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 „Pošlu k vám Ducha pravdy, on vás uvede do celé pravdy.“ srv. Jan 16 
            

  DUCH SVATÝ POČÍTÁ S KAŽDÝM   

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
 
 
 

 

 
 

DUCH SVATÝ - DUŠE CÍRKVE 
“Duch přebývá v církvi, posvěcuje ji, uvádí ji do veškeré pravdy, sjednocuje ji ve 
společenství a ve službě. K tomu ji vybavuje a řídí různými dary.” (podle L.Gentium) 
 Základním rysem působení Ducha svatého v církvi je sjednocovat a vytvářet společenství 
(stejně jako v Boží Trojici). Používá k tomu nejrůznější prostředky. Vede ji a vyučuje skrze 
službu nástupců apoštolů, skrze dar proroctví dává v každé době poznat zvláštní Boží záměry a 
povolává a uschopňuje k jejich uskutečnění. Díky Duchu svatému jsou svátosti skutečně 
místem setkání s Bohem a pramenem jeho milosti. Rozmnožují v nás Boží život, posilují 
církevní společenství.  
 Duch svatý probouzí církev ze soustředěnosti na ni samotnou. Nepřestává posílat 
hlasatele evangelia, dává odvahu svědčit o Ježíšově zmrtvýchvstání a o spáse nabízené všem 
lidem. Dotvrzuje toto svědectví znameními a dodává mu účinnost.  
 V záměrech Ducha svatého nezůstává nikdo stranou. Každý křesťan má v jeho plánu 
budování církve a spásy světa své jedinečné místo a úkol. Duch s každým počítá, každého, kdo 
se mu dá k dispozici, si používá, pro každého má zvláštní dar:  
“Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.” (1Kor 12,7) 
 
JAK SE POZNÁ PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO? 
Nejjistější kriterium nám ukazuje sám Ježíš, když říká, že strom se pozná po ovoci, které 
přináší. A apoštol Pavel dodává: “Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.” (Gal 5,16-17) 
Sám Duch svatý navíc dává některým věřícím dar rozlišování duchů.  
 
JAK SE DUCHU SVATÉMU OTEVŘÍT? 
Jedinečným místem a způsobem otevření se působení Ducha svatého v nás a skrze nás je 
modlitba. Theofan Zatvornik nazývá modlitbu “vdechováním Ducha” a vysvětluje:  
“Tělesným dýcháním proniká kyslík do krve a ta jej přenáší do celého těla. Tímtéž způsobem 
modlitba vstřebává Ducha svatého a dává mu pronikat do veškeré naší činnosti. Duch je jako 
oheň, který hoří v srdci. Aby oheň neuhasl, potřebuje vzduch. Modlitba rozdmýchává tento 
plamen.”  
 Dejme Duchu svatému prostor ve svém srdci a ve svém životě! Nechme ho jednat!  
     sestavil Angelo Scarano                 (z www.vira.cz vybral dž) 

  červen  / 2009 
ROČNIK X III . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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KŘÍŽ V KV ĚTINOVÉ ZAHRAD Ě 

Ve středu 6. května 2009 požehnal náš farář P. Janáček OPraem 
po odpolední bohoslužbě za účasti asi 20 farníků nový kříž 
v květinové zahradě. Usilovali jsme o jeho instalaci již několik 
let: před třemi roky přivezl trvalý sponzor zahrady pan Jaroslav 
Hájek dva pískovcové bloky jako sokl budoucího kříže a po 
dvou letech sestavila údržba Domova SCB oba kameny na 
připravený betonový základ. Vlastní kříž však nebyl k dispozici 
do doby, kdy se věci ujal náš varhaník a umělecký restaurátor 
pan Petr Suchel, který kříž obstaral, zrestauroval a pozlatil, takže 
od začátku května letošního roku doplňuje dobudovanou zahradu 
k větší slávě Boží, jak hlásá nápis na kříži. Děkujeme.  
                                    Voplakalovi 
 
 

 

 

KATECHETICKÝ KURZ 

Katolická teologická fakulta ve spolupráci s Katechetickým střediskem vyhlašuje nový 
dvouletý Katechetický kurz. Program je koncipován jako vzdělávací cyklus pro získání 
základních kompetencí pro katechety a učitele náboženství se zaměřením na děti školního věku, 
mládež a dospělé. 
 Kurz bude realizován prezenční formou v sobotu, obvykle jednou za 14 dní od 9.00 
hodin  do 16.00 hodin v sídle Katolické teologické fakulty UK v Praze 6 (Thákurova 3). 
Podmínky k přijetí jsou: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou; přijatý křest a 
biřmování; podaná přihláška s doporučením příslušného duchovního správce. 
 Poplatek za jeden rok je stanoven na 6.000,- Kč za jednoho účastníka. V pražské 
arcidiecézi se předpokládá, že se do kurzu budou hlásit především (ovšem nikoliv výhradně) 
kandidáti vybraní a vyslaní svými farnostmi, které jim též uhradí kurzovné. 
 Přihlášku je nutno podat studijnímu oddělení Katolické teologické fakulty UK nejpozději 
do 31.7.2009. Podrobnosti najdete na webových stránkách fakulty. 
 

 

POUŤ NA UKRAJINU 
 

Vážení a milí,  

posílám pozvánku na pouť na Ukrajinu, která se bude konat 

17. - 19. července v Tjačivu - farnosti P. Petera Krenického. 

Farnost Rožnov pod Radhoštěm vypravuje autobus, prozatím 

mají volná místa. Zájemci hlaste se buď na mém telefonu 

731 625 871 nebo přímo o. Jiřímu do Rožnova – 603 805 223. 

Těším se na viděnou na Ukrajině ! 

Marta Porubová 

    INFORMACE, OZNAMY   
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Neděle 7.6. 17:00  - Atrium, v případě špatného počasí refektář 
F.L.Věk Band  
 Písně Vladimíra Mišíka, Michala Prokopa a Petra Jandy: Stříhali dohola malého chlapečka, 
 Obelisk, Variace na renesanční téma, Bon soir Mademoiselle Paris a další... 
 
Pondělí 8.6.14:00 - Atrium, v případě špatného počasí jídelna ve 2.patře 
Veselé  flétničky 
 Dětský flétnový orchestr ZŠ Na dlouhém lánu 
 
Pátek 12.6.10:00 - stacionář 
O  pejskovi  a  kočičce 
Divadlo Bubec  
 Loutkové divadélko Bubec, www.bubec.cz, odnož Občanského sdružení Bubec se sídlem 
 v Praze 5. Chce vás potěšit, rozveselit, rozesmát a nejlépe 
 rozřechtat, abyste si něco užili i  naučili, t řeba vařit dort, 
 věšet prádlo nebo chodit po provaze … 
 
Pátek 19.6. 18:00 - refektář 
Flétna a klavír 
 Koncert žáků KS Průhon lektorky Zuzana Hrbkové 
 
Neděle 21.6. 19:00 - Kostel sv. Rodiny 
cemballo V KOSTELE SV. RODINY 
 Něžná hudba cemballa  je protipólem uspěchané doby, 
 chaosu a hluku. Hraje: Eva Tornová 
 Spolupracuje s předními sólisty při interpretaci hudby 
 renesance, baroka i hudby 20. století. Účinkuje na 
 nahrávkách zachycující hudbu těchto období, 
 spolupracuje s ČRo, kde nahrává jak díla pro sólové 
 cembalo, tak díla komorní. Koncertuje a vystupuje jako sólistka i komorní hráčka v řadě 
 zemích Evropy (Anglie, Nizozemí, Itálie, Slovinsko, Německo aj.). 
 
Úterý 30.6. 19:00 - Kostel sv. Rodiny  
The Choir of st.Catherine´s College Cambridge 
 Universitní sbor vysokých profesionálních kvalit, který reprezentoval  jednu z nejstarších 
 universit, založenou r. 1473, po celé Británii, Evropě, USA, Japonsku a Rusku. Zastavení 
  Praze a Řepích je součástí dalšího  turné po Evropě 
 
Vstupné na akce dobrovolné. Info o akcích : zora.vondrackova@domovrepy.cz  tel:775 853 537.  
 
 
 

P R O G R AM  K U L T U R N Í C H  A K C Í   
D OM O VA  S V .  K A R L A  B O RO M E J S K É HO  N A  Č E R V E N  
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Křesťanské poradenství v životních situacích, psychoterapie 
 

Dr. Richard Machan 
psychoterapeut pod supervizí SLEA 

 

Poradenství v osobním i profesním rozvoji, psychoterapie zaměřená na rozvoj osobnosti, partnerské 
vztahy, práci se strachem, deprese... 

Nabízím znalost a respekt křesťanských hodnot a práci s nimi 
Adresa: Senovážná 2, Praha 1; tel.: 605 822 065; richard.machan@seznam.cz 

Přímá platba bez smlouvy s pojišťovnou 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
A K C E  S T Ř E D I S K A  E L J O N   
 

 
12. MIŠKA - MIsijní ŠKola Animátor ů 
Termín: 4. - 6.9. 
Lektor: P. Jiří Šlégr, národní ředitel pro Papežská misijní díla v ČR 
Víkend určený pro všechny zájemce, kteří se chtějí zapojit do pomoci 
misiím. Mohou přijet jak úplní nováčci tak samozřejmě i ti, kteří se již 
někdy podobné akce zúčastnili nebo jsou jiným způsobem v kontaktu 
s Papežskými misijními díly. Čeká nás mše svatá, modlitby, misiologie, 
aktuální přehled misijní činnosti u nás i v zahraničí, nové možnosti pro 
pořádání misijních besed a setkání, projekce nejnovějších misijních filmů 
a DVD, velký výběr misijních materiálů, ... 
 
Duchovní obnova pro manželské páry 
Termín: 10.- 13. a 17.- 20.9. 
Lektor: P. Jiří Šlégr 
Právě pro Vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat poklady s tím 
spojené, je určena tato akce. Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple jako obvykle 
nebude chybět. 
 
 
 
 

 
Svatý stolec proti rezoluci o hanobení náboženství 
             
Svatý stolec se staví proti rezoluci OSN o hanobení  náboženství. 
Arcibiskup Silvano Tomasi vysv ětlil, že v Rad ě OSN pro lidská práva byla 
schválena tato rezoluce p ředložená Pákistánem jménem Organizace islámské 
konference, jež sice vyjad řuje znepokojení nad častým hanobením 
náboženství, ale zmi ňuje se pouze o islámu. P řitom odhadem 200 milion ů 
křesťanů žije v obtížných podmínkách, protože je diskriminu jí právní i 
kulturní struktury. K řesťané jsou navíc diskriminováni i ve státech, kde 
mají v ětšinu.  
 Arcibiskup konstatoval, že v sou časné dob ě je nej čast ější 
diskriminovanou skupinou k řesťanské spole čenství. Proto je t řeba koncept 
"hanobení náboženství" vyjasnit tak, aby nemohl pod pořit sou časné zákony 
proti rouhání, jež n ěkteré státy používají k útok ům, často násilným, proti 
náboženským menšinám. Tak je tomu práv ě v Pákistánu, kde stoupá po čet 
obětí odsouzených k trestu smrti nebo doživotnímu v ězení kv ůli "urážce 

   ZPRÁVY ZE SERVERU RES CLARITATIS   
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koránu". Tento trend vede k radikální islamizaci.  
 Podle arcibiskupa Tomasiho je t řeba najít zdravou rovnováhu mezi 
svobodou jednotlivce a úctou k cít ění jiných; cestou k tomu je p řijetí 
základních princip ů náboženské svobody. 

6. 4. 2009 
     
 

 
 
1.  Nový text smlouvy ve dvou částech tj.: Dohoda o užívání prostor Smlouva 

na úhradu tepla, vody a elekt řiny je nyní na zpracování u S.M. Amidey a 
JUDr. Slaví čkové (kanclé řka Arcibiskupství pražského). Úkol trvá. 

2.  Sv. Martin:  
a)  Návrhy na vysazení nového stromu či ke ře v četn ě 

odhadu náklad ů budou dopln ěny o nákresy, bude 
projednáno na p říštím jednání PR. P. Suchel 
navrhl též rekultivaci trávníku. S.M. Konsoláta 
poradila, aby n ěkdo z PR oslovil zahradníka 
pana Chládka, má v Domov ě maminku.  

b)  Závlahový systém bude dokon čen dne 16.5.09 – brigáda od 9,00 
hod., systém zajiš ťuje F. Slavík. 

c)  Instalaci kasi čky do Kostela sv. Martina zajistí F. Slavík. Úkol 
trvá. 

3.  Na p říští jednání PR budou pozváni budoucí členové Ekonomické rady  
farnosti Řepy, pozvání zajistí J. Klápšt ě. Úkol na ustavení  trvá. 

4.  První sv. p řijímání d ětí bylo v ned ěli 17.5.09 p ři mši sv. od 9,00 hod. 
5.  Byla ud ělena dotace od Magistrátu na opravy Kostela sv. Mar tina ve výši 

60 tis. K č. Na vyklizení stávajících pot řebných p ředmět ů pro mládežníky 
D. Žofáka v kostele uskladn ěných je nutné získat nový prostor.  S.M. 
Konsoláta požádá pana ing. Fance o informaci, zda v  budov ě bytovky není 
nějaký sklep volný. 

6.  Financování nového lustru pro Kostel sv. Rodiny: bu de uspo řádána 
mimořádná sbírka, P. Suchel napíše článek o lustru do Martinovin, článek 
bude vyv ěšen do nást ěnky na kostele a bude též uve řejn ěn v Řepských 
novinách  -  zajistí D. Žofák. 

7.  Farní centrum – členové PR navrhnou nutné prostory do p říštího jednání 
PR. 

8.  Stav financí farnosti k 6/2009 a 12/2009: PR požadu je pro informaci 
všech farník ů zpracování stavu pokladny, stru čného p řehledu náklad ů a 
dar ů k uvedeným termín ům, informace bude k dispozici na nást ěnce 
v p ředsíni Kostela sv. Rodiny. Zajistí: Š. Petrová.  

9.  Avizované zm ěny jízdního řádu (BUS 224- ned ěle po mši v 9:00) ov ěří D. 
Žofák.  

10.  Z. Veselá navrhla zm ěnu po čáte čního(ch) času( ů) ned ělních bohoslužeb. 
Bude proveden pr ůzkum požadavk ů farník ů. Pr ůzkum zajistí D. Žofák do 
příštího jednání  PR.   

11.  S.M. Konsoláta informovala o p říprav ě za řízení pro videop řenos mší 
v Domov ě a navrhuje umístit obrazovky i do p ředsín ě kostela pro 
zprost ředkování obrazu i zde p řítomným ú častník ů mše. J. Veselý navrhl 
prov ěřit možnost zp řístupnit p řenos mší i na internetu. 

 
Příští pastora ční rada se uskute ční ve čtvrtek 11. června 2009 po 
slavnostní mši - Boží t ělo – tj. cca od 19:30 v klubu DCB.  
     
 

  ZÁPIS  Z  PASTORAČNÍ  RADY 14 .kv ě t na  2009  
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V dnešním putování po cestách podkarpatského vojvodství se zastavíme na dalších dvou místech, 
která jsme s manželkou navštívili.  
Prvním místem, které nemůže přehlédnout žádný z přijíždějících po mezinárodní silnici č. 4 do 
města Jaroslaw, je dominikánský klášter s kostelem Matky Boží Bolestné. Historie tohoto místa 
sahá do r. 1381, kdy pastýři našli dřevěnou sochu Matky Boží, která drží v náručí mrtvého Krista. 
Tato socha byla prohlášena v 17. století za zázračnou a v roce 1755 došlo ke korunovaci této sochy 
papežskou korunou. V tomto období zde působili jezuité a po r. 1777 zde již začali působit 
dominikáni a jejich působení vyvrcholilo vyhlášením kostela v roce 1966 za baziliku. Při návštěvě 
kláštera, který vypadá se svými hradbami spíše jako tvrz, si uvědomíte, kolik pokolení zde 
v modlitbách a rozjímání prožívalo setkání s Bohem. Toto místo bylo jako zázrakem ochráněno 
nejen před útrapami I. světové války, ale prakticky zůstalo nedotčeno i za II. světové války. I tento 
klášter jako řada jiných má své stránky  www.jaroslaw.dominikanie.pl/bazylika/ . Samotné město, 
které leží na řece San, je dnes 40-ti tisícovým okresním městem s několika kostely a čtyřmi 
synagogami. Město bylo důležitým bodem na cestách mezí východem a západem. Tak jako 
Przemyśl  i Jaroslaw byly součástí Rakousko-Uherska,  v částí nazývané Halič (Galicia).  
 Druhým zastavením na dnešní cestě za poznáním je asi 50km na sever ležící město Ležajsk. 
Než se do tohoto dnes rovněž okresního města s 20-ti tisíci obyvateli dostanete, projedete řadou 
obcí, ve kterých jsou postaveny nové kostely, kterých je po celém Polsku ne desítky, ale možná 
stovky. Cílem naší cesty je kostel a klášter I. řádu františkánů provincie Neposkvrněného Početí 
Nejsvětější Panny Marie, polského Řádu OO.Bernardinów. Než se dozvíte proč jedeme zrovna do 
tohoto města, chtěl bych Vám vysvětlit název  - Bernardini : to jsou polští františkáni již více jak 
550 let. Je to Řád Menších Bratří (OFM - Ordo Fratrum 
Minorum), který založil sv. František z Asisi (byl zakladatelem 
I., II. a III. Řádu). Počátek činnosti Bernardinů se datuje od r. 
1453, kdy slavný italský kazatel sv. Jan Kapistrán založil 
v Krakově pod Wawelem františkánský klášter sv. Bernardina 
ze Sieny (1380 – 20.5.1444).  Poté vzniklo v Polsku ještě 
několik klášterů nesoucích jméno tohoto světce a ujal se název 
Bernardini pro provincii Neposkvrněného Početí Nejsvětější 
Panny Marie. Celkem má I. Řád františkánů v Polsku pět 
provincií a jedna – provincie sv. Michala působí na Ukrajině. 

První řádoví mniši přišli do města Ležajsk v r. 1608 a postupně 
budovali nejen klášter, ale rovněž kostel. Ten  v roce 1928 
povýšil papež Pius XI na Baziliku Minor. Dnes je Ležajsk 
městem, do kterého přijíždí ročně 250 000 poutníků a 
návštěvníků, www.lezajsk.org.pl , aby viděli nejen klášter a 
nádhernou baziliku s 19 bočními oltáři ve stylu renesance a 
baroka, ale především nádherné varhany, které jsou zařazeny mezi 100 nejkrásnějších památek 
Polska. V bazilice je každoročně pořádán od května do srpna mezinárodní varhanní festival.  Je to 
jeden z velkých duchovních prožitků, když se ponoříte do tichého rozjímání před obrazem Matky 
Boží Těšitelky (Matky Boží Ležajské) a kolem zní opravdu neopakovatelný zvuk tohoto 
nádherného nástroje. Tak jako v jiných klášterech a kostelech i tento obraz byl jako zázračný 
korunován papežskými korunami - papežem Benediktem XIV v r. 1752. Vzhledem ke krádeži 
obou korun,  byl opětovně korunován v r. 1984 papežem Janem Pavlem II.  

   Na cestách za poznán ím III.    
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Současně je Ležajsk jedním z mála měst Polska, kde se pravidelně scházejí u hrobu rabína 
Elimelecha (1717 – 1787) poutníci Židé – chasidé, kteří v této části Polska žili již od poloviny 17. 
století a tvořili před II. světovou válkou početnou komunitu Proto je zde nejen mnoho židovských 
synagóg, ale také židovských hřbitovů. V podvečerním šeru jsme se cestou přes řeku San vrátili 
zpět do rytmu denního života. 

 

MODLITBA K MATCE BOŽÍ LEŽAJSKÉ ( TĚŠITELCE)  

Matko Boží Ležajská,Matko Boží Ležajská,Matko Boží Ležajská,Matko Boží Ležajská,    
jsme Ti vděčni za to, že společně se sv. Josefem, Tvým Oblíbencem,  
ses dotkla této země, abys jsi ji posvětila a zůstala jsi přítomná  
v tomto místě a ve svém znaku – zázračném obraze,  
aby jsi s námi byla ve všech záležitostech našeho každodenního žití. 
Matko Těšitelko, Matko Těšitelko, Matko Těšitelko, Matko Těšitelko,     
pomoz nám bránit lidský život a lásku v každém člověku, v nás samých, 
v našich rodinách. 
Matko Laskavá,Matko Laskavá,Matko Laskavá,Matko Laskavá,  
pomáhej nám při naplňování našeho poslání v současném světě,  
buď nám Hvězdou Těšitelkou, buď odpuštění Úsměvem i Sluncem Naděje věčného štěstí.  
Prosíme Tě, Matko naše, přimluv se za nás u Tvého Syna, Kterému jsi Matkou. 

         AMENAMENAMENAMEN    
(volně přeložený text z polského originálu) 

 
 foto 1: varhany z baziliky kláštera –  5894 píšťal, největší dřevěná píšťala má výšku 12m  
 foto 2: Obraz Matky Boží Ležajské (Těšitelky) 

Milan a Regina Zadorožni 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
JAKO SLEPÝ K HOUSLÍM 

 
V Jeruzalémě se strhlo veliké pronásledování církevní obce. Všichni kromě apoštolů se 
rozprchli po judském a samařském kraji, procházeli zemí a hlásali slovo evangelia. (Sk 8,1b) 

 
Ukamenováním Štěpána ten masakr neskončil, teprve začal. Věřící, obrácení z pohanství – dnes 
bychom řekli „čerství konvertité“ – z Jeruzaléma emigrují a pochopitelně nemlčí. Obyvatelé 
judského a samařského kraje tak k evangeliu přicházejí jako slepý k houslím. Bez 
pronásledování, bez krveprolití, bez zásluh. 
 
Pane, 
náš národ taky kdysi přišel k víře jako slepý k houslím. Odpusť, že na to zapomíná a daru víry 
si neváží. Aktivní křesťané tu jsou dnes přehlíženou a někdy i šikanovanou minoritou, ale 
masovým pronásledováním se to nazvat nedá. Je celkem pohoda, dobře se usíná. Občas nás na 
chvilku z klidu vyruší zpráva, že i dnes, tady a teď, někdo pro víru prolil krev. Další informace 
to brzy přehluší, my se zavrtáme do svých zahnívajících pelechů a spíme dál. Pane, pro krev 
všech českých mučedníků tě prosím, probuď náš národ ze zhoubného spánku. Díky. Amen. 

 
z připravované knížky Marie Svatošové 



 
 

                   martinoviny - červen 09                                                    8 

 
 
 
 
 
 

Rodinné problémy 
V padesátistupňovém mrazu se vrací Eskymák do svého iglú, když uvidí před vchodem 

zabitého medvěda. 
Překvapeně se ptá manželky: 

- Jak jsi ho, prosím tě, zabila? 
- Praštila jsem ho tím bumerangem, co máš u postele. 

Eskymák na to rozzlobeně: 
- Když se ještě jednou dotkneš mých ponožek, tak ti zlomím deku! 

 
Vlastní krev 

Manželé Novákovi jsou na večerní procházce u rybníka. Najednou panu Novákovi sedne na 
ruku komár a okamžitě ho bodne. Pan Novák ho jemně odežene. 

- Proč jsi ho nezabil? - ptá se paní Nováková udiveně. 
- Jak bych ho mohl zabít, když mu v žilách koluje moje krev? 

 
Rodičovská výchova 

- Ukaž mi žákovskou knížku, říká otec synovi, když se vrátí ze školy. 
Syn mu ji podá a otec listuje: matematika - pět, zeměpis - pět. Prásk. Syn dostane dva 

pohlavky. Otec listuje dál: jednička ze zpěvu. Prásk. Další pohlavek. 
- A to bylo za co? - ptá se syn uraženě. 

- Za to, že ti po dvou pětkách bylo ještě do zpěvu! 
 

Sebeobrana 
V temné čínské uličce přepadli dva maskovaní lupiči muže nízkého vzrůstu. 

- Okamžitě naval peněženku, hodinky a mobil, nebo se nedožiješ rána! 
Chlapík zaujal bojový postoj a výhružně řekl: 

- Ovládám thajský box, kung-fu, aikido, taekwondo… 
Oba lupiči se dali na útěk a chlapík pro sebe ještě zamumlal: 

- … a ještě další čínská slovíčka. 
 
 
 
 

    

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 –––– 9 9 9 900000000     
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 –––– 7 7 7 745454545    
Úterý – 18 

Čtvrtek – 18 
 

  
vydává:  
redakce: 
uzávěrka: 
kontakty: 

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

       :- )   koutek zábavy    :- )  
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