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 „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“                  Luk 5, 10 
            

   NEJEN POVZNÁŠEJÍCÍ POCITY.. .   

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
 
 
 

 

 
 

... aneb jsme spolu-pracovníci na Božím díle 
 Část dovolené jsem letos strávil se svou rodinou v Krkonoších. Ti z Vás, 
milí čtenáři, kteří rádi brouzdáte po horách a zdoláváte jejich hřebeny, výšiny, 
nížiny a zákoutí, jistě znáte onen pocit, když se maličký člověk ocitne v lůně 
horské přírody.  
 Je to pocit úžasu nad krásou a velikostí přírody, pocit úžasu nad uměleckým dílem umístěným 
pod širým nebem, pocit úžasu nad skvělým záměrem a projektem Tvůrce. Je to pocit, který mnohdy 
dává zapomenout na všechny životní těžkosti i starosti a umožňuje načerpat nových (nejen duševních) 
sil pro každodenní všední život. 
 Můj pobyt v Krkonoších ale nebyl jen vznášením se v nadmořských výšinách a ve výšinách 
ducha. Zažíval jsem i chvíle poněkud skličující a srážející. O co šlo?  
 Šlo o smutný pohled na některé necitlivé stopy lidské činnosti, která vedla k „zvelebení“ a 
využití přírody: pohled na všudypřítomné mrtvé stromy, jejichž uschlé kmeny ční k nebesům, pohled 
na necitlivé stavby, které (mnohdy již opuštěné) straší kolemjdoucí turisty, pohled na některé 
výletníky, kteří svým sebestředným jednáním ztěžují ostatním prožívání radosti z přebývání v přírodě. 
A v neposledku šlo někdy i o smutný pohled do mého vlastního nitra. Protože jak v jedné své písni 
zpíval Vysockij: „pokud chceš poznat přítele, vezmi ho do hor“, parafrázováno: „pokud chceš poznat 
sám sebe, vydej se do hor s druhými“… Člověk totiž při vyčerpávajícím pohybu po nevypočitatelných 
horách odkládá mnohou přítěž, kterou s sebou vláčí. A tou přítěží jsou mimo jiné i naše lidské masky. 
Mnohdy se tak díky únavě a vypětí ocitáme demaskováni a nazí. Demaskováni před druhými, 
demaskováni sami před sebou, demaskováni před Bohem. Bez masky jednáme tak, jací v srdci 
skutečně jsme, nebo alespoň podle toho k čemu máme sklony, s čím máme potíže.  
 Tato všechna zjištění ale nemusí skličující zůstat, pokud je uchopíme za správný konec! 
 
 Je právě září. Začátek školního roku. Je to moment, ve kterém nejen děti, ale i většina z nás 
dospělých nově pohlíží do budoucna a plánuje. Plánujeme čas, práci i síly a rozmýšlíme jaké dát 
svým povinnostem a záměrům místo.  
 Z pohledu víry jde v prvé řadě o to, abychom si byli stále vědomi toho, že „jsme 
spolupracovníci na Božím díle“ (1 Kor 3:9) a na vlastní pěst se nepouštěli do práce v zaměstnání, 
práce v politice, práce ve vztazích, práce v rodině, ani do práce na sobě samých. Ježíš Kristus, 
vtělený Syn Boží, totiž chce jít po všech cestách života s námi a nabízí nám svou inspiraci i sílu! 
Pokud se na cestu budeme vždy nově vydávat s ním, nebudeme muset s obavami a smutkem 
pohlížet do zákoutí přírody a do zákoutí našich vlastních srdcí.  (ima) 
          převzato z webu vira.cz  

9  / 2009 
ROČNIK X III . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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NÁBOŽENSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ     
Rodiče mohou své školou povinné děti přihlásit na výuku náboženství. První hodina bude 
ve středu 7. října 2009 v klubu DCB v 16:45. Počet skupin závisí od počtu přihlášených. 
Přihlášky najdete v předsíni kostela.                           DPJ 
 
    

FARNÍ RADAFARNÍ RADAFARNÍ RADAFARNÍ RADA    
První FR v tomto školním roce se bude konat v KLUBU DCB ve čtvrtek 10. září od 20 
hodin. Všichni členové i hosté (po předešlé domluvě) jsou srdečně zváni!  
 
 

SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽESPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽESPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽESPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE    
Tento rok je opět možné se přihlásit do společenství mládeže. Letos se předběžně počítá 
se dvěma skupinami, které se budou scházet v úterý a ve čtvrtek večer - kdo byste měl 
zájem, napište se na přihláškový list v předsíni kostela. Čas setkání bude určen 
nejpravděpodobněji mezi 19 - 19.30. Kdo z mládeže by se chtěl raději účastnit jen různých 
aktivit (společné víkendy, pomoc při různých akcích atd.) - napište ke svému jménu a 
telefonu poznámku „akce“. David Ž. 
    
    

KATECHEZE DĚTÍ OD 4 DO 8 LET + HRY PRO NEJMENŠÍKATECHEZE DĚTÍ OD 4 DO 8 LET + HRY PRO NEJMENŠÍKATECHEZE DĚTÍ OD 4 DO 8 LET + HRY PRO NEJMENŠÍKATECHEZE DĚTÍ OD 4 DO 8 LET + HRY PRO NEJMENŠÍ    
Každé pondělí od 16.30 v zákristii sv. Martina jsou rodiče a jejich malé děti zváni na 
jednouché katecheze hrou. Přihlášky budou v předsíni kostela.  David Ž.      
 
 

PŘÍPRAVY NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ, ROZHOVORYPŘÍPRAVY NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ, ROZHOVORYPŘÍPRAVY NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ, ROZHOVORYPŘÍPRAVY NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ, ROZHOVORY    
Od začátku září se opět mohou v naší farnosti přihlásit zájemci o přípravu na svátosti.  
Také pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by si rád pohovořil o věcech víry – je možné 
mu nabídnout nezávazný rozhovor na toto téma. List pro zájemce bude také v předsíni 
kostela.  David Ž.  
 
 
 
 
 
V naší zemi se mnozí připravují na papežovu návštěvu, někteří dokonce 
rychle předkládají anonymní rozbory papežovy osobnosti. Je tady ale také 
možnost setkat se s ním osobně - a to je vždycky to nejlepší.     
Z vlastní zkušenosti vím, že setkání mládeže s papežem (tak jak se 
odehrává už mnoho let na celosvětových i národních úrovních...) je vždy událost, ve které Bůh 
dává mnoho milostí.  
K tomu Vám zde přinášíme následující nabídky: 
 
Na setkání s papežem v Brně i Staré Boleslavi je třeba mít MÍSTENKY, které si můžete objednat 
v naší farnosti - na přihláškových listech umístěných v předsíni našich kostelů.  
DOPRAVU na obě místa setkání musí zajistit každý sám, kromě pěší pouti mládeže- viz níže. Zde 
uvádíme pouze část nejnovějších informací týkající se kyvadlové dopravy  
do STARÉ BOLESLAVI. Další info najdete na této webové stránce: 
 http://www.navstevapapeze.cz/_d/doprava_Boleslav_ROPID.pdf 

 S ETKÁNÍ  SE  SV .  OTCEM BENEDIKTEM XVI .  

 FARNOST  A  NOVÝ  ŠKOLNÍ  ROK  
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 AUTOBUSY 
 V provozu budou zvláštní autobusové linky od stanic metra 
 Letňany a Černý Most. 
  Pozor: na těchto linkách platí zvláštní jízdné! 
Linka K1 Černý Most – Stará Boleslav, aut.st. 
 (kyvadlová doprava bez zastávek) 
  - rozsah provozu:  TAM: 5:15 – 9:00,   
   ZPĚT: od skončení akce do 15:00 
  - intervaly: 4-5 minut (operativně od každého metra několik 
  autobusů podle potřeby) 
  - jízdní doba: cca 30 minut (dle dopravní situace) 
Linka K2 Let ňany – Stará Boleslav, aut.st. 
 kyvadlová doprava bez zastávek; část autobusů bezbariérových) 
 - rozsah provozu:  TAM: 5:15 – 9:00,   ZPĚT: od skončení akce do 15:00 
 - intervaly: 2-3 minuty (operativně od každého metra několik autobusů podle potřeby), vybrané 
  spoje budou zajištěny nízkopodlažními vozy 
 - jízdní doba: cca 30 minut (dle dopravní situace) 
    
 
MLÁDEŽ  
...má možnost vydat se společně na pěší pouť už v neděli 27. září a na místě setkání s papežem 
přespat do pondělí 28.9. (státní svátek) - dopoledne zde pak bude mše svatá s Benediktem XVI.  
 
Pokud bys chtěl/a putovat s námi (nebo ještě další tví známí...), napiš se na přihláškový list nebo se 
ozvi osobně - místenky zajistím.  
 
 Zároveň připojuji podrobnější informace z ADCM (Arcidiecézní centrum pro mládež), kde se 
hovoří také o výchozím místě pouti (Praha - Vinoř), stravování (vlastní), přespání, dopravě stanů atd. 
Zpáteční cesta bude organizována formou kyvadlové dopravy ze Staré Boleslavi do Prahy (viz 
výše...) + každý si již ponese všechna svá zavazadla.   
         David Ž.  mob. 603 89 49 89 

_______________________________________________________ 
 

 
NÁVŠTĚVA SV. OTCE BENEDIKTA XVI. 
Začátek pouti: v neděli 27. září ve 14,30 od kostela v Praze - Vinoři. 
Spojení: Metro "C" Letňany, pak autobusy 259, 375, 302 do zastávky Vinořský hřbitov; dále jít asi 
200 m proti směru jízdy a odbočit doleva. 
 
Předpokládaný program 
* Pouť  
* Modlitba 
* Společenství príma lidí 
* Program pro mládež ve Staré Boleslavi 
* SLAVENÍ EUCHARISTIE A POSELSTVÍ PAPEŽE MLÁDEŽI 
 
Co s sebou?! 
- spacák, karimatku 
- jídlo do druhého dne 
- stan do skupiny 
- místenku na setkání s papežem 
Pro místenky a bližší informace: e-mail mladez@apha.cz nebo tel. 244 910 469  
Odvoz stanů a spacáků z Prahy-Vinoře do Boleslavi je zajištěn. 
 
   

  info ze stránky: http://www.praha.signaly.cz/akce/aktiv.html          
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DENNĚ SMS OD PAPEŽE 
Biskupství brněnské připravilo projekt nazvaný „Denně SMS od papeže“. Jednotlivci, kteří se zajímají 
o osobnost Benedikta XVI. a chtějí se připravit a „naladit“ na jeho návštěvu v ČR, mohou každý den 
dostat jednu myšlenku Svatého otce prostřednictvím SMS, a to od 5. do 25. září 2009 včetně. 
Myšlenky Benedikta XVI. jsou vybírány z jeho tří encyklik: Deus caritas est  (Bůh je láska), Spe salvi  
(O křesťanské naději) a Caritas in veritate  (Láska v pravdě). Jejich přesnou citaci si mohou 
odběratelé SMS zpráv v následujících dnech zpětně zjistit na webových stránkách 
http://www.biskupstvi.cz/papezvbrne. 
Většina citátů je vybírána tak, aby mohly posloužit jako inspirace k 
přemýšlení i těm, kdo se k víře nehlásí. 
 
Komu je služba ur čena a jak si ji zájemci mohou objednat? 
„Denně SMS od papeže“ si může objednat kterýkoliv zájemce vlastnící 
mobilní telefon (všech operátorů v ČR). 
Aktivace (objednání) služby:  
Ze svého mobilního telefonu zašlete SMS ve tvaru PAPEZ SMS ANO  
na číslo +420 736 301 599. Tato aktivace vás bude stát cenu jedné 
SMS dle vašeho tarifu. Denní zasílání zpráv je již zdarma. 
Deaktivace (zrušení) služby:  
Ze svého mobilního telefonu zašlete SMS ve tvaru PAPEZ SMS NE na číslo +420 736 301 599. Toto 
zrušení vás bude stát cenu jedné SMS dle vašeho tarifu. 
Zjišt ění stavu služby:  
Pokud si nebudete jisti tím, zda máte či nemáte službu objednánu, můžete zaslat SMS ve tvaru 
PAPEZ SMS STAV na číslo +420 736 301 599. Toto zjištění vás bude stát cenu jedné SMS dle 
vašeho tarifu. 
Jak zasílání zpráv prob ěhne? 
Jestliže si objednáte zasílání zpráv výše uvedeným způsobem, dostanete obratem potvrzení 
o aktivaci této služby. Následujícího dne v ranních hodinách pak poprvé dostanete myšlenku 
Benedikta XVI. Kdo se zaregistruje ráno do 6:30 h, dostane svou první SMS ještě téhož dne. 
Myšlenky Benedikta XVI. budou rozesílány denně kolem 7. hodiny ranní. Kdo chce získat do svého 
mobilu všechny připravené citáty od prvního do posledního, měl by se zaregistrovat už 4. září 2009, 
nejpozději do 5. září 2009 do 6:30 h. 
Jednotlivé citáty budou s jednodenním zpožděním zveřejňovány na stránkách 
http://www.biskupstvi.cz/papezvbrne, včetně uvedení citace (název díla, číslo odstavce). 

  

 
 
 
Před prázdninami jsem hovořil s naším varhaníkem Petrem Suchelem ohledně vhodnosti používání 
různých hudebních nástrojů při bohoslužbě. Petr se nakonec rozhodl, že podstatu svého názoru 
předloží i Vám formou tohoto článku...  DŽ     
 
HUDBA NA KATOLICKÉ CHARISMATICKÉ KONFERENCI   
Tento rok jsem byl známými pozván na Katolickou charismatickou konferenci do Brna. Sám 
jsem byl zvědav na tuto akci, neváhal jsem a vyrazil na místo konání...  
 
 Když po veškerých přednáškách začala bohoslužba, byl jsem lehce v rozpacích. Bohoslužbu 
jsem poznal spíše podle zástupu kněží, kteří přicházeli k oltáři, než podle hudby. Asi zvyklý z poslechů 
přenosů bohoslužeb z Velehradu či z Boleslavi jsem i na této akci očekával hudbu důstojnou. Je mi 
jasné, že na můj článek lze argumentovat slovy „ale vždyť je to charismatická konference“ nebo 
„vždyť je to pro mladé.“ A ani bych se nedivil argumentu „snad nechceš, aby na takové akci hrály 
varhany (???)“  

   Kytara  v kos te l e ?  
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 Některé písně, které kapela hrála, byly velmi nápadité co se týče aranžmá, sehranosti, vokálů 
atd. I přes to všechno – dovedl bych si představit, že se tyto písně linou z různých rádií. Už jsem si ale 
nemohl představit a zároveň se smířit i s tím, že se tyto písně hrají při bohoslužbě. V okamžiku začátku 
bohoslužby se mi úvodní píseň spojila s hity 80. let vydávané na SP deskách. Po skončení mše jsem 
odcházel pln různých pocitů. Hudební náplň mše do sebe bohatě stačila zahrnout žánry jako z pop-
music, country and western, rap, folk…  
Při rapovaném gloria, kdy do slov „Neboť Ty jediný jsi svrchovaný, Ty jediný jsi Pán“ zněla baskytara 
a bicí jako podklad, mi hlavou projela myšlenka – „a to je konec varhan!“ Velkou ironií totiž bylo, 
když celý dav čítající asi 3.500 lidí, začal svorně zpívat podle P. Olejníka Otče náš.  
 Závěrečná píseň byla skutečnou třešní na dort, protože kapela spustila něco připomínající 
„cigánské melodie“ či folklorní notování. V okamžiku, kdy začal skandovat sál i odcházející kněží a do 
toho se rozsvítila červená na kamerovém jeřábu, který to vše „sledoval z výšky,“ nemohl jsem se 
udržet smíchu. Měl jsem za to, že za rohem se prodávají preclíky, a kdyby v tu chvíli někdo zavolal 
„Pane vrchní, mně ještě jedno malý,“ vůbec bych se nedivil.  
 Přístup mnohých organizátorů jen poukazuje na to, jaký mají skutečně vztah k liturgické hudbě 
a obecně k církevním tradicím. Masová bohoslužba mohla být v klidu doprovozena hrou na digitální 
varhany a pěveckou účast mohl vyplnit kdejaký pěvecký sbor či intrumentální soubor. V okamžiku, 
kdyby se zpívala píseň z kancionálu či mešních zpěvů, tento dav by jistě zpíval. Texty byly promítány 
projektory na troje plátna. Když na Velehradě lidé dokážou téměř nazpaměť zpívat Ejhle oltář, nevidím 
důvodu, aby se v Brně nemohlo zpívat něco podobného. Např. „Jeden Pán, jedna víra.“ Píseň by se pro 
toto setkání hodila. Nebo je vše správné a charisma Krista (jak už napovídá název setkání) spočívá v 
přetváření tradiční bohoslužby na technopárty, kterou dříve či později půjde rozehnat policie?  
 Všichni se ohánějí moderním přístupem k církvi prostřednictvím hudby. Už jsem se dokonce 
setkal s argumentem „Nejde o to, jak to zahraješ, jde o to, aby to bylo o Bohu!“ Podle tohoto názoru se 
asi v dnešní době řídí mnoho rádoby bigbeatových kapel, ale hudba, která je plná nábožných textů, ale 
je primitivní a skutečně připomíná znělky z kolotoče, (mnohdy i ty jsou lepší…) je spíše plná 
výsměchu proti Bohu! Když chce někdo oslavovat Boha rockem či rapem, ať jde do nějakého sklepa, 
studia, zkušebny a tam ať se vymlátí do bubnů dle libosti! Kdyby na tomto shromáždění seděl u 
zapůjčených digitálních varhan skutečný varhaník, lid by byl zajisté povznesen do rozměrů zcela 
duchovních, než do jakési bláznivé euforie. Když na varhany zahrál pan Otto Novák, pamatuji, že celý 
kostel sv. Jakuba začal v ohromení tleskat – a oprávněně.  
V souvislosti s tímto „modernistickým vyhlazováním varhan“ jsem se dozvěděl, že v kostele nesmí 
hrát hoboj, protože není liturgický nástroj. Dále je na indexu „zakázaných nástrojů“ přidána i trubka a 
tympány. Když už někdo vymyslel tyto bludy, mohl by se sám podívat na akce, které se dějí kolem. 
Hoboj nahradil saxofon, tympány nahradila bicí souprava. A trubka zůstala. J. S. Bach sice tympány ve 
své např. Mši h-moll používá a tato skladba je velmi hodnotná, ale moderní přístup moderního člověka 
to zakazuje (!) Proč tedy dotyčný nezakázal varhany? Církev je přijala až něco kolem roku 800 n. l. a 
do té doby se na ně hrálo při předhazování křesťanů lvům…  
 V tom případě můžeme ale vyměnit zvony na věži za reprobedny, na kostel dát loga sponzorů,  
místo oltáře dáme projekční plátna, vedle kropenky postavíme mixážní pult, aby ten velký kostel byl 
ještě lépe ozvučený (bicí se v barokním kostele kupodivu opravdu „melou“ s akustikou) a pak už jen 
čekat na příchod kněze v maskáčích a můžeme začít zpívat nějakou skvělou písničku na tři akordy, 
hlavně, aby to bylo nahlas a aby to přitáhlo co nejvíce lidí.  
 Nemá cenu rozvíjet debaty, které začnou obligátním „… bylo by vhodné, aby…“ nebo „… je 
třeba udělat pro to,….“ Věřím, že ve varhanním světě se najde mnoho lidí, kteří chtějí navrátit tradici a 
skutečnou hudbu, která není žádnou falešnou náhražkou.  
 Přeji vám radost a chuť do naší varhanické služby, abychom se dočkali návratu skutečné hudby 
do chrámů, ve kterých po staletí byla „nedílnou součástí liturgie.“  

Vít Janata             http://www.varhanici.info/content/view/95/ 
 

převzato z časopisu Varhaník č. 5/2008, předkládá řepským věřícím P. Suchel 
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K předešlému článku jen doplňuji citaci z instrukce Posvátné kongregace obřadů (dž): 
O hudbě v posvátné liturgii (Musicam sacram) 
 

(...) 
odd. VIII. Církevní hudba nástrojová 

62. Hudební nástroje mohou být při posvátných obřadech velmi užitečné, ať už 
doprovázejí zpěv nebo ať se na ně hraje samostatně. "Píšťalové varhany ať jsou v 

latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich zvuk dovede dodat 
církevním obřadům obdivuhodný lesk a mocně povznést mysl k Bohu a k tomu, co je nadzemské.  

Jiné nástroje lze připustit k bohoslužbě podle úsudků a souhlasu příslušné územní autority, pokud se 
jich dá vhodně užít k posvátné službě nebo se pro ni dají vhodně přizpůsobit, pokud jsou ve shodě s 

důstojností chrámu a skutečně napomáhají k duchovnímu povznesení věřících" (SC 120). 
63. V připouštění a užívání hudebních nástrojů je nutno brát v úvahu ducha a tradici jednotlivých 

národů. Přece však to, co se podle obecného mínění a obecné praxe hodí jen pro hudbu světskou, ať je 
naprosto vyloučeno z každého Liturgického úkonu i z pobožností (Sr. Posv. kongr. obřadů, instr. o 

církevní hudbě a o posvátné liturgii (3. září 1958), č. 170: AAS 50, (1958), 652.) 
Všech hudebních nástrojů, které se připouštějí při bohoslužbě, ať se užívá tak, aby se shodovaly s 

požadavky posvátného úkonu a vyhovovaly kráse bohoslužby a povzbuzení věřících. (...) 
 

Všechno opačné se tímto ruší. V Římě dne 5. března 1967 
Kard. Jakub Lercaro, předseda rady pro provedení konstituce "O posvátné liturgii" ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neděle 6.9. 16:00 SLAVNOST V ZAHRADĚ 
 hudební odpoledne pro celou rodinu 
TRIO PROKOP HRUBÝ ANDRŠT 
 Missa Karel Kryl Band 
 Koncert na podporu nákupu zdravotnického materiálu a pomůcek 
 pro inkontinentní pacienty.  
Partnery Slavnosti jsou: Úřad městské části Praha 17 a Letohrádek Vendula  
Výstavy v refektáři i altánu, malování pro děti, občerstvení ve spolupráci 
s restaurací Sokol Řepy a chráněnou dílnou Letohrádek Vendula, prodej 
hraček a výrobků denního stacionáře atd.  
 Cena vstupenek: 150,- Kč /  
 Zlevněné vstupné: studenti, senioři a ZTP: 80,- Kč 
 Děti do 14 let zdarma  
 
 
Neděle 4.10. 18:00 - kostel sv. Rodiny 
MUSICA CONCORDANS 
 Hudba historie i současnosti (pod záštitou MČ Praha 6) 
 Hraje: Jan Thuri-hoboj, Eva Tornová – cembalo, Petr Ries- kontrabas 
 
 

K U L T U RN Í  A K C E  D C B   
Z Á Ř Í  A  Ř Í J E N  
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AKCE STŘEDISKA ELJON - Špindlerův Mlýn 

 
 
 
Duchovní obnova pro manželské páry 
Termín: 1.- 4.10. 
Lektor: P. Jiří Veselý, salesián 
Tento víkend je vhodný pro ty, kdo mají chuť a touhu prožít v prostředí hor setkání s Bohem a se 
sebou samými. 
„Setkají-li se šťastně v Krkonoších koncem září bezmračný den, mrazivá noc a úplněk, pak nelze 
vydržet doma...“. A tomu, kdo chce zvědět, jak Náčelníkovo vyprávění pokračuje, nezbude nic jiného 
než se přihlásit a počkat si na pohádku před spaním. 
 
Pohádky z Krakonošova hospodá řství 
Termín: 9.- 11.10. 
Lektor: Mgr. Anna J. Erlebachová 
Víkendový pobyt pro rodiče a 4-6 leté děti s programem. Povídání, hraní, 
cvičení, ale i tvoření a zpívání o vodě, vzduchu, ohni a zemi nám jistě 
připraví nejedno dobrodružství. Co se stane, když společně stiskneme 
kliku od dveří Krakonošova hospodářství? 
 
Krakonošova studna 
Termín: 23.- 25.10. 
Lektor: Mgr. Anna J. Erlebachová 
Zveme holčičky, kluky (1.-3.třída) a jejich rodiče na společné prožití víkendu. Obyčejná studna je plná 
vody, ale co asi skrývá studna Krakonošova? Kdo má rád tajemství, dobrodružství, příběhy, 
povídání, záhady a nebojí se neznáma, ten se jistě rád dozví více. Čeká na vás cesta tam a zase 
zpátky, na jejímž konci se každý dozví leccos o Krakonošově studni, ale i nemálo o sobě. 
 
Adventní víkend ticha 
Termín: 27. - 29.11. 
Lektor: P. Jiří Šlégr 
Adventní čas je plný tajemství a očekávání. Vydejme se společně na cestu za tajemstvím, které s 
sebou přinesl a stále přináší sám Ježíš Kristus. 
 

Více informací a přihlášky: 
Středisko Eljon 

543 51 Špindlerův Mlýn 33 
tel+fax 499 523 852, mobil 732 580 154 po-pá 8-14 hod. 

info@eljon.cz 
www.eljon.cz 

 
___________________________________________________ 

 
 
 
 

nová kniha Marie Svatošové - NORMÁLNÍ JE VĚŘIT 
 

Pod tímto názvem vyšla před několika dny v KNA nová knížka naší farnice Marie 
Svatošové. Kapitolku z připravované knihy v těchto MN už proto nenajdete. Knihu je 

možno si zakoupit v předsíni kostela po nedělních bohoslužbách. Cena 89,- Kč        
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PRÁZDNINY  

V MARTINOVINÁCH 
 

Se vším, co jste prožili o prázdninách, 
se můžete rozdělit  

v říjnovém čísle MN!  
 

Neváhejte napsat - 
- otiskneme (skoro) všechno :-) 

 
__________________________________________ 

 
 
 

Pří činou krize je p ředevším morální bída. P řelom hospodá řské krize? 
Nevěřím v žádné p řelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat 

hospodá řská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bí da je p ří čina, 
hospodá řský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kte ří se 

domnívají, že hospodá řský úpadek lze sanovat pen ězi. Hrozím se d ůsledku 
tohoto omylu. V postavení, v n ěmž se nacházíme, nepot řebujeme žádných 

geniálních obrat ů a kombinací. Pot řebujeme mravní stanoviska k lidem, k 
práci a ve řejnému majetku. Nepodporovat bankrotá ře, ned ělat dluhy, 

nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, d ělat to, co nás pozvedlo 
z povále čné bídy, pracovat a šet řit a u činit práci a šet ření výnosn ější, 

žádoucn ější a čestn ější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je t řeba 
překonat krizi d ůvěry, technickými zásahy, finan čními a úv ěrovými ji však 

překonat nelze, d ůvěra je v ěc osobní a d ůvěru lze obnovit jen mravním 
hlediskem a osobním p říkladem. 

 
Výrok Tomáše Bati z roku 1932 

(z e-mailové schránky Davida Ž.) 

 
 
 

    

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 9 hod hod hod hod     
     Pondělí – 16 hod 
     Středa – 16 hod   
     Pátek – 18 hod   
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 hod 

     Čtvrtek – 18 hod 
 

  
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 



 
 

                   martinoviny - září  09                                                               9 

 
 


