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   JAKO ANDĚLÉ ? 

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
     „Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování!“    žalm 109, 26 
 
 
 
 

  
Michael Blum žije jako svobodný umělec v německém Cochenu na 
Moselu. Věnuje se převážně křesťanským tématům. Na obraze 
„Anděla adorátora“ postupně rozpoznáváme části lidského těla 
vystupující z modrého pozadí: tvář, ruce, nohy, koleno. Nápadné jsou 
k nám se obracející ruce. Nařizují zastavit se, zabraňují vstoupit, nebo 
jsou otevřeny pro jinou skutečnost? Postava připomíná člověka. 
Z hlavy ale poznáváme jenom tvář, nohy jsou pouze naznačeny, 
vrchní část těla tvoří převážně křídla. Jako by pro toto duchovní bytí 
bylo důležitější jeho poslání než vzhled. Je namalováno v nebeské 
modři, ale částečně prostupuje i jemně růžová barva. Odráží tato barva 
ve spojení bílé a zlaté slávu Boží, která se k nám sklání? (vyjádřeno 
půlkruhem v levém horním rohu) Neodráží se toto stejné božské 
světlo také na dlaních anděla? 
Anděl přichází od Boha, je jeho poslem, je jím proniknut a oduševněn, 
na něj nasměrován. Klečící, adorátor, vzdává Bohu slávu. Jeho 
pozdvižené ruce v postoji oranta vzkazují, že se modlí k Bohu, světlo na jeho dlaních odráží Boží 
světlo. To vše se děje v tiché pokloně, ve společenství s tím, který ho má rád. U symbolů slunce a 
měsíce můžeme myslet na žalm 8: Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou 
velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým 
protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a 
hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen 
maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad 
dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo 
nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, Pane náš, jak 
vznešené je tvoje jméno po vší zemi!  
Otevřené ruce anděla nám přikazují na chvíli se zastavit. Vidět krásu Božího stvoření a tušit jeho cíl. 
Děkovat mu za vše co nám dává a chválit ho. Odrážet jeho světlo ve svých dlaních.  
Chválit ho s celým stvořením, s lidmi, kteří jsou nám blízko zde na zemi nebo ve věčnosti.  
 
 

Požehnaný listopad přeje Váš P. Daniel O. Praem. 
 
ČTVRTKY V DCB   
05.11. Biblická hodina       19:30            12.11. Pastorační rada   20:00 
19.11. Biblická hodina + katedrály   19:30 26.11. Biblická hodina + symboly     19:30 

11 / 2009 
ROČNIK X III . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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PAMÁTKA ZESNULÝCH v pond ělí 2. listopadu 
bude mše svatá na h řbitov ě sester boromejek od 18 hodin ! 

 
SVÁTEK SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO 

mše svatá bude ve st ředu 4. listopadu od 18 hod v kostele Sv. Rodiny 
 

SVÁTEK SVATÉHO MARTINA 
mše svatá bude ve st ředu 11. listopadu od 18 hod v kostele Sv. Rodiny 

 
V NEDĚLI 8. LISTOPADU  

budeme slavit sv. Karla a sv. Martina p ři mši svaté v 9 hod v kostele Sv. Rodiny 
 

___________________________________ 
 

 

SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

VE STŘEDU 11. LISTOPADU V 17 HODIN 
PŘED KOSTELEM SV. RODINY 

 
 

 
 

RANNÍ MŠE SVATÁ V DCB 
Sestry boromejky nabízí možnost účastnit se ranních bohoslužeb u nich v kapli od PONDĚLÍ do 
PÁTKU od 6 hod. RÁNO !!! 
 
 
 
 
 

 
Pokud jde o pastoraci, jistě mi dáte za pravdu, že o nás, o 

řepské farníky, postaráno je. Od roku 1996 už nejsme libockou 
filiálkou, jsme samostatnou farností, denně tu máme mši svatou a 
otec Daniel o nás jako dobrý pastýř pečuje. Jsme mu za to vděční a máme ho rádi. Jenže v Řepích 
kromě nás žije dalších cca třicet tisíc obyvatel. Jinými slovy, žije tady třicet tisíc nesmrtelných duší, 
které měl Ježíš na mysli, když řekl: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ Že tu výzvu 
adresoval osobně každému jednomu z nás, to nám teoreticky snad jasné je. V praxi tomu však bývá 
přesně naopak: nejdeme a nehlásáme. Ne, že bychom jít a hlásat nechtěli. Spíše si s tím nevíme rady. 
Řešíme to tím, že na začátku mše svaté kajícně vyznáme „…a nekonám, co mám konat“, přičemž už 
předem víme, že do příště na tom zase nic nezměníme. Nebo ano? 

 

Proč vymýšlet vymyšlené, řekli jsme si, a zašli pro inspiraci k našim nejbližším sousedům – do 
Stodůlek, do Nových Butovic a do Liboce. Věděli jsme, že v těchto farnostech mají bohaté zkušenosti 
s evangelizačními kurzy Alfa. Rádi se s námi o ně podělili, a pokud se do evangelizační práce 
v Řepích pustíme, jsou ochotni nám pomoci i personálně. Kurzy Alfa se zrodily v Anglii (stejně jako 
hospice), dnes jsou rozšířeny po celém světě a mají podporu všech hlavních křesťanských církví. Pro 
nás je dostatečnou zárukou kvality kurzů Alfa kromě jiného i skutečnost, že se na přípravě materiálů 
pro ně podílel také papežský kazatel, P. Raniero Cantalamessa. Kurzy jsou určeny každému, kdo se 
chce o křesťanství něco dozvědět, nebo si upevnit základy své křesťanské víry. Nikdo v nich nikoho 
k ničemu nenutí, je to nezávazná nabídka, plně respektující svobodnou vůli každého účastníka. Snad 
právě proto se poměrně často stává, že se absolventi kurzu Alfa přihlašují do katechumenátu, aby se 

 POJĎME S TÍM NĚCO UDĚLAT!   
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připravili na křest. A ti, kteří byli v dětství pokřtěni, avšak s žitou vírou se v rodině nesetkali, často ve 
společenství kurzu Alfa zatouží po plném, svátostném křesťanském životě, a aktivně se zapojují ve 
farnosti.  

 

I když jsou kurzy Alfa primárně určeny hledajícím, zkušenosti ukazují, že je moudré první kurz 
uspořádat pro svou vlastní farnost. To má několik dobrých důvodů. Farnost to stmelí, ti, kteří se léta 
znají jen od vidění z kostela, se spřátelí a vytvoří se opravdové společenství. Účastníci se naučí 
odpovídat na ožehavé otázky, týkající se víry, a tyto zkušenosti pak mohou uplatnit nejen v rodině, 
v sousedství nebo na pracovišti, ale i v dalších kurzech, pořádaných farností již pro lidi nevěřící a 
hledající. Z těchto důvodů uvažujeme o kurzu pro farníky  (středeční večery od 20. ledna 2010 do 
Velikonoc, v jídelně Domova) a následně o kurzu pro širší veřejnost (po prázdninách 2010). 

 

Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčové téma, související s křesťanskou vírou. Například: 
Kdo je Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Proč a jak číst Bibli? Proč a jak se modlit? Kdo je Duch svatý? Jak 
nás Bůh vede? A další. Každé setkání začíná společnou večeří. Po promluvě je příležitost téma večera 
prodiskutovat v malých skupinkách, ptát se, vyjádřit svůj názor a podělit se o svědectví. Přibližně 
uprostřed kurzu, který se skládá z 11 setkání v týdenních intervalech, je zařazeno výjezdové víkendové 
nebo jednodenní setkání, ve kterém jsou probrána tři témata o Duchu svatém. Kam s farníky vyjedeme, 
to dnes ještě nevíme, ale termín už známe. Bude to, dá-li Pán Bůh, sobota 20. února, a přislíbil celý den 
se nám věnovat P. Angelo Scarano.  

 

A to nejdůležitější nakonec. Samo se to neudělá. Kromě vedoucích diskusních skupinek a jejich 
pomocníků budeme potřebovat i zdatný technický tým. Ten zajišťuje večeře, přípravu sálu apod. 
Několik lidí, ochotných věnovat tomu (závazně!) svůj volný čas už máme, několik dalších bychom 
ještě potřebovali. To všechno je ale jen malý zlomeček toho, co je potřeba. Ze všeho nejdůležitější je 
dobrá dlouhodobá modlitební příprava. Už jsme s ní začali a doufáme, že touto formou se do 
společného díla zapojí celá naše farnost. Za účastníky kurzů Alfa v Řepích se už teď modlí naše 
milované sestry boromejky a několik kontemplativních řádů: lysolajské dominikánky, doksanské 
premonstrátky, karmelitky v Dačicích i na Hradčanech, trapistky v Poličanech a také bratři trapisté 
v klášteře v Novém Dvoře, který jsme před časem s naší farností navštívili. Oslovili jsme je s prosbou 
o modlitby, protože si uvědomujeme, že naše úsilí evangelizační musí předcházet úsilí modlitební. 
Sebelepší evangelizační program a metody zůstávají neúčinné, nejsou-li podloženy Boží milostí. 
V žádném případě nechceme agitovat, přesvědčovat, ani pouze argumentovat. Také není naším cílem 
oslovit na potkání každého. Chceme najít a oslovit toho, koho předem připravila Boží milost. 
Nechceme pracovat na vlastní pěst, chceme spolupracovat s Prozřetelností. Spolupracovat 
s Prozřetelností ovšem znamená také usilovat o svatost, k níž jsme, stejně jako k šíření evangelia, 
povoláni všichni. Svatost není nic neuskutečnitelného. Je to živá přítomnost ovoce Ducha svatého 
v nás. Jím je, jak víme z Gal 5,22: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a 
sebeovládání. Až na nás, na křesťanech, bude ovoce Ducha svatého patrné za všech okolností na první 
pohled, s evangelizací si už nebudeme muset dělat starosti. Ta poběží sama. 

Marie Svatošová 
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Jak jistě všichni víte, v sobotu 17.10. se konal farní výlet do Kutné Hory. Chtěla bych se s těmi, kdo 
odolali, podělit o zážitky toho dne. Když v týdnu, který předcházel, klesla teplota o 20 stupňů, začaly 
se mě zmocňovat obavy, zda to většina přihlášených účastníků nevzdá. U autobusu jsem se však 
setkala téměř se všemi, chyběli pouze ti, které nečekané ochlazení uvrhlo s nachlazením do postele, 
či zapadli v závějích. Naši radost z prodírajícího se sluníčka zkazily první kapky na předním skle 
autobusu. Déšť však neměl dlouhého trvání. Když jsme vystoupili v Kutné Hoře z autobusu, působili 
jsme víc než jako turisté chystající se vstřebávat historii tohoto města spíše dojmem polární výpravy 
mířící k severnímu pólu. Brzy se ukázalo, že naše prozíravost stran oblečení měla své opodstatnění. 
Na parkovišti už na nás čekala paní Marková se svojí přítelkyní, magistrou Věrou Zdeňkovou, která 
nás celý den obětavě provázela městem se zasvěceným výkladem. Navštívili jsme všechny 
významné památky – chrám sv. Barbory, jezuitskou kolej, Hrádek, kostel sv. Jana Nepomuckého, 
kostel sv.Jakuba, Vlašský dvůr, klášter řádu sv. Voršily a pomodlili se v kostele Panny Marie na 
Náměti. Mezi prohlížením jsme šli roztát do místních pohostinství, která nám kromě chutné a cenově 
dostupné stravy poskytla tolik potřebné teplo. Naše pouť pokračovala do blízkého Sedlce, kde pro 
nás po prohlídce Kostnice otec Daniel sloužil mši svatou v obnoveném kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. Třebaže jsme celý den museli vzdorovat nevlídnému počasí, náladu nám to nezkazilo a 
myslím, že nikdo nelitoval. Zvlášť veliký obdiv patří nejmladšímu účastníkovi  - teprve tříletému 
Gabrielovi a těm nejdříve narozeným farnicím – paní Novotné, Papežové a Kepákové, které 
celodenní pouť zvládaly na výbornou. Na zpáteční cestě už jsme spřádali plány na příští výlet. A tak 
vy, kteří jste letos zaváhali, uvažujte, zda by nestálo za to příště se k nám přidat. Vždyť volných míst 
v autobusu je sice škoda, ale ještě větší škodou je nechat si ujít možnost strávit den ve společenství 
bližních a poznat dosud nepoznané „pomníky“ našich dávných předků. Nezbývá než poděkovat 
všem, kteří se podíleli na uskutečnění výletu, všem zúčastněným farníkům, otci Danielovi za to, že 
nás na pouti doprovázel a v neposlední řadě Pánu za ochranu na cestě a poskytnutí síly vzdorovat 
nástrahám počasí.             H. Kučerová 
 
 
PÁR VĚT K FARNÍMU VÝLETU 
Zúčastnili jsme se našeho prvního farního výletu. Trochu jsme byli nervózní z toho, že budeme 
nejmladší z účastníků, že tam budou jen samé babičky a dědečkové, ale když jsme v sobotu ráno 
překonali lenost a vydali se do studeného rána, nakonec jsme nelitovali. Skvělá nálada, vyčerpávající 
informace o Kutné Hoře, a navíc jsme si díky pomalému tempu stihli dojít i pro pár pokladů, které 
Kutná hora nabízela. 
Výlet jsme zakončovali mší svatou, 
ze které měl otec Janáček obavy, 
neboť únava v kombinaci s 
bohoslužbou slova znamenala u 
mnohých riziko spánku, ale vše 
dopadlo dobře a nikdo neusnul. 
Rozhodně doporučujeme všem pro 
příště, a ti co letos nebyli, zaváhali. 
Do budoucna jsme pro výběr financí 
hned při zápisu.      manželé Jantovi 
 
 
 
NA FARNÍ VÝLET  
...vzpomínám jako na krásné setkání farníků. Je skvělé, že se organizují takové společné akce. Je to 
takové odreagování od každodenních povinností, prací, takové uvolnění od zaběhnutého stereotypu. 
Pro mě osobně to bylo povzbuzující, pohlazení duše.... Je perfektní, že jsou takoví lidé jako naše 
paní průvodkyně, která vlastně věnovala svůj čas naší skupině, lidem, které vůbec nezná, že s 

 ŘÍJNOVÝ FARNÍ VÝLET  
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takovou milou náladou nás provázela. Terezie, Klaudie a Gabriel mají také hezké vzpomínky. Gábík 
říká: pojedeme zase na výlet do té Hory?    
            G. Hossainová 
 

 

 
Motto: Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla 
 k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží.  

Čl. (2) úvodu stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské. 
 

1.  Trvající úkoly:  
- dohoda o užívání prostor v DCB, zaurguje S.M. 

Amata 
- instalace kasi čky do kostela sv. Martina -  

bylo 9.10. provedeno F. Slavíkem a P. Suchelem 
- svolání Ekonomické rady farnosti - P. Daniel, úkol trvá 
- přemíst ění p ředmět ů z v ěže kostela sv. Martina - D. Žofák, 

probíhá, bude hotovo do konce tohoto roku 
2.  Financování nového lustru pro kostel Sv. Rodiny: ve  farnosti bylo 

vybráno cca 8 tis. K č 
3.  Farní výlet bude 17. října do Kutné Hory. Cena za cestu do 200,-, 

vstupné si zaplatí ú častnící sami. Detaily budou oznámeny v ned ěli na 
mši 11.10. v 9:00. Oznámení zajistí H. Ku čerová. 

4.  Pokra čuje obnova maleb kostela Sv. Rodiny: Zpov ědní místnost a 
sakristie.  

5.  Do rámce projektu desetileté obnovy objektu klášter a v četn ě kostela 
Sv. Rodiny pat ří také již p řed dlouhým časem naplánovaná obm ěna 
lustr ů. Objekt je ve vlastnictví sester, které primárn ě zajiš ťují 
financování projektu. Ve farnosti byla uspo řádána dopl ňková 
dobrovolná sbírka na podporu financování, protože f arnost zejména 
kostel Sv. Rodiny hojn ě využívá a sbírkou se m ůže na projektu 
spolupodílet. Sbírkou bylo vybráno cca 8 tis. K č. S. Amáta navrhla 
realizovat nejprve jeden lustr, jehož financování m ohou sestry 
zajistit, a s dalšími lustry zatím vy čkat, protože se splácejí 
ješt ě p ředchozí úpravy (k říž, k řížová cesta...). 

6.  Svátky: sv. Karel – mše sv. bude 4.11. od 18:00, sv . Martin – mše 
bude 11.11. od 18:00.  Oba sv ětce si p řipomeneme p ři mši sv. v ned ěli 
8.11. 

7.  Svatomartinský pr ůvod bude 11.11. od 17:00 hod, nutno zajistit 
alespo ň 1 kon ě (domluví p. Veselý) a kostým (zajistí p. Slavík).     

8.  PR projednala kandidáty na řád sv. Martina a rozhodla takto: H. 
Kučerová a paní Mudru ňková (p řijetí ov ěřoval D. Žofák – s díky 
odmítla). 

9.  Svátek všech svatých 1.11. je v ned ěli, duši čková mše sv. 2.11.2008 
v 17,00 hod. na h řbitov ě sester  

10.  P. Suchel navrhl výhledov ě p řipravit tišt ěnou informaci 
srovnávající p ůvodní stav kostela p řed opravami se stavem po 
opravách, dopln ěnou o informaci o instalované k řížové cest ě. Byl 
vznesen požadavek na dopl ňování časů sloužení mší o svátcích do 
Martinovin.  

11.  Sestry nabízejí možnost ú častnit se u nich v kapli od PO do PÁ 
mše svaté od 6 hodin ráno. 

 

  ZÁPIS  Z  PASTORAČNÍ  RADY 8 . ř í j na  2009  
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Příští pastora ční rada se uskute ční  
ve čtvrtek 12. listopadu 2009 od 20 hodin v klubu DCB. 

 
 
 

 
 
 

 
AKTIVITA PUTOVNÍCH SVATYNĚK 
Zvu vás na setkávání se jednou za m ěsíc vždy v pátek 18. 
nebo v pátek po 18. v m ěsíci. Scházeli bychom se v 
katedrále kde je mše sv. v 18,00 hodin, kdo bude mo ci 
přijít d říve m ůže se zú častnit tiché adorace. Celodenní 
výstav Nejsv ět ější svátosti za číná po mši sv.(která je v 
7,00 hodin) a trvá do 18,00 hodin. Po ve černí mši sv. 
půjdeme do Svatováclavské kaple, kde obnovíme spole čně úmluvu lásky s 
Pannou Marií i mezi sebou navzájem. 
 Termíny setkávání jsou pro rok 2009: 20. listopadu  a 18. 
prosince. Pro rok 2010 je to 22. leden, 19. únor, 1 9. b řezen, 23. 
duben, 21. kv ěten, 18. červen, 23. červenec, 20. srpen, 24. zá ří, 22. 
říjen, 19. listopad a výjime čně 17. prosinec. Srde čně všechny 
účastníky putovních okruh ů zveme.      
         S. Bernadetta a Jája Vávrová   
 

 
ze SEDMDESÁTI SEDMI MILOSTÍ 
a plodů, jež vyplývají ze zbožné účasti na Mši svaté:  
 
1. Pro spasení tvé sesílá Bůh Otec při mši svaté svého přemilého Syna každodenně z nebe na oltář.  
2. Z poslušnosti k svému nebeskému Otci a pro tebe ponižuje se Syn Boží tak, že se v podobě svaté  
 hostie skrývá.  
5. Pro tvé blaho obnovuje při mši svaté milostiplné tajemství svého vtělení.  
7. Na oltáři uděluje ti znovu veškeré důkazy své lásky, jež prokázal lidem za života pozemského.  
8. Pro tvé blaho obnovuje své přehořké umučení, aby tě učinil účastným zásluh z něho plynoucích.  
9. Pro tvé blaho umírá způsobem duchovním při mši svaté a obětuje za tebe nejšlechetnější život svůj.  
16. Za tebe obětuje Kristus Pán sebe v dokonalou oběť díků a nahrazuje, čeho ty jsi na děkování Bohu 
 promeškal.  
19. Odpouští ti také všechny tvoje hříchy všední, když si pevně umíníš, v budoucnu se jich varovat.  
23. Kristus Pán obětuje sebe za tebe při mši svaté v oběť zadostiučinění, a splácí vždy část tvého 
 provinění i tvých trestů, kterých jsi sobě za ně zasloužil.  
26. Kristus Pán obětuje se za tebe při mši svaté v nejmocnější oběť prosebnou a prosí při ní za tebe tak 
 vroucně, jako se modlil umíraje na kříži, za nepřátele své.  
29. Pro tuto přemocnou oběť prosebnou docházejí prosby tvé spíše vyslyšení při mši svaté než 
 kdykoliv mimo ni.  
32. Kristus Pán také Nebeskému Otci věrně přednáší veškeré potřeby i nebezpečí tvá a o spasení tvé 
 má péči zcela zvláštní.  
37. A když mši svatou spolu obětuješ, uctíš spolu s knězem Nejsvětější Trojici Boží darem 
 nejpříjemnějším.  
38. Ano přinášíš jí dar vzácný, že ani nebesa ani země nemají drahocennějšího.  
39. Obětuješ jí dar tak skvostný, že má cenu právě tak velikou, jako Bůh sám.  
40. Tímto obětováním prokazuješ Bohu tak velikou poctu, jaká mu právem prokazována býti má.  

 NABÍDKY, GLOSY,  DOJMY  
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41. Tímto obětováním obveseluješ Nejsvětější Trojici způsobem neskonalým.  
42. Tuto tak ušlechtilou oběť přinášíš jako svůj vlastní dar, poněvadž ti jej Kristus Pán sám věnoval.  
43. Jsi-li mši svaté řádně přítomen, konáš dílo nejvznešenější bohoslužby.  
51. Skláníš-li se při mši svaté zbožně a pokorně před svatou hostií a před svatým kalichem, konáš 
 výborné dílo klanění...  
61. Tak býváš také posilněn v pokušeních, v nichž bys byl jinak přemožen býval.  
71. Za své přátele nemůžeš se vydatněji modliti, nežli když za ně mši svatou slyšíš anebo obětuješ.  
74. Mnohým hříšníkům můžeš milost k pokání získati, když za ně mši svaté zbožně přítomen budeš....  
Co se ti o milostech těch zdá, duše milá? Co soudíš tedy nyní o mši svaté?...Ba, v pravdě pokladem 
velikým je mše svatá! Blahoslavený ten, jenž s tak malým namáháním, jakého se ke mši svaté 
vyžaduje, získati může poklady tak veliké! 
 

Z knihy "Výklad nejdražší oběti mše svaté" Autor- ctihodný kněz Martin z Kochemu (narozen 1625, 
zemřel 1712.  Vydání z roku 1933. Vybrány jen některé úryvky. 

připravila M. Šimková 
 
 
 

SYMFONICKÝ ORCHESTR 
Byl jsem nedávno na koncertu vážné hudby... A došlo mi, že je to úžasný obraz o našem životě víry... 
Symfonie, která strhne naše srdce má v sobě všechno: mírnost i vzepětí, radost i žal, mírnost, smutek..., 
vášeň i bolest. Všechny barvy našeho života... 
Ale ta symfonie je jedna a je prozářená světlem, někam směřuje, má v sobě hluboký smysl. 
 Takový by měl být i náš život: s naší všedností, se všemi vrcholy i pády, radostmi i bolestmi - 
ale vždy prozářený světlem Boží lásky. 
 Jak ale máme zahrát správně v té naší symfonii...? 
Nejprve je třeba se namáhat (jak dlouho a namáhavě cvičí svou část každý z hudebníků...) a zahrát svůj 
part (ne někoho jiného...) tak, jak ho ve své genialitě připravil Skladatel a jak ho vede Dirigent. Jinak 
riskujeme to, že skladba bude falešná a nakonec skončí fiaskem... My i druzí budeme smutní, protože 
jsme se minuli se skutečnou krásou...          dž 
 
 

 
Už vícekrát jsem se při nejrůznějších příležitostech setkal s časopisem MILUJTE SE! 

a vždycky jsem se do něho se zájmem začetl -  
- proto Vám předávám i možnost jeho objednání... dž 

 
OBJEDNÁVKA ČASOPISU MILUJTE SE! 
Časopis Milujte se! vychází pod záštitou Sester Matky Terezy:  
„Jsme velmi šťastné, že časopis Milujte se! šíří pravdu a učení církve, jehož prospěšnost a vzdělávací 
vliv je vidět ve svědectvích ze života lidí. Podporujeme a modlíme se za všechny, kteří se podílí na 
vzniku tohoto časopisu.“  
Sestry Matky Terezy v České republice 
 Časopis je šířen za dobrovolný příspěvek na jeho tisk. Doporučená výše příspěvku je 20,- Kč na 
jeden výtisk + náklady na poštovné (ty v přepočtu na jeden výtisk klesají s počtem zasílaných výtisků).  
Uveďte vždy, prosím, jméno, adresu pro zasílání a počet objednaných kusů.  
Časopis si můžete objednat poštou i prostřednictvím e-mailu: 
    redakce@milujte.se  
 (pozor, adresa končí slůvkem "se" a ne běžnou koncovkou "cz")  
 
Písemné objednávky na adrese redakce:   Časopis Milujte se!  
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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  L I S T O P A D  

       Římskokatolický farní úřad  
       Vranov nad Dyjí 20  
       671 03  
 

 

Neděle 8.11. 18:00 SPIRITUÁLY A KŘESŤANSKÉ PÍSNĚ - Kostel Sv.Rodiny 
Jana a Miroslav Radovi a jejich přátelé - Folkové hudební pohlazení  
 
Čtvrtek 19.11. 20:00 PÍSNĚ KARLA KRYLA v kostele Sv. Rodiny 
Missa Karel Kryl Revival Band 
Vynikající kapela, hrající písně Karla Kryla ve vlastním osobitém 
folkovém aranžmá.  
 
Neděle 22.11. 17:00 Podzimní RADOST - kostel Sv.Rodiny 
Koncert pražského sboru Radost-Praha 
P.Eben, B.Martinů, J.B.Foerster, G.B.Pergolessi a další 
Sbormistr: Vladislav Souček              www.radostpraha.cz  
 
Pátek 26.11. 18:00 ZÁDUŠNÍ MŠE - kostel Sv.Rodiny  
Duchovní hudbou bude doprovázet sbor Sponte Sua.  
 
Neděle 29.11. 17:00 I . ADVENTNÍ KONCERT   Kostel Sv.Rodiny 
POPELKA NAZARETSKÁ 
Text: Václav Renč, hudba: Vít Petrů, Hudebně – dramatická skladba - 
pašije podle Václava Renče 
Účinkuje Ztracená kapela a její hosté, diriguje Pavel Svoboda, recitace: Rudolf Kvíz  
 

_________________________________ 
 

 

Redakce MN přeje sob ě i Vám (zvlášt ě v t ěchto dnech...), 
aby náš život nedopadl jako v této malé básni: 

 
    Z práce do práce, 
    z práce do práce, 
    z práce do práce, 
       kremace. 
 

(p řevzato z internet. konference chlapi.cz) 
 
 

    

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 ––––    9999    hodhodhodhod     
     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 ––––    777745454545    
     Úterý – 18 hod 

     Čtvrtek – 18 hod 
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