děťátko. Modlitby byly vyslyšeny  

a 23.11. dopoledne se jim narodil syn Vít!  MZ 

 
 
 

 

KDY MÁ ŽIVOT SMYSL? 
Každý z nás se ve svém životě mnohokrát setkal s člověkem, kterého trápila otázka smyslu jeho existence. 
Myslím si, že čtenář těchto řádků bude se mnou souhlasit, že ti, kteří nahlas pokládají otázku smyslu svého 
života, pokud mezi ně právě nepočítáme profesionály - filozofy a teology, činí tak většinou tváří v tvář 
zklamání, neštěstí, neúspěchu, životní prohry nebo neštěstí. Tedy jsou ti, kteří právě řeší svízele nad jejich 
síly. Naopak radostný člověk v pohodě těla a ducha uvažuje o jiných tématech. 
Odborníci v disciplínách psychiatrických a psychologických potvrzují, jak těžko doléhá na opuštěné čas 
adventní a doba vánoční. Všem se v předvečer vánoc vybavují nejhezčí vánoce v životě s jistou nostalgií. 
Ty nejkrásnější vzpomínky jsou většinou spojovány s vánocemi prožitými v dětství, doma spolu s rodiči či 
sourozenci. 
Jakou tedy dát v adventu naději hledajícímu, jenž ani neví, kde má hledat radost srdce? Matka Tereza 
v souvislosti s přípravou oslavy narození Ježíše říká: ‚Ježíšův příchod na zem přinesl radost světu i 
každému lidskému srdci. Tentýž Ježíš přichází znovu a znovu do našich srdcí během svatého přijímání. 
Chce rozdávat týž mír a radost. Kéž přinese každému z nás jeho příchod o těchto vánocích tu radost a ten 
mír, který touží rozdávat. Prosme velmi silně o tuto milost radosti a míru v našich srdcích, v našich 
komunitách, v našem společenství i v církvi1.‘ 
Významný český filosof prof. Dr.Milan Machovec a teolog prof. Dr. Tomáš kardinál Špidlík, S.J. shodně 
publikují a s vážností dovozují, že člověk sám o sobě nemá 
hodnotu. Hodnota každého z nás se odvíjí od vztahů. 
Rozumějme, člověk je tím, s kým tvoří společenství, jen 
a jen ve vztazích se projevuje jeho velikost a hodnota. 
Kardinál Špidlík s humorem sobě vlastním říká, že do pekla 
se klouže každý sám, ale do nebe se vstupuje ve 
společenství. 
Co dopovědět nešťastnému a opuštěnému člověku na 
otázku po smyslu jeho bytí? Zde spolu se Shakespearem 
můžeme cítit marnost slov. Nebo s apoštolem Pavlem dobře 
                                                 
1 Matka Tereza: Myšlenky na každý den, Nové Město, 2003, str 160 

  POJEDNÁNÍ FŠEHO-DRUHU  
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rozumíme, kdybychom byli zvučící zvon, měli výřečnost, dokumentované vzdělání či několikanásobné 
svěcení, nic nezmůžeme, pokud se neopřeme o lásku, která je základem každého společenství. Společenství 
znamená mimořádnou odvahu přijímat druhé do kolektivu, pozvat k prostřenému stolu, vyjet si společně 
do přírody, vyjít za kulturou, spolu meditovat či se modlit… 
O tom hovoří v uvedeném citátu Matka Tereza. Jen společenství je zdrojem obrácení, jen společenství dává 
naději, víru a odpověď po smyslu existence. Právě společenství ukazuje důstojnost a hodnotu každého 
svého člena. S odvoláním na citát Matky Terezy si troufám říci, že společenství předpokládá mít schopnost 
nejen dávat, ale také přijímat. Moudrost mých předků zní: pamatuj, že je třeba rozdávat za života ještě 
teplou rukou a děkovat tepajícím srdcem. Kde se tak děje, není obav o otázce po smyslu lidského bytí. 
Vánoce jsou časem vzájemného obdarování a vzájemného spoluprožívání znovu narození Krista mezi 
lidmi. Kéž ty letošní se v tomto smyslu každému z nás naplní, ať naše rodiny a domovy obohatí svou 
přítomností v našem středu osamělí či nešťastní. Jejich samota bude zázrakem tatam a smutek se promění 
v naší společnou radost. 
Dobrou mysl a radostný čas vánoční                                      Josef Svoboda 
 
____________________________________ 
 

 
OHLÉDNUTÍ ZA PUTOVÁNÍM SV. MARTINA 
 
V sobotu 11. listopadu se u nás konal již tradiční svatomartinský průvod s lampiony. Začal v kostele 
Sv. Rodiny, kde otec Daniel připomněl některé události z Martinova života. Procházel pak starou částí 
Řep a končil jako vždy u kostelíka sv. Martina v jehož věži se tentokrát objevili spolu se jmenovcem 
kostela ještě tři další světci: Petr, Don Bosko a Ludmila, doprovázeni krátkým komentářem. Závěr 
korunoval nádherný ohňostroj, při kterém se již mezi diváky nabízely rohlíčky z místní pekárny. Při 
průvodu samozřejmě nescházel ani sám svatý patron téměř stylově oblečen za římského vojáka a jeho 
kůň, který se však odmítal utišit po notných salvách vybuchujícího a blýskajícího ohňostroje, takže se 
možná někomu mohlo zdát zvláštní, že Martin, ač jindy divotvůrce, 
nezvládl toto němé stvoření... 
 Ale zpět k průvodu samotnému: tentokrát mě zaujalo, jak tma 
vytváří úžasné pozadí pro světlo v jeho nejrůznějších formách - zapálená 
svíce v setmělém kostele, zářící lampiony a jejich odlesk v dětských očích, 
nasvícené postavy ve věži kostela, girlandy padajících hvězdiček při 
ohňostroji... A tak si říkám, že je to někdy tak trochu jako s naším životem: 
ve chvíli, kdy na nás padá „závoj tmy“- nechápeme, něco nás bolí, jsme 
zoufalí..., začínáme být také tak trochu vnímavější ke „světlu“...  
 Kéž bychom mohli v takových chvílích zahlédnout (třeba i díky 
někomu druhému...) alespoň „malou zapálenou svíčku“.       D. Ž.  
 
 
POSTŘEH ZE SVATOMARTINSKÉHO PR ŮVODU 
  Jako každoročně i letos jsem se zúčastnila svatomartinského průvodu, neboť jej považuji za pěknou 
tradici naší farnosti. 
  Kromě hezkého zážitku jsem se pobavila reakcí přihlížejících řepských starousedlíků,kteří kostel po 
celý rok zřejmě míjejí bez  povšimnutí. Na oznámení, že uvidíme řepskou raritu -  orloj , se mezi sebou 
s nepřehlédnutelným úžasem dohadovali, že ho tam museli instalovat nedávno, neboť o tom nic 
neslyšeli. 
  Za sebe bych chtěla poděkovat Davidovi a jeho svěřencům za úžasný nápad a jeho realizaci.        

H.Kučerová 
 
 
 



 
 

                   martinoviny - prosinec 2006                                                         5 

 
 

 

 
ADVENTNÍ KONCERTY 2006 
 

Domov sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích Vás zve 
do klášterního kostela sv. Rodiny na cyklus tří Adventních koncertů: 

 
I. ADVENTNÍ KONCERT V NEDĚLI 3. 12. v 17 hodin 
Geshem,  Vokální soubor 
řídí Marek Šlechta 
Výtěžek koncertu bude věnován na modernizaci vybavení Domova sv. Karla Boromejského. 
 
II. ADVENTNÍ KONCERT V NEDĚLI 10. 12. v 17 hodin 
Hudební kvarteto pod vedením Doc. Mgr. J. Hoška /sólista Českého rozhlasu/ - varhany, cembalo 
Účinkují: Doc. Mgr. Hošek s přáteli 
Koncert po řádá Úřad městské části Praha 17 
Výtěžek koncertu bude věnován na modernizaci vybavení Domova sv. Karla Boromejského.  
 
III. ADVENTNÍ KONCERT V NEDĚLI 17. 12. v 17 hodin 
Musica Pro Sancta Cecilia,  Vokálně instrumentální soubor 
Výtěžek koncertu bude věnován na podporu zájmových aktivit nevidomých. 

 

--- Na všechny koncerty je vstupné dobrovolné --- 
 
____________________________________ 

 
RADIO PROGLAS A TV NOE  
Byl jsem pověřen Radiem Proglas a TV NOE k šíření informací a informačních materiálů ve 
farnosti Řepy. 
Pokud potřebujete s příjmem uvedených medií poradit, obraťte se na mě.   Ing. Jiří Veselý 
  
CD a DVD 
Prodej CD a DVD s fotkami a videem k mezníku 10 let farnosti Řepy je ukončen. 
Vaše platby za digi nosiče složím do farní pokladny po odečtení nákladů na materiál. 
Akce dopadla dobře, byla finančně plusová, vynesla odhadem asi 1 tis. Kč. Děkujeme všem 
plátcům.                   Ing. Jiří Veselý   
  
OBDOBÍ DARŮ  
Obracíme  se na farníky s  prosbou o finanční dary do konce tohoto kalendářního roku. Dary – 
můžete věnovat pro naši farnost na její provoz a lepší vybavení nebo pro rozhlas Proglas nebo 
TV NOE. Proglas i TV NOE jsou media zcela nezávislá, neuveřejňují žádnou reklamu a svou 
činnost financují výhradně z darů od posluchačů, diváků a sponzorů.  
 Pokud darujete do konce tohoto roku obnos 1000,- Kč nebo více, je možné na základě 
potvrzení o daru u výdělečně činných lidí odečíst tento dar ze základu pro výpočet daně 
z příjmu za rok 2006 jednotlivců i při společném (zpravidla velmi výhodném) zdanění manželů. 
Písemné potvrzení o daru (darech) získáte od sekretariátu naší farnosti nebo od Proglasu či TV 
NOE začátkem příštího roku a přiložíte je k daňovému přiznání u svého zaměstnavatele nebo si 

 KONCERTY, INFORMACE 
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daňové přiznání s potvrzením o daru (darech)  podáte sami. Tím docílíte úsporu na vašich 
daních.  
 Všem dárcům, kteří přispívají podle svých možností celý rok, pravidelně či jednorázově  
děkujeme a Pánbůh zaplať. 
 Pokud byste měli s darováním nějaký problém, rádi Vám poradíme jak na to. 
           P. Daniel, Ing. Jiří Veselý 
 
__________________________________________ 
 
INFORMACE O ADVENTU  
Roční okruh církevních svátků se nazývá církevní rok. Jeho části zpřítomňují liturgickým slavením 
jednotlivé etapy dějin spásy. 
 Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název pochází z latinského slova "adventus" 
(příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Mesiáše, který se uskutečnil 
narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25.12.). V adventu se křesťané vžívají do atmosféry dlouhé 
přípravy na první příchod Vykupitele do lidských dějin a zároveň oživují touhu po jeho druhém příchodu 
na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. 
 Dnes trvá adventní doba 4 neděle před slavností Narození Páně (25.12.). První začátky adventu se 
objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. V průběhu 12. a 13. století se stal advent začátkem 
nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.  
 V adventní době se při bohoslužbách používá fialová barva a oltáře se nezdobí květinami - na 
znamení usebranosti a kajícnosti (s výjimkou 3. adventní neděle, kdy je barva růžová - zdůraznění 
radostného očekávání). V lidových zvycích je však zdůrazněn i radostný charakter adventu - např. kolední 
obchůzky, adventní hry či vánoční vytrubování.  
 Výraznou postavou adventní doby je poslední z řady starozákonních proroků - sv. Jan Křtitel, který 
je Kristovým bezprostředním předchůdcem. Jde před Ježíšem a vydává mu svědectví svým kázáním, křtem 
obrácení a nakonec svou mučednickou smrtí. 
 K předvánoční výzdobě patří již tradičně adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně 
zapalují, takže na konci adventu svítí všechny čtyři. Tento zvyk nepřímo navazuje na židovskou tradici - 
starou více než 2000 let - slavení svátků světel zvaných Chanuka, které spadají na přelom listopadu a 
prosince.  
 Se zajímavým projektem přibližujícím Chanuku těm, kdo mají židovské kořeny, ale nepraktikují 
víru svých předků, se můžete seznámit na adrese http://www.chanuka.cz. 
 Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po 6. lednu, kdy se slaví 
slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů. Pak následuje první část liturgického mezidobí.    

Gabriela Hánečková   (převzato ze serveru www.vira.cz) 
 
_________________________________ 
 
 

ADVENTNÍ VĚNEC 
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu 
úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází 
jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje 
přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). 
Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný 
věnec života.  
Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10) 
 
ADVENTNÍ PÍSNĚ - RORÁTY 
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", sestavené podle 
biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní písně 
pocházející z 16. stol z Francie: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám 
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spasitele...). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí 
ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy.  
 Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím 
slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které 
je rozprostřeno přes celá století.  
 
VÝZNAM ADVENTU - ADVENT V NÁS 
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A 
tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě 
a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. 
 V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj 
hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho 
srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít 
jen my... 
 Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život 
a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k 
němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, 
která nám znemožňuje jít po jeho cestách...  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JAK JEN TOUŽÍM,  
abys prožil advent.  

Jak jen toužím u tebe bydlet,  
žít důvěrně s tebou  

a sdílet všechna tvá břemena.  
 

Vždyť ti jdu vstříc  
ve všech tvých přáních.  

A přece jsem ti ještě nikdy  
nesměl žádné splnit.  

Já, tvůj Bůh. 
 

Jak jen toužím, abys prožil advent.  
Jak jen toužím znovu se zrodit  

ve tvém městě, tvé ulici,  
ve tvém domě a ve tvém srdci.  

 
Vždyť ti jdu vstříc  

od věčnosti k věčnosti.  
Ale hledám jen tebe.  

Já, tvůj Bůh. 
 

(převzato ze serveru www.vira.cz) 
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POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTI           (případné změny uvedeny pod tabulkou) 
    

KOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINY            
NEDĚLE – 900    (3. v měsíci s kytarovým doprovodem) 
Pondělí – 1600 
Středa – 1600    
Pátek – 1800   
Sobota – 18ºº (s nedělní platností…)  mše spojená s nešporami 

    

KOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINA    
NEDĚLE – 745 
Úterý – 1730 

Čtvrtek – 1730 
 

 

ADVENTNÍ a VÁNOČNÍ  KALENDÁ Ř 
 
 KAŽDOU ADVENTNÍ SOBOTU 
  - 7.00 - ADVENTNÍ RORÁTY - Sv. Rodina 
  - po mši (kolem 18.40) OBRAZOVÁ MEDITACE - Sv. Rodina 
 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA  
  úterý 5. 12. - 17 hod jídelna Domova sv. Karla Boromejského 
 
 PÁTEK 22.12  

 16.00 Živý Betlém - Blatiny (u školy Jana Wericha) 

NEDĚLE 24.12 VIGILIE NAROZENÍ PÁN Ě  
 7.45 mše svatá - KOSTEL SV. MARTINA 
 9.00 mše svatá - KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. RODINY 
16.00 dětská mše s rytmickými písněmi Řepy – Sv. Rodina 
00.00 půlnoční mše s lidovým zpěvem Řepy – Sv. Rodina 
00.00 půlnoční mše - sv. Jakuba Staršího - Hostivice 
 
PONDĚLÍ 25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
 7.45 sv. Martin 
 9.00 Sv. Rodina 
10.30 sv. Jakuba Staršího - Hostivice 
18.00 nešpory s obrazovou meditací - sv. Rodina 

ÚTERÝ 26.12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 
 9.00 Sv. Rodina 
10.30 sv. Jakuba Staršího - Hostivice 
14.00 Svatoštěpánská prohlídka chrámu Matky Boží před Týnem 
 (prohlídku vede Dr. Jan Royt)  
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