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          „Kdo svůj život pro mne ztratí, zachrání si ho.“  srv. Luk 9 
            

    VYZAŘOVÁNÍ    

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
 
 
 

 

 
Tento kříž stojí jako velká plastika v prostoru 
obrazu. Svoji prostorovost získává skrze různé 
velikosti tří přes sebe ležících křížů a skrze 
reflexi světla vnitřního kříže. Barva kříže 
působí jako živá, tekoucí, centrifugální, 
paprskovitá. 
 Tmavá místa na kříži připomínají stopy 
po týrání, které vyvolalo krvácení. Připomínka 
na slovo z Janova evangelia: „jeden z vojáků 
mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a 
voda.“ (Jn 19,34)  
 Paprsky jsou jako exploze nesnesitelných bolestí, jako výkřik, kterým sužovaná duše získává 
nový dech. Ježíš křičí v smrtelné hodině: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Mt 27,46) 
Dílo Michaela Morgnera působí jako proměnění výtek žalmu 22: „Rozlévám se jako voda, všechny 
kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru. Jako střep vyschla má síla, 
jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti!“  
 Kříž žije. Má podobu nuzného a zbědovaného člověka. Ale také dýchá a krvácí jako zraněné 
srdce. Oba dojmy se vzájemně nevylučují, ale nacházejí svůj výraz ve kříži.  
„Vytékáním“ životní energie vznikl prostor pro nový život. Po tmě a utrpení se ukazuje v jádru 
kříže světlo nového života a nabízí něco jako ochranný prostor, místo bezpečí, o kterém čteme v 
žalmech:  
„P řepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral, učinil mě volným; ubránil mě, protože 
si mě oblíbil.“  Ž 18  
„Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Vyvleč mě z té sítě, 
již mi nastražili, vždyť jsi záštita má. Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, 
Bože věrný.“  Ž 31 
 A tak se již v kříži utrpení a smrti ohlašuje nový život, nový den, Velikonoce.  
Na první pohled působí tento kříž jako naše životní kříže – temně a studeně. Přesto mluví o pomoci 
Boží, do které věřící vložil celou svou důvěru. V kříži našel ochranu ve své nouzi. Světlý kříž 
uprostřed chce každému z nás připomenout, že také my se můžeme k Bohu ve své nouzi obracet, 
můžeme zakusit bezpečnou ochranu Boží, zárodek zmrtvýchvstání. 

 
Požehnané Velikonoce přeje P. Daniel O. Praem. 

  duben  / 2009 
ROČNIK X III . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB a POBOŽNOSTÍ 09 

 
 
NEŠPORY v postním období 
Každou neděli budou slaveny nešpory v kostele Sv. Rodiny v 18:00.  
 
KŘÍŽOVÉ CESTY 
se budou konat každý pátek po mši svaté v kostele Sv. Rodiny, která začíná v 18 hodin! 
 ________________________ 
 
KVĚTNÁ NEDĚLE  5. dubna 
 9.00    mše svatá    kostel Sv. Rodiny  
  - žehnání ratolestí - přede mší sv. u zahrady + slavnostní průvod  
 18.00 - kostel Sv. Rodiny nešpory s obrazovou meditací  
 
ZPOVĚDNÍ DEN  středa 8. dubna, kostel Sv. Rodiny  
 - začátek mše s kajícím zamyšlením v 16 hod.  
 - závěr asi v 19:30  
 
ZELENÝ ČTVRTEK  9. dubna 
 18.00    mše svatá   kostel Sv. Rodiny   
 začátek VELIKONO ČNÍHO TRIDUA 
  - po mši Agapé v jídelně a adorace do 21:00 
 
VELKÝ PÁTEK   10. dubna 
 - ranní chvály v kostele Sv. Rodiny v 07:00 se čteními 
 - začátek novény k Božím Milosrdenství 
 - Obřady Velkého pátku v 18:00, kostel Sv. Rodiny   
 - křížová cesta na Petříně ve 21:00, sraz u Strahovské baziliky.  
 
BÍLÁ SOBOTA   11. dubna 
 - ranní chvály - 7.00  kostel Sv. Rodiny 
 - možnost soukromé adorace u Božího hrobu po celý den až do 21:00 
 21:00 - Velikono ční vigilie - kostel Sv. Rodiny 
 
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   12. dubna 
 7.45   mše svatá   kostel  sv. Martina 
 9.00   mše svatá   kostel Sv. Rodiny + žehnání pok rmů 
 18.00  slavnostní nešpory 
 ______________________________ 
 
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ    13. dubna  
 9.00   mše svatá    kostel Sv. Rodiny 
 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  19.  dubna -  neděle Božího Milosrdenství 
 



 
 

                   martinoviny - duben 09                                                    3 

 
 
 
 
BÍLÝ TOPOL U SV. MARTINA 
 
Ve středu 25. března začalo kácení bílého topolu, který zhruba 90 let krášlil historicky 
nejvzácnější stavbu Řep - kostel sv. Martina. Důvod byl jasný: „...kácení předmětného stromu 
bylo v žádosti zdůvodněno poškozováním podloží a dlažby kostela sv. Martina kořeny stromu, 
poškozováním střechy přilehlé budovy a nebezpečím statického selhání stromu v blízké 
budoucnosti vzhledem k jeho poškození a napadení dřevokaznými patogeny...“ (z Odůvodnění 
OÚ). Kácení šlo opravdu rychle: během asi 3 hodin byl strom zbaven všech větví a pak přišel 
na řadu kmen, který se postupně od shora odřezával za pomocí lana přivázaného k jednotlivým 
kusům - aby při pádu nepoškodily blízké stavby nebo dlažbu. Poslední kus dlouhý asi 8 metrů 
se skácel kolem 15. hodiny odpoledne. Zaujalo mne, jak rychle bylo možné odřezat nejširší 
objem stromu - úplně u země - a „položit ho“ na zem: trvalo to asi 15 minut.  
 Ten obrovský rozdíl mezi pomalým, trpělivým růstem života, který přináší krásu, zapadá 
do harmonie přírody, koloběhu prvků a pak ten rychlý konec. 
 Skoro všichni lidé, kteří chodili kolem, říkali: „Je to škoda...“. 
 Je dobře, když máme úctu k životu v jakékoli podobě! Může to být jako znamení: člověk 
ještě má smysl pro krásu, pro dobro, pro život v jeho základní podobě. Kéž by si ho uchoval 
ve všech jeho rozměrech!          dž 
 
 
STŘÍPKY Z NAŠICH RODIN 
 Nedávno se malý syn ptal maminky:   
 „...a uvidíme se potom až zemřeme?“  
 Napadlo mne, že podobné otázky mohou mít i jiné děti... A co jim asi mohou říci jejich 
 rodiče, kteří nemají víru... A to zranění dítěte z vědomí, že něco základního, krásného, 
 neoddělitelného jednou nenávratně skončí.  
  

 Jedna holčička řekla svému tatínkovi: 
 „Bůh nás vidí i přes záclonu!“      připravil sazeč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Z NAŠÍ FARNOSTI   
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VÍKENDOVKY MLÁDEŽE 
 

Když jsem nastoupil jako pastorační asistent do farnosti, říkal jsem si, že jednotlivá setkání mládeže ve 
farnosti je třeba doplnit o kus společného konkrétního života. Tato příležitost se nabízela jedinečným 
způsobem právě v Diecézních centrech života mládeže - kam pravidelně dvakrát do roka už osmým 
rokem jezdíme - a která mají svá nezaměnitelná specifika: 
- na Centru je kněz a tým mladých lidí, kteří jsou celoročně otevření pro všechny mladé lidi z naší 
 země... 
- mohou sem přijet lidi věřící, hledající nebo i nevěřící...; lidé z nejrůznějších prostředí, lidé 
 nejrůznějších zaměření... 
- tým mladých dobrovolníků kolem kněze se skládá z lidí, kteří se rozhodli dát kus svého života Bohu 
 k dispozici právě mladým, kteří na tato místa přijíždějí...   
- naše mládež z farnosti má možnost konfrontovat svůj vlastní život víry s mnoha dalšími mladými 
 lidmi, kteří na Centra jezdí, ale i s těmi, kteří žijí v týmu a kteří jim mohou být určitými 
 přirozenými vzory ve víře jako vrstevníci...  
- Centrum je vždy na krásném místě v blízkosti přírody...  
 
Vše dohromady spolu tvoří jedinečnou kombinaci: možnost být s lidmi, kteří se usilují konkrétně 
prožívat evangelium a zároveň je zde i rámec společných činností, které jsou nejrůznějšího druhu a 
obsahu. Takový klasický den zde začíná slovem na den (jedna věta z Evangelia vyložená do našich 
konkrétních podmínek...). Během dne se pak konají soutěže, hry, výlety, témátka, přednášky, poutě 
s přestávkou na oběd.... Po večeři pak následuje např. sdílení, nebo přednášky na různá témata (často 
komunikovaná i odborníky daných oborů), film, divadlo nebo koncert... 
 Pravidelnou součástí každého dne je mše svatá, popřípadě adorace či růženec pro zájemce.     
Specifikou královehradeckého centra v Deštné v Orlických horách (kam jezdíme v poslední době 
nejčastěji...) jsou také tzv. Tématické víkendy nebo týdny (o prázdninách). Pro účastníky jsou pak 
připravené aktivity pod vedením zkušených lektorů: batikování, závody na kolech, lyžování, tanec atd.  
Myslím, že to nejpodstatnější, s čím se na Centrech mladí lidé setkávají, je právě zážitek živé víry, kdy 
mohou zakusit, že podobných lidí, jako jsou oni, je víc, že mohou o své víře otevřeně hovořit a že žít 
víru spolu s druhými je něco krásného.  
 Ti, kteří na tato centra jezdí, mají šanci mít hlubší pohled na církev jako takovou, mohou snáze 
objevit její hodnotu - a zároveň se necítí být osamoceni. Díky Bohu za kněze a týmy, kteří zde takto 
slouží mladým lidem!        dž 
 
 
TAIZE - PRÁZDNINOVÝ TÝDEN FARNÍK Ů  
Tyto prázdniny se nám nabízí možnost jet do francouzského Taize - 
mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger 
Schutz a které je také místem mimořádné Boží milosti. 
 Předběžný termín je: od soboty 8. do soboty 15. srpna 2009. Cena 
za vše by se pohybovala zhruba v rozmezí: děti (0-14 let) 2200 Kč mládež 
(15-30 let) 3000 Kč, dospělí 3400 Kč (ceny se nám zatím trochu zvedly, ale doufáme, že tento 
trend nebude pokračovat :-) 
  Již teď je možné se na tento týden předběžně přihlásit! Učiňte tak prosím co nejdříve, 
abychom mohli závazně objednat autobus! Díky a těšíme se na společně prožité chvíle v této 
Bohu-milé komunitě! Další informace o Taize:  http://www.taize.fr/cs  D. Žofák 
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1.  Byl p ředstaven S.M. Konsolátou nový text  
   tzv. Trojdohody mezi Kongregací-DCB-Farností a t o ve dvou částech:  
 - Dohoda o užívání prostor  
 - Smlouva na úhradu tepla, vody a elekt řiny 

Obě části byly částe čně p řipomínkovány. Byla p řijata p řipomínka o 
možnosti zkrátit a zjednodušit text smlouvy do hlav ních bod ů. 

 Tato podoba smlouvy byla jednozna čně p řijata členy PR. 
 

2.  Roční plán akcí farnosti: je stále možné p řipomínkovat. Byly dány návrhy 
přednášek na duchovní témata. Na p říští PR se o n ěm 
bude dále hovo řit.  

 

3.  Strom u sv. Martina: naší žádosti o pokácení bylo n a 
OÚ vyhov ěno. D. Žofák bezprost ředně osloví pana Ing. 
Halíka ohledn ě zapo četí prací. Po zvážení bylo 
rozhodnuto celou PR (s p řihlédnutím na již kvalitn ě 
provedené práce a vzhledem k pom ěrn ě dobrým cenám...) zadat tuto práci 
práv ě jeho firm ě. 

 

4.  Prosba na J. Veselého: zda by mohl provést ob časnou kontrolu spln ění 
úkol ů z minulých zápis ů PR. 

 

5.  Zakoupení a instalaci kasi čky do kostela sv. Martina zajistí F. Slavík.   
 

6.  Židle do kostela Sv. Rodiny byly koupeny.  
 

7.  Farní centrum: hledají se stále návrhy jak provoz b udoucího Centra 
samofinancovat. N ěkteré z nich jsou: d ětské centrum, ubytování-pronájem, 
kavárna. Jakmile se tato skute čnost vyjasní - bude teprve možné 
vypracovat p ředběžný nákres budoucí stavby. 

 

8.  Příští pastora ční rada se zhledem k Svatému týdnu uskute ční již ve 
čtvrtek 2. dubna 2009 od 20:00 hod  v klubu DCB.  

     
 
 
 

 
První zastavení na cestách si bezesporu zaslouží jedno z nejstarších polských měst Przemyśl, 

dnes již 100tis. město. V tomto městě je nejen sídlo przemyślského arcibiskupství církve římsko-
katolické, ale rovněž przemyśl-varšavské arcibiskupství pro řecko-katolickou církev. Od r. 1375 
zde bylo sídlo biskupství (součástí arcibiskupství lvovského) a od r. 1992 bylo povýšeno na 
arcibiskupství. Po procházce starým městem, nahlédnutím do několika kostelů a po zastavení se 
v katedrále sv. Jana Křtitele a Nanebevzetí Panny Marie stojí za to ještě navštívit obchod Caritas 
v těsné blízkosti. Poté nezbývá než sednout opět do auta a vydat se za jedním z nezapomenutelných 
míst, které Vás okouzlí. Je to poutní místo Kalwaria Paclawská, která je nejvýznamnějším poutním 
místem jihovýchodního Polska a velice významným poutním místem celého Polska. 
 Nachází se asi 20 km na jih od města Przemyśl a z vrcholu kopce, mimochodem jsou to 
pěkné serpentiny, tak při hezkém počasí je vidět nejen nádherná scenérie Bieszczad – národního 
parku (jihovýchodního pohoří mezi Polskem - Ukrajinou - Slovenskem), ale vidíte i do rozlehlých 
částí západní Ukrajiny. V rozsáhlém areálu Kalwarie Paclawské, který nese rány nejen uplynulých 
padesáti let, je uchováván  zázračný obraz Matky Boží Kalwarijské.  

   Na cestách za poznán ím II.    

  ZÁPIS  Z  PASTORAČNÍ  RADY 12 .b řezna 2009  
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 Tento obraz pochází ze XVII. století a první zázrak je datován do 
r. 1685, kdy byl ochráněn kostel před požárem. Je zaznamenáno více jak 
50 zázraků a když v květnu roku 1882 byl obraz korunován papežskými 
korunami, účastnilo se této korunovace přes 150 tisíc poutníků. Způsob, 
jakým vyobrazil malíř postavu Matky Boží, tedy s jedním odkrytým 
uchem, se přičinil o to, že poutníci dali Matce Boží Kalwarijské titul : 
Matka Slyšící. Je to svědectví, že Maria slyší prosby a potřeby svých 
dětí, předkládá je svému Synovi a on jejím prostřednictvím udílí 
Božímu lidu dobro. 

 V období II. světové války byl obraz odvezen do kláštera u 
Lvova, později do Jasla, poté do Krakova a po válce v  roce 1945 byl 
vrácen zpět na Kalvárii. V celém Polsku, které je nesmírně hrdé na to, že 
Karol Wojtyla byl papežem, jsou na všech místech, která navštívil nejen jako papež Jan Pavel II., 
ale jako arcibiskup krakovský a kardinál, připomínány jeho návštěvy. Zde se v roce 1968, kdy 
probíhaly oslavy tří set let založení Kalvárie Paclawské, účastnil kardinál Wojtyla pobožnosti a 
pronesl kázání. Dnes v době internetu si můžeme toto vše najít na internetových stránkách, aniž 
bychom museli vážit náročnou cestu.  
www.kalwaria.franciszkanie.pl/mapa/mapser.htm.  

Procházka po areálu Kalvárie a zvláště návštěva kostela je odměnou za námahu. Po hodině 
nezbývá, než se s tímto místem rozloučit. Cestou dolů jsou vidět i menší sakrální stavby (je zde 
rozeseto 42 kapliček), ale doporučuje se dívat jen spolujezdcům, zatáčky jsou dosti prudké a jako 
řidič jsem si užil.  

Návrat z cesty jsme si ještě zpestřili jízdou v předhůří bieszczadských hor a kopců, kde, jak 
jsem konstatoval, dávají lišky dobrou noc. Ale stálo to za to. Vidět v 21. století desítky milířů 
(homole narovnané kulatiny, ze které se postupným hořením vyrábí dřevěné uhlí), a to podél 
silnice, to je pohled neskutečný, nezapomenutelný, ale patřící k této drsné části Polska.  

Poslední zastávkou dne byla prohlídka renesančního zámku v Krasiczyně. Jeho posledními 
majiteli byl rod Sapiehů a kardinál Adam Stefan Sapieha byl ten, který vysvětil v r. 1946 
v Krakově budoucího papeže Jana Pavla II na kněze. Poté nezbývalo nic jiného, než sednout opět 
za volant a vydat se na těch posledních 100 kilometrů domů, tedy zde v Polsku. Bylo to celkem 
dosti náročných 250 kilometrů celodenního cestování, ale poznání a posilující duchovní síla, na 
této naší malé pouti byla zadostiučiněním a povzbuzením do další práce. Vždyť jsem říkal, že 
jezdíme na pracovní dovolené.   

Milan a Regina Zadorožni 
 
 
 
 
 
PAPEŽ OPĚT DOTAZOVÁN NA VLIV CÍRKEVNÍ NAUKY NA ŠÍ ŘENÍ AIDS 
Papež byl již po cest ě do Afriky atakován dotazy na p řístup Církve ke 
kondomům vzhledem k epidemii AIDS. Odpov ěděl, že kondomy krizi s AIDS 
nevy řeší.  
K této otázce jsme uve řejnili n ěkolik zpráv, nap říklad statistiky, které 
ukazují, že v zemích s katolickým vlivem je výskyt na africké pom ěry 
nízký, v zemích se slabým katolickým vlivem jde i o  desítky procent.                  
RC, 18. 3. 2009    
 
OBVINĚNÍ OSN PROTI CÍRKVI PROBLEMATICKÉ 

   ZPRÁVY ZE SERVERU RES CLARITATIS   
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Alberto Stella, pracovník OSN pov ěřený koordinací program ů prevence AIDS 
ve St řední Americe, obvinil katolickou církev, že svým od porem k používání 
kondomů podporuje ší ření této choroby.  
Martin Ssempa, ugandský aktivista bojující proti AI DS, toto tvrzení 
zpochybnil.  
"Pro tvrzení pana Stelly není žádný v ědecký podklad", prohlásil. "Kondomy 
nikde na sv ět ě nesnížily výskyt HIV-AIDS, v Africe naopak tento v ýskyt 
zvýšily. Zem ě s nejvyšším používáním kondom ů, jako Botswana, Jižní Afrika 
a Zimbabwe, mají nejvyšší výskyt HIV pozitivity. Na opak zem ě s nejmén ě 
rozší řeným používáním, jako Uganda, Senegal a Ke ňa, mají výskyt HIV 
pozitivity nejnižší".  
"UNAIDS démonizuje katolickou církev nespravedliv ě. Tam, kde je Církev 
silná, je výskyt HIV pozitivity nižší než tam, kde silná není."  
Statistiky potvrzují slova Martina Ssempy: podle st atistik z roku 2003 
např. v Burundi, kde je 62 % katolík ů, je výskyt AIDS 6 %. V Angole, kde 
je katolík ů 38 %, je tento výskyt 3.9 %. Ghana je ze 63 % k řesťanská, 
v n ěkterých oblastech ze 33 % katolická, a výskyt AIDS zde činí 3.1 %. 
Nigerie, rozd ělená mezi muslimský sever a k řesťanský a "animistický" jih, 
má 5.4 % nemocných AIDS.  
Ssempa tvrdí, že UNAIDS nemá žádný prokazatelný úsp ěch. To p řipustila 
i Sv ětová banka. LifeSite News, 27. 10. 2007    

 
 
DALŠÍ KN ĚŽÍ ZAVRAŽDĚNI V AFRICE 
Během posledních deseti dn ů byli v Africe zavražd ěni t ři katoli čtí kn ěží. 
Dva v Jihoafrické republice a jeden v Burundi. Nejm ladší z nich 33 letý 
O.Daniel Matsela Mahula, kterému se 27.února v m ěst ě Bloemhof stali osudní 
t ři stopa ři, kterým zastavil p ři cest ě autem dom ů. Další kn ěz O.Lionel 
Sham, známý svou charitativní činností v arcidiecézi Johannesburg, byl 
nalezen mrtev ve svém dom ě 7. b řezna. V Burundském m ěst ě Karuza byl 
zavražd ěn O.Révocata Gahimbare, jenž bránil klášter sester,  který p řišli 
vykrást čty ři lupi či.  
Arcibiskup Johannesburgu mons. Buti Tlhagale p řiznává, že napadání kn ěží, 
bohužel, není ojedin ělé. Paradoxn ě je to práv ě charitativní činnost 
duchovních, kterou se vystavují nebezpe čí. Lupi či se totiž domnívají, že 
když církev pomáhá, musí mít plno pen ěz, a mohou také po čítat se 
shovívavostí tam ějších ú řadů.  

 
 
 
 
 
AKCE STŘEDISKA ELJON  
 

Jak si udržet dobrou pam ěť i ve vyšším v ěku 
Termín: 11. - 15.5.; Lektor: Ing. Eva Outratová, členka České 
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. 
Tento pobyt je určen především pro seniory - udělejte něco pro svou 
hlavu i tělo. Čeká vás základní kurs kognitivního trénování paměti jako 
prevence neduhů stáří, lehké kondiční cvičení v přírodě, možnost 
polodenních vycházek do okolí Špindlerova Mlýna, večer možnost 
společných posezení u hořícího krbu, promítání filmů s ekologickou 
tematikou… 
 
Nauka o perspektiv ě 

   NABÍDKY, OZNAMY   
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Termín: 15.- 17.5.; Lektor: Margita Abrmanová, výtvarný pedagog. Tento kurz je vhodný jako další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, zúčastnit se jej mohou i zájemci z řad laické veřejnosti,  
dospělí i děti od 10 let. Bude obsahovat teoretické seznámení se zobrazováním objektů v prostoru 
pomocí perspektivy lineární, dvoustředné, trojstředné a atmosferické s ukázkami jejího uplatnění na 
významných uměleckých dílech z dějin umění. Dále si vyzkoušíme prakticky, jak lze perspektivu 
zkonstruovat i využít k zobrazení netradičních námětů s možností uplatnění vlastní fantazie tvůrce. 
 
Krakonoš a ukradený čas 
Termín: 29.- 31.5.; Lektor: Mgr. Anna J. Erlebachová 
Zveme holčičky, kluky (4-6 let) a jejich rodiče na společné prožití víkendu. Pokud máte rádi tajemství, 
dobrodružství a překvapení, neváhejte a přibalte si do baťůžku trochu důvtipu, dobré nálady a 
přijeďte poradit Krakonošovi. Čeká na vás hraní, povídání, sportování, ale i výtvarné hrátky a 
muzicírování. 
 
 
 
 
 

 
KDYBYCH TO BYL BÝVAL V ĚDĚL 
 
„V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna 
jako smírnou oběť za naše hříchy.“ (1J 4,10) 
 

Dřív než si Maria zamilovala Boha, zamiloval si On ji. Totéž platí i o nás. V lásce k Bohu jsme 
všichni „druzí“. „Prvním“ je Bůh. My na jeho lásku odpovídáme, nebo taky neodpovídáme. Máme 
svobodu. 
 

 Pane, nad dnešním úryvkem z Písma se mi pořád vrací větička ze starého českého filmu: 
„Kdybych to byl býval věděl, tak bysem sem nechodil.“ Lidé si většinou pořizují děti proto, aby 
z nich měli radost a mohli je milovat. Netuší v té chvíli, jaké starosti a bolesti, kromě těch radostí, 
je čekají. To je dobře, jinak by lidstvo dávno vymřelo. Jenže Bůh je vševědoucí. O všech našich 
hříších věděl předem, znal i cenu, kterou za ně bude muset zaplatit. Snadno se mohl bolesti 
vyhnout. Přesto si nás stvořil jako své obrazy, ne jako opice. Dal nám svobodu, ačkoliv dobře 
věděl, že ji zneužijeme. Jen Láska s velkým „L“ mohla vymyslet východisko z téhle patové 
situace! Kéž se jí naše láska čím dál víc podobá. Díky. Amen. 
 

z připravované knížky Marie Svatošové 
 
 
 
 

    

POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI      
    

KOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINY            
NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    999900000000     
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 NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    777745454545    
Úterý – 18 

Čtvrtek – 18 
 

  
vydává:  
redakce: 
uzávěrka: 

Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, Galandova 1199, 163 00, Praha 6 
Mgr. David Žofák, MUDr. Marie Svatošová  náklad: 170 - 200 ks, náklady na tisk: 5 Kč 
do středy posledního týdne v měsíci (zašlete na: farnostrepy@tiscali.cz nebo předejte pas.as.D. Žofákovi osobně) 

   KNIŽNÍ OCHUTNÁVKA   
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kontakty: o.Daniel: 603 475 056; as. David:  603 894 989, 235 302 058, david.zofak@tiscali.cz; http://farnostrepy.klenot.cz 
 
 


