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   B O Ž Í  P O S E L  

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
   „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“  Mt 11,28 
 
 
 
 
  
 

Anděla není vidět, ani slyšet, přesto Bible říká, že to byl anděl, 
který zvěstoval lidem Boží záměr. Zachariášovi oznámil 
příchod touženého syna, Marii, že se stane matkou Spasitele. 
Komu jinému by Bůh mohl svěřit takové poslání? Prorokovi? 
Bůh vstupuje do rozhovoru s člověkem skrze anděla a tak mu 
dává možnost říci ne. Zachariáš byl ochromen ve své nevíře, 
Maria šokována svou vírou. Zachariáš jako kněz dobře věděl, že 
je u Boha všechno možné, tak osobní poselství však pro něj 
bylo příliš. Maria jako mladá dívka nechápala, co se děje, přesto 
uvěřila neslýchaným slovům anděla.  
Anděl na obrázku mluví ke každému z nás. Jeho svatozář 
signalizuje nebeský původ, hůl ve formě ohnivě zářící růže 
naznačuje, že je poslem jiné skutečnosti. Na mnohých místech 
proniká přes jeho oděv světlo, které dává tušit, že on sám září světlem.  
Co nám chce říct? Naladit nás na příchod Boha, na setkání s ním? Postavil se nám rozhodně do 
cesty, jako by nám chtěl tiše a rozhodně připomenout: Zastav se! Neutíkej! Ztiš se a naslouchej! 
Oheň hořící v růži chce hořet i v tobě!  
Sestry a bratři, nechejme se v Adventu a o Vánocích oslovit Božím poslem, abychom se mohli těšit 
ze Světla, které nám zvěstuje.  
Požehnaný prosinec přeje Váš P. Daniel   
 

_____________________________________ 
 

 
RORÁTY 
Rorátní mši za světla svíček budeme slavit o sobotách v adventu v 7:00 v kostele svaté Rodiny.  
 
NEŠPORY V ADVENTU 
Zveme všechny ke společné modlitbě večerných chval. Budeme se ji modlit každou adventní 
neděli po koncertě v 18:30. Rádi bychom ji spojili s obrazovou meditací.   
 
„VELKÉ ZPOVÍDÁNÍ“ 
Svátost smíření bude P. Daniel vysluhovat s ostatními kněžími ve středu 16. prosince po mši svaté 
od 16:00 v kostele Sv. Rodiny. V ostatní dny po mši svaté, nebo po domluvě. 

12 / 2009 
ROČNIK X III . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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ČTVRTKY V KLUBU DCB V 19.30 
 03.12. Biblická hodina 
 10.12. Pastorační rada 
 17.12. Biblická hodina  
 
 

tradi ční MIKULÁŠSKÉ RADOVÁNKY  
budou 5. prosince od 15 hodin v místní sokolovně (naše společenství mládeže zde 
spolupracuje coby mikulášský průvod :-). 
 

 
 
 
 
 
...PŘÍPRAVA JE V PLNÉM PROUDU 
 
Základní informace o kurzech Alfa jste si mohli přečíst 
v listopadových Martinovinách (článek z minulých MN bude k dispozici v předsíni kostela i v prosinci). 
Dnes na ně navazujeme nejnovějšími informacemi a zodpovíme nejčastější otázky. 
 
Pro Alfu  je charakteristický vztah hostitel-hosté, nikoliv učitel-žáci. Dalším jejím znakem je 
vytvoření co nejpříjemnější atmosféry při setkáních a důsledné respektování svobody druhého člověka. 
Hostitelem je skupinka věřících, ochotných věnovat něco ze svého času ve prospěch ostatních. V Alfě 
se pro ni vžil název „hostitelský tým“. Ten se uprostřed naší farnosti s pomocí Boží a za vydatného 
přispění sester boromejek zformoval během několika dnů a hned se pustil do práce. Prvního setkání se 
zúčastnil náš P. Daniel Janáček a o zkušenosti z Nových Butovic se přišel podělit P. Angelo Scarano. 
Tým se schází každou neděli k modlitbě za budoucí hosty, za sebe navzájem, k rozdělení úkolů, k 
předání zkušeností z navštívených kurzů Alfa v okolních farnostech, a ke vzájemnému sblížení. Nic 
není ponecháno náhodě. Za řepskou Alfu se kromě našich sester boromejek modlí řeholnice a řeholníci 
v sedmi kontemplativních řádech, i jednotliví věřící. Za poskytnutí potřebného zázemí vděčíme 
sestrám boromejkám, za materiální podporu několika dárcům.  
 
Kde a kdy se farní Alfa uskuteční? 
V jídelně DCB, každou středu od 13. 1. do 17. 3. 2010, vždy od 19,00 do 21,15 hodin.  
 
Proč děláte Alfu  pro praktikující farníky, když jde o základy k řesťanské víry? 
Většina z nás má v rodině nebo ve svém okolí někoho, kdo o křesťanství prakticky nic neví nebo má o 
něm představy značně zkreslené. Právě takovým lidem chceme nabídnout podzimní kurz Alfa. 
Osvědčilo se Alfu nejprve absolvovat sám, aby člověk věděl, co vlastně nevěřícímu nebo hledajícímu 
nabízí, kam ho zve, co ho tam čeká a co může očekávat. 
 
Bude mě to stát spoustu času. Co mi to dá? 
Léta vedle sebe sedáme v kostele, známe se od vidění, pozdravíme se v tramvaji, ale nic o sobě 
navzájem nevíme. Společné večeře a povídání ve skupinkách během Alfy účastníky sblíží, farní rodina 
se stmelí. Naučíme se srozumitelně a „civilně“ formulovat základní křesťanské pravdy, uslyšíme řadu 
krásných osobních svědectví a budeme pak lépe schopni o těchto věcech hovořit s lidmi nevěřícími a 
hledajícími.  
 
Pracuji na směny. Musím přijít pokaždé?  
Nic se neděje, když vynecháte, jen je zapotřebí včas nepřítomnost ohlásit (kvůli počtu večeří). 
 

 F A R N Í  K U R Z  A L F A   
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Kolik kurz stojí?  
Kurzy Alfa jsou zdarma, dobrovolný příspěvek na večeři je samozřejmě vítán.  
 
Jak a dokdy se mohu přihlásit? 
Jeden formulář přihlášky najdete v těchto Martinovinách, další v předsíni kostela. Vyplněné odevzdejte 
Davidu Žofákovi nebo zanechejte v předsíni kostela v krabici označené slovem Alfa. Z organizačních 
důvodů čím dříve, tím lépe, nejpozději do 31. 12. 2009. 
 
Případné další dotazy vám zodpoví: 
David Žofák, mobil 603894989, e-mail: david.zofak@tiscali.cz 
Marie Svatošová, 603301428, e-mail: marie.svatosova@seznam.cz 

 
PROGRAM KURZU ALFA   
 

13.1.  Kdo je Ježíš?    20.2. celodenní sobotní setkání - 
20.1.  Proč Ježíš zemřel?      – O Duchu svatém 
27.1.  Jak získat víru?    24.2. Jak odolat zlému? 
3.2.  Proč a jak se modlit?   3.3. Proč a jak mluvit o víře s druhými? 
10.2.  Proč a jak bych měl číst Bibli?  10.3. Uzdravuje Bůh i dnes? 
16.2. (úterý!) Jak nás Bůh vede?    17.3. A co církev? 
        24.3. Závěrečné setkání 
 
 
 

 

 
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 úkol z minule:  

a)  dohoda o užívání prostor v DCB, op ět zaurguje 
S.M. Amata  

b)  vyklizení v ěže kostela Sv. Martina – zajistí 
do konce roku D. Žofák. 

2.  Ekonomická rada farnosti byla ustavena. Členové: Boukal, Voká č, 
Hrbek, Vávra, člen spojka s PR Klápšt ě. 

3.  Z. Veselá požádala PR o ukon čení členství. 
4.  Farní výlet 17. října do Kutné Hory prob ěhl úsp ěšně a p řipravujeme 

další výlety. Vzhledem k nenapln ěnému autobusu cena pro ú častníky 
vzrostla oproti plánované částce. Proto budeme p ři dalším výletu 
vybírat již s p řihláškou i zálohu (b ěžná praxe každé cest. 
kancelá ře). 

5.  Byl projednán letošní Svatomartinský pr ůvod a vyvozeny praktické 
změny pro lepší pr ůběh dalšího ro čníku této události. 

6.  Řád sv. Martina byl slavnostn ě p ředán H. Ku čerové dne 8.11.2009 p ři 
mši svaté. 

7.  Dějiny a také kroniku farnosti píše p. Dušek Milan. P R rozhodla 
kroniku farnosti p řemístit do zákristie kostela Sv. Rodiny, kde do ní 
budou vpisovat d ůležité události pro farnost ti, kte ří jim budou na 

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 8 . ř í j na  2009 
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blízku (pan fará ř, pas. asist., sestry atd.) - p. Dušek ji nebude mí t 
na starosti. Ohledn ě knihy "O farnosti", kterou pan Dušek sestavuje: 
p.Žofák zjistí sou časný stav její tvorby. Nutno zajistit aktuální 
přísp ěvky + p řípadn ě fotografie. 

8.  Pořad bohoslužeb od Adventu až do konce kal. roku bude  detailn ě 
popsán v Martinovinách. Po řad bohoslužeb bude také p ředán do Řepské 
sedmnáctky. Zajistí: D. Žofák. 

9.  Mikulášská nadílka bude 5.12. v sokolovn ě, pozvánka bude v místním 
tisku. 

10.Živý betlém (+ pr ůvod od ZŠ J.Wericha)  bude 23.12. v 16:00 v zahrad ě 
 kláštera, pozvánka bude v místním tisku. 
11.PR zpracuje nový telefonní seznam farník ů. Kdo bude ochoten, m ůže 
 v n ěm uvést i svoji mail. adresu.   
12.Ve farnosti bude od ledna p říštího roku probíhat evangeliza ční Kurz 
 Alfa, který si pod svou záštitu vzal P. Angelo Sca rano. 

 
Příští pastora ční rada se uskute ční ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 20 
hodin v klubu DCB.  
 
___________________________________________________ _______________________ 
 
 

Foto--vzpomínka na návštěvu pana biskupa Malého v naší farnosti 25. října: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           foto: Jiří Veselý 
 
 
 
 
 

 

V té dnešní cestě za poznáním se vypravíme kousek za hranice podkarpatského vojvodství. 
Navštívíme jedno z nejstarších a současně také z nejznámějších polských měst, starodávný Zamość a 
nedaleký Tomaszów Lubelski. 

Prvním zastavením je bývalé vojvodské (krajské) město, dnes okresní 66-tisícové město 
ZAMOŚĆ, které je součástí lubelského vojvodství.  Město založil v 16.století Jan Zamojski, jeden 
z největších polských hejtmanů a politiků. Staré Město, které je dnes součástí světového kulturního 
dědictví UNESCO, je obrazem nádherné urbanistiky a ne nadarmo se mu říká „perla renesance“ nebo 
„město arkád“. Jako každé starodávné město, tak také Zamość prošel řadou válek a historických změn, 
které v něm zanechaly svoji stopu. Ať to byly kozácké nájezdy Bohdana Chmelnického, švédské 
obléhání, záplavy, ale také politická rozhodnutí, kdy město patřilo knížectví varšavskému, rakouskému 

   Na cestách za poznán ím VI.    manže lé  Zadorožn í    
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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  P R O S I N E C  

císařství a poté polskému království. V neposlední řadě to byla II. světová válka, která městu přinesla 
velká utrpení a strádání pro obyvatele.  Přímo ve městě byl nacistický tábor, kde zavraždili více jak 50 
tisíc lidí, převážně Židů, kterých před válkou jen ve městě žilo 12 tisíc.  Při procházce Starého Města 
nelze přehlédnout renesanční diecézní katedrálu Zmrtvýchvstání Ježíše Krista a sv. Tomáše Apoštola, 
sídelního biskupa zamojsko-lubaczovské diecéze, do které při své návštěvě Polska zavítal i papež Jan 
Pavel II. Po krátké motlitbě v místech, kde rozjímal v roce 1999 
papež, jsme si ještě prohlédli i dva z několika kostelů, které se zde 
nacházejí (barokní kostel sv. Kateřiny a barokně-renesanční 
„uniatský“ kostel sv. Mikuláše, kostel východní ukrajinské církve. 
V České republice se za uniatskou církev označuje řecko-katolická 
církev). Celý nádherný diecézní kostel je na 
www.katedra.zamosc.opoka.org.pl/podwez.htm. Jsou to sice pouze 
stránky farnosti, ale na nich se můžeme podívat a porovnat ten 
obrovský rozdíl mezi tím, jaké možnosti jsou dány církvi v Polsku a u 
nás a myslím si, že to není jen o finančních prostředcích.  

Druhým zastavením je město TOMASZÓW LUBELSKI, dnes 
součást lubelského vojvodství, 20-tisícové okresní město v blízkosti 
ukrajinských hranic, které sousedí s podkarpatským vojvodstvím.  
Také Tomaszów Lubelski  založil hejtman Zamojski počátkem 17. 
století, kdy mu udělil městská práva. Ve městě je několik kostelů (dva 
děkanáty - tři farnosti), ale ten do kterého nelze nejít, je sanktuárium s 
kostelem Zvěstování Nejsvětější Panny Marie.  Původní dřevěný kostel pocházející z roku 1627 byl po 
100 letech v roce 1727 přebudován, ale do dnešních dnů zůstal nádhernou dřevěnou stavbou. Vedle 
kostela je srubová zvonice z 18. století a za kostelem byla postavena v roce 1994 ke korunovaci obrazu 
Matky Boží Tomaszovské (Matki BoŜej Szkaplerznej) velice pěkná moderní křížová cesta. Toto 
záhadné slovo „szkaplerz” je „škapulíř”, část oděvu řádových sester nebo mnišského oděvu.  

Počátek  kultu obrazu Matky Boží Tomaszovské sahá až k roku 1650 a obraz  je umístěn v oltáři 
kostela od roku 1783.  Korunovace obrazu se v červenci r. 1994 zúčastnilo 23 biskupů a více jak 60 
tisíc věřících a tento rok byl vyhlášen v celé diecézi rokem  Matky Boží Tomaszovské.  I v této 
farnosti, tak jako u ostatních farností je možné nahlédnout na jejich stránky :  
www.zwiastowanie.tomaszow.parafia.info.pl 

Kromě kostelů římsko-katolických  si návštěvník města nemůže nevšimnout několika dalších 
památek tohoto okresního města. Poblíž náměstí každého upoutá pravoslavný kostel sv. Mikuláše, ve 
kterém byl opraven interiér včetně oltáře a v letošním roce je opravována střecha. Přímo na náměstí 
stojí stará dřevěná čajovna a budova hudební školy. Ještě bylo nezbytné zajít si nakoupit do místních 
obchodů něco na jídlo a čekala nás krátká cesta domů, protože do tohoto města jezdíme nakupovat 
pravidelně, sice jednou – dvakrát ročně, ale již 30 let. 
 
 
 
 
 

 Úterý 1. 12.  19:00   Kostel sv. Rodiny 
Vánoční hlasy Two Voices 
Koncert netradičního spojení hlasů mezzosopranistky Edity Adlerové a šansoniérky Jany Rychterové. 
Na housle doprovází Vladimír Iljič Pecháček 
Zazní  písně pohybující se mezi žánry (spirituály, židovské písně, klasická hudba, autorská tvorba, 
lidové písně, koledy);    www.twovoices.cz  
 
 Neděle 6. 12. 2009 17:00  Kostel sv. Rodiny 
II. Adventní koncert  Byzantion 
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Vánoční slovansko-byzantská hudba; Sbormistryně : Eva Komárková 
 
 Pondělí 7. 12. 10:00  Stacionář  
Veselé flétni čky - Dětský flétnový soubor ZŠ Na Dlouhém lánu P 6 
 
 Čtvrtek 10. 12.14:00 Refektář 
Adventní odpoledne s Kate řinou Brožovou 
 
 Pátek 11. 12. 18:00  Refektář 
Předváno ční zpívání MUSI - CANTI 
Řepský dětský pěvecký a komorní sbor  Musi-Canti Classic  
Sbormistr Mga. Zdeněk Klumpar 
 
 Neděle 13. 12. 2009 17:00 Kostel sv. Rodiny 
III. Adventní koncert Tradi ční koncert pod vedením Ji řího Hoška 
Pod záštitou ÚMČ Praha 17 
 
 Čtvrtek 17. 12. 18:30 Kostel sv. Rodiny 
Adventní GESHEM   Koncert spirituálů známého sboru pod vedením Marka Šlechty 
 
 Pátek 18. 12. 15:30  Kostel sv. Rodiny 
Veselé vánoce   Koncert dětí MŠ Bendova Řepy 
 
 Sobota 19. 12. 17:00  Refektář 
Vánoční flétna  a klavír Koncert žáků KS Průhon lektorky Zuzana Hrbkové 
 
 Neděle 20. 12. 17:00  Kostel sv. Rodiny 
IV. Adventní koncert 
Musica Pro Sancta Cecilia  a Rudolf Pellar 
Kvítky sv. Františka, České roráty, písně A. Michny atd. 
 
 Pondělí 21. 12. 9:30  Stacionář 
Vánoce,vánoce p řicházejí ! Zpívání se ZŠ U Boroviček P 6 
 
 Sobota 26. 12. 2006  17 hod  Kostel sv. Rodiny 
Modlitba za nemocné Tradiční koncert pod záštitou ÚMČ Praha 17 
 
Na všechny akce vstupné dobrovolné. Výtěžek podporuje činnost Domova sv. Karla Boromejského. 
Kostel sv. Rodiny je lehce vytápěný, k dispozici WC¨ 
Info.o akcích: zora.vondrackova@domovrepy.cz  tel: 235 301 238, 775 853537 
 
 
 
 
 
 
 
ADVENT - JAK JEJ PROŽÍT?   
 Několik tipů jak žít víru ve všedním životě shrnul v desetibodovém programu s názvem „Desatero 
pokoje“ papež Jan XXIII. Je to spiritualita přizpůsobená všednímu dni.  
 Každý bod lze žít buď jeden den, jeden týden, či jeden měsíc…  
Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní… 
 
JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH  CHTĚL VYŘEŠIT  
 PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA 
Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, nebudu klesat na mysli, budu 

 NABÍDKY, POZVÁNKY,  NÁMĚTY  
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jim hledět do očí. Předám sebe i se svými problémy Bohu, uvědomím si: i dnes se o mne stará On. Jde 
se mnou přes hory a doly, výšiny i hlubiny. Stačí vždy jen krátká modlitba, občasné zamyšlení a 
připomenutí. 
 
JEN PRO DNEŠEK NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT A NAPRAVOVA T 
Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé. Měl bych tedy především sám na sobě vidět 
všechno to dobré, ale i zlé. A měl bych se, pokud možno, vidět tak, jak mě vidí Bůh. On má o mém 
životě největší přehled. Jemu záleží jak na mě, tak ale i na lidech v mém okolí. Nyní je tedy pro mě 
důležité Kristovo slovo: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku nepozoruješ?“ 
Jen pro dnešek chci tedy korigovat pouze sám sebe. 
 
JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ 
Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo ohluchly, ztrácíme 
božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíly. V uších nám přestává znít Boží volání. Jsme pyšní na 
to, co jsme a co chceme. Naše zacpané uši ale musíme pročistit, abychom slyšeli, k čemu jsme 
povoláni, odvalit kámen z našich srdcí, abychom poznali k čemu nás Bůh stvořil. 
 
JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ 
Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako dobrá výživa pro život těla. „Čtěte málo ale 
dobře!“ Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli? 
 
JEN PRO DNEŠEK CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ  BŮH 
Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a jejich rychlost, zná mé možnosti. Půjde se mnou za 
předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že ve svých plánech ponechám 
místo na jeho dobré záměry. 
 
JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH 
 CHTĚL OKOLNOSTI P ŘIZPŮSOBIT MÝM P ŘÁNÍM 
Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé 
cenné hodnoty pro svůj život. Něco velmi důležitého mi může být darováno 
právě v lidech, kteří jsou mi málo sympatičtí.  
 
JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT DOBRO   Konání dobra vyvěrá z Boží 
dobroty. Nemusím konat nemožné, mohu činit jen to, co je v mých lidských 
silách. Jeho dobrota totiž chce působit i skrze mne. Vykonám pouze to, co je možné, a vše ostatní 
ponechám Bohu. Vždyť je to Bůh, kdo dobro dává a působí. 
 
JEN PRO DNEŠEK  VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU O TOM  NIKOMU 
 VYPRAVOVAT    
Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra? 
 
JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT BOŽÍ V ŮLI 
V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí – nějaký nevyřešený problém, který přede 
mnou narůstá a skličuje mě. Proto si určím pořadí věcí, které je nutné vyřídit a předně vykonám něco 
konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co již dlouho odkládám. Když se k tomu nakonec odhodlám, 
jistě poznám, že mi najednou zbývá více času na vše ostatní a jak mi je lehce. Vždycky smím 
důvěřovat, že Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a ukazuje mi cestu z každé životní situace. 
 
JEN PRO DNEŠEK CHCI VĚŘIT V BOŽÍ PROZ ŘETELNOST   Bůh o mně ví a stará se o mne 
tak, jakoby mimo mne nebylo nikoho na světě (i kdyby okolnosti svědčily o pravém opaku). Bůh si mě 
váží, cení mě jako drahocenný šperk a miluje mne jako svou milovanou dceru nebo syna. 
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JEN PRO DNEŠEK NEBUDU MÍT STRACH 
Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu. Nebudu mít strach před 
tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát je v Písmu připomínáno : „Neboj se, jsem s Tebou, 
držím Tě za ruku.“ Naše často „podzimní nálada“ by se tak měla měnit v náladu spíše adventní. Strach 
a hrůza by se měly měnit v očekávání krásného, co nám Pán přislíbil. 
 Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Bože, a světlem mé stezce. (Žl 119,105)  

 
Zpracoval IM podle knih J. Haase: „Žít pokojně“  

a W. Stinissena I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok,  
které vydalo Karmelitánské nakladatelství, (převzato z “ vira.cz“) 

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2009 
 
24.12.  čtvrtek 16:00 Sv. Rodina – Vigilie Narození Páně - 
     - mše zaměřená na děti 
24.12.    24:00 Sv. Rodina – Slavnost narození Páně 
25.12.      pátek 09:00 Sv. Rodina – 1. svátek vánoční   
26.12   sobota 09:00 Sv. Rodina – Svátek sv. Štěpána    
27.12   neděle 07:45 Sv. Martin 
              09:00 Sv. Rodina – Svátek sv. Rodiny   
     (mše přenášená ČR2) 
31.12.  čtvrtek 18:00 Sv. Rodina – poděkování za rok 2009 
1. 1.      pátek  09:00 Sv. Rodina –  
 Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok 
 
 

ŽIVÝ BETLÉM 
se bude konat ve STŘEDU 23. PROSINCE od 16 hod. 

Průvod vyjde od KS Blatiny 
a bude směřovat ke kostelu Sv. Rodiny. 

 
 
 

    

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 
 

  
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 
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