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  P Ě Š I N K A  

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
   Svítilna se přináší, aby byla dána na podstavec.   srv. Mk 4, 21 
 
 
 
 
  
 

 

Při vyslovení některých slov se nám zpřítomní svět minulosti. 
Takovým slovem může být například slovo pěšinka. Bylo to 
dávno, když jsme se česali na pěšinku (opět je to prý v top 
módě) a chodili pěšky po úzkých vyšlapaných cestách. Dnes 
máme dálnice. Letošní zima je pro mnohé také jako 
z minulosti. Při tolikém sněhu jsme rádi, když vidíme nějakou 
pěšinku, po které můžeme kráčet, neboť auto je zapadlé a 
dálnice jsou nesjízdné.  
 Na obraze od sestry Gielie Degondy se nám jako 
stezka jeví vertikální linie, která nám připomíná namáhavý 
výstup. Z údolí vede na vrchol, spojuje to, co je dole, s tím 
nahoře a zas vede dolů. Tam se stezka mění v bezpočet linií a čár. Při přesnějším pohledu objevíme 
písmena a dokonce slovo MENSCH – člověk, hned několikrát. Jedná se o velkou masu lidí, nebo chce 
být obraz výzvou k zastavení pohybu, k pohledu nahoru?  
 Zhuštěné čáry mohou být také znamením, že se lidé vydávají na cestu života, která je „úzká a 
strmá“ (Mt 7,14). Ve tmě noci vede jako křivolaká pěšinka nahoru, ke světlu. Je to cesta 
spravedlivých, která je „jako světlo úsvitu, jehož záře roste až do bílého dne“ (Př 4,18) ?  
Na hoře jakoby vycházelo slunce. Kdo dosáhne vrcholu, je odměněn plností světla a zvláštní 
zkušeností Boží. Mojžíš dostal na hoře přikázání, Eliáš prožil přítomnost Boha v tichém vánku, Ježíš 
byl na hoře proměněn. K takovým místům vedou osamělé stezky.  
 Touha po setkání s Bohem vedla žalmistu, aby prosil: „Dej, ať zrána poznám tvou lásku, vždyť 
počítám s tebou; dej, ať znám cestu, po níž mám jít, vždyť k tobě svou duši pozvedám.“ (Ž 143,8) Stojí 
pevně na zemi a v životě a prosí Boha o pomoc, aby v širokých cestách života promíchaných lidmi od 
končin země nepřehlédl úzkou pěšinku spravedlnosti, štěstí a spásy.  
 Od Popeleční středy 17. února se po čtyřicet dnů budeme připravovat na Velikonoce. 
Připomeneme si strmou cestu Ježíše Krista, která vedla přes kříž a utrpení až do samého nebe. Ona i 
nám ukázala cestu k Bohu. Byla to cesta lásky, lásky k Bohu i člověku.   DPJ 
 

SLAVNOSTI V ÚNORU  
úterý 2. února 2010 SVÁTEK UVEDENÍ PÁN Ě DO CHRÁMU  – Hromnice 
 - mše v 18:00 v kostele Sv. Rodiny s žehnáním svící a průvodem  
 
středa 17. února 2010 POPELEČNÍ STŘEDA 
 - mše v 18:00 v kostele Sv. Rodiny 

2 / 2010 
ROČNIK X IV. 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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ČTVRTKY V KLUBU DCB  
 4. 2.   Biblická hodina - 19.30 
 11. 2. Pastorační rada - 20 hod 
 18. 2. Biblická hodina - 19.30 
 25. 2. Biblická hodina - 19.30 
 
 
MINISTRANTSKÉ SCH ŮZKY 
 

Ahoj všichni, kdo máte zájem o ministrování! 
V poslední době ministrantů v naší farnosti hodně přibylo, což nás samozřejmě těší. A protože už 
v dřívější době zde byla tradice schůzek ministrantů, rozhodli jsme se je obnovit a zveme tedy všechny 
kluky přibližně od pěti do osmi let. Budeme se scházet každý čtvrtek počínaje 4. březnem vždy od 16. 
do 17. hodiny v sakristii u kostela sv. Martina. Schůzky budeme pořádat ve spolupráci s Davidem 
Žofákem, který bude schůzkám též přítomen. U něj se též můžete na schůzky přihlásit! 
Už teď se velice těšíme! 
                                                                              Martin Boukal a Ondřej Veselý 
 
 

 
 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 
 
V prvních lednových dnech jsme se jako každoročně věnovali pomoci potřebným. 
Někteří z naší farnosti vyšli do ulic Prahy, aby přispěli svou troškou do mlýna. 
Letos byla naše sbírka charakterizována zvláště přítomností malých dětí, se kterými často koledovali i 
jejich rodiče. Z naší farnosti to byly: Cecilka D., Terezka D., Adélka R., Helenka P., Ester H., Kristián, 
Josífek H., Adámek H. a Samuel Ž., z mimořepských to byly: Aneta, David, Glen a Ludvík. 
 Z mládeže a dospělých to byli Karolína H., Monika R., Hanka P., Petra K., Markéta K., Míša Š., 
Míša Ž., Martin B., Kamil V. - a snad jsem na někoho nezapomněl...  
 Vytvořily se tak zcela originální skupiny, ve kterých nescházeli ani někteří naši katechumeni. 
Byly zde také děti ze školy „Plzeňská“, které přivedla naše Petra K. - mezi nimi i praví černí 
Baltazarové (děti z Kamerunu). 
 Kromě nezapomenutelných zážitků jsme ještě vybrali 25 070 Kč, které budou pomáhat jak u nás 
(např. azylové domy...), tak také v zahraničí (např. na Haiti). 
 
 DÍKY VÁM VŠEM ZA PŘÍSPĚVEK A PODPORU!        David Ž. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CO JSME PROŽILI.. .   
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SNAD I TEN ANDĚL JIM POMOHL ... 
Chodili tři králové po Karlově náměstí. Volali, zpívali, 
všechny kolemjdoucí vítali... Jako by ani nebyli. Snad byli 
průhlední a němí... Skoro nikdo se u nich nezastavil, radši 
na ně ani nepohlédl. Byl čtvrteční večer a každý někam 
spěchal. A tři králové mrzli... Smůla – byli dospělí a 
málokoho zajímali. 
Na druhý den změnili taktiku. Přibrali malé krále, mezi 
nimi i černého! A vybrali jinou lokalitu – 
nejfrekventovanější místo u Anděla. Snad i ten anděl jim 
pomohl... Spěchající lidé se zastavovali, s vlídností plnili 
kasičky, zajímali se, z jaké farnosti králové jsou a kam 
peníze poputují. Nadšení cizinci si popovídali s černým 
králem francouzsky a přihodili eura.  
Sobota večer byla pro skupinu nejúspěšnější. Králové byli malí, milí, 
zpívali a přáli lidem vše dobré v novém roce... Každý si trojice všiml, 
někdo se otočil, třeba i vrátil, fotil. Všem kolemjdoucím se rozjasnila 
tvář. Na statečné krále se snášel sníh, nohy mrzly, ale u srdce je hřálo 
nadšení pro dobrou věc.   
Nedělní ráno postávali u východu z kostela králové nejmenší. Byli 
roztomilí, nezpívali, přesto je nikdo nepřehlédl a všem nám udělali 
radost. 

  
    M+P Kuželovy 

 
 
 
 
 
 
 
Z našeho kurzuFarníkům Vám, kteří kurz nenavštěvují,  nabízíme pro 
představu o něm několik fotografií. a Pro povzbuzení všech, kteří se v něm 
jakkoliv angažují také zde přetiskujeme jeden z dopisů od řeholních komunit, 
které se za nás přimlouvají na vyšších místech :-) 
Zároveň děkujeme i Vám všem za pomoc duchovní i materiální! Díky ní 
jsme v této chvíli bez dluhů a za dárce (i budoucí) se s vděčností modlíme.
         mohu zde podepsat 
Tebe? Za řepský Alfa-tým,  Marie Svatošová 
 
 
 
 
Buď Bůh veleben! Máme nesmírnou radost spolu s Vámi! 
 
S velkým potěšením budeme od Vás přebírat Vaše maily, 
přihlížet, jak se z Boží Lásky rozděluje obživa hladovým, a 
případně i nést před Boží Láskou podíl na Vašich starostech. 
Myšlenka, která nás napadla už na počátku Vaší akce: Ten úhor 
v Řepích zoraly jako první sestry boromejky - svou existencí, 
svým Domovem a svou spoluprací s věznicí. Kromě toho tam Bůh 
zasadil Vás a všechny ostatní - a dal Vám pět chlebů a ty rybičky. 

 FARNÍ K U R Z  A L F A  u ž  b ě ž í  !   
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Tou krásou při páteční mši to "všechno podepsal". 
 
Žít s Bohem je dobrodružství! Dobrodružství je od slov „ družiti se s dobrem". (Bbiskup Jiří Paďour). 
Kéž Vám dobrý Bůh dál žehná, Matka Boží ať jde s Vámi a Vaši přímluvci ať Vám dál připravují cestu! 
        Sestry premonstrátky z Doksan  
________________________ 
 
Dopis si žádá vysvětlení, na co v něm sestry vlastně narážejí:  
 
Vědí, že od samého začátku ke kurzu Alfa přistupujeme 
s vědomím naší lidské omezenosti. Jsme pouhým nástrojem 
v ruce Boží a jediné, co můžeme udělat, je „odevzdat našich pět 
chlebů a dvě rybičky“. Tento výrok z evangelia si opakovaně 
připomínáme, takže se už stal téměř naší „hymnou“. Když jsme 
v pátek 8. ledna při mši svaté obětované za účastníky Alfy a 
jejich rodiny „náhodou“ slyšeli z úst otce Daniela právě toto 
evangelium, měli jsme nevýslovnou radost a s našimi externími modlitebními spolupracovnicemi a 
spolupracovníky jsme se o ni v mailech podělili. Tento evangelijní úryvek se totiž čte při mši svaté jen 
jedinkrát v roce! Náhodička? Můžete si o tom myslet co chcete, ale nás to potěšilo, povzbudilo a 
utvrdilo v tom smyslu, jak píší sestry: Bůh se pod naši Alfu podepsal a žehná jí!  
 
 Jemu patří dík, čest a chvála na věky. Amen. 
 
 

 

 
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. 

 
Pořad jednání : 
 

1.  Trvající úkoly z minul ae:  
a)  Dohoda o užívání prostor v DCB: SM. Amidea – pracuj e 

na dohod ě; ta bude zaslána naší farnosti  k 
 připomínkování .    

b)  Vyklizení v ěže kostela Sv. Martina bylo provedeno do konce 2009  – 
zajistil D. Žofák. 

2.  PR zjiš ťuje všechna jména držitel ů Řádu sv. Martina, p. Daniel ješt ě ov ěří ,  
zda je n ějaký podklad na fa ře. 

3.  Kniha o historii Řep je hotova, dále budou osloveni odborní čtená ři pro 
případné text. korektury historické a jazykové.  

4.  Živý Betlém v e 12/2009 prob ěhl zda řile, jen bylo mén ě ú častník ů. Byla 
diskutována organizace a nám ěty na zlepšení: koordinace pr ůvodu a sv. 
rodiny,  návrh zm ěny termínu konání na nejbližší ned ěli p řed Št ědrým dnem a 
pod. 

5.  PR odsouhlasila návrh zpracování nového telefonní s eznamu farník ů v č. 
elektronických adres. Umíst ění podklad ů do obou kostel ů zajistí J. Veselý do 
17.1. a na kampa ň sb ěru informací budou farníci upozor ňování vždy po sv. 
mších sv. po dobu 1 m ěsíce ,  tj. do poloviny února.  

6.  Kurz Alfa za čal, zatím zdárn ě probíhá za nevídaného zájmu farník ů. 
 

  ZÁPIS  Z  PASTORAČNÍ  RADY 1 4 . l edna  20 10  

Naformátováno: Písmo: 13 b.
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P R O G R A M  K U L T U RN Í C H  A K C Í   
D OM O V A  S V .  K A R L A  B O RO M E J S K É H O  N A  L E D EN  2 0 1 0  

Příští pastora ční rada se uskute ční ve čtvrtek 11. února 2010  
od 20 hodin v klubu DCB. 

 

 
Neděle 7. 2. 2010 17 hod, kostel Sv. Rodiny 
Kytarový recitál 
Skladby evropských i světových mistrů 
Milada Karez zpěv a kytara, www.karez.info.cz 
 
Čtvrtek 11. 2. v 16 hod, refektář 
Laďa Kerndl  
Koncert ke Světovému dni nemocných, Vstupné: 200 Kč, zdravotně 
hendikepovanÍ - zdarma 
 
Neděle 14. 2. v 17 hod, kostel Sv. Rodiny 
Za přírodou do Afriky 
Přednáška s obrazovým doprovodem 
O dobrodružné cestě a africké fauně vypráví cestovatel, entomolog  a malíř Jan Kobylák 
 
VÝSTAVY- REFEKTÁŘ 
Soukromá střední škola uměleckého designu v Řepích www.skoladesign.cz 
Loutky a housle  – do  14. 2. 2010 
  
Jan Čech  -  výstava  fotografií z USA a Kanady  17.2.-2.3. 
                    - vernisáž 17. 2. 2010 v 17.30 + autogramiáda jeho knih 
  - výstava otevřena denně od 10:00-18:00 
 
 
 
 
 
DĚTSKÝ LETNÍ  TÁBOR 
POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU 
18. – 31. července 2010 
Vyzýváme všechny statečné kovboje ve věku 6 až 14 let, aby neváhali, osedlali své oře a dostavili se do 
městečka zvané Stonetown na Českomoravské vrchovině.   
Čekají na Vás mnohá dobrodružství, ve kterých vyzkoušíte svou odvahu a um ve všech možných i několika 
nemožných kratochvílích, potkáte indiány, dostavníky i naleziště zlata, přátele na život i na smrt a ještě ledacos 
dalšího. Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní oči! 
Blížíme se k vám v oblaku prachu a moc se těšíme,   za Campamento 99 Ondra Kozlovský 
 

(www.tabor.campamento99.cz, mail:tabor campamento99.cz , mobil: 608 745 533 – Veronika Jírů) 
 
FARNÍ KOVBOJSKÉ ODPOLEDNE PRO D ĚTI  
 

Chcete si vyzkoušet kovbojský život? Ocitnout se na jedno odpoledne v prérii Divokého západu, kde řeky 
přinášejí zlato, muži nevycházejí ven beze zbraně a v saloonech se den co den roztáčenjí kola štěstěny? Chcete 
zjistit, jací jste hrdinové a jak dobře zvládáte všechny dovednosti, bez nichž se správný kovboj neobejde?  
Není nic snazšího, během února Úk vám do farnosti přijede dostavník plný zlata a rychlých pušek.  
Bližší informace - kdy a kde se sejdeme - dáme vědět při ohláškách a na nástěnce! 

 N A B Í D K Y   
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         za Campamento 99 Ondra Kozlovský 
 

DUCHOVNÍ OBNOVA V TAMMÍM - VÝBORN Ě PROŽITÝ VÍKEND 
 
Na konci listopadu minulého roku jsem spolu se svými dvěma přáteli vyrazil do pražského 

semináře na adventní duchovní obnovu pořádanou bohoslovci. Právě na začátku adventu jsem se 
pokusil stát se více známým sám sobě, tedy lépe si uvědomit, že právě Ježíš Kristus vnáší do života 
tu nejušlechtilejší naději. Do pražského kněžského semináře jsem dorazil s mnoha dalšími mladými 
muži v pátek večer. Sotva jsem dostal visačku se jménem, už jsem na chodbách poznával známé 
tváře- ať už kamarády bohoslovce, nebo bratry ministranty. Když jsem si po chvíli pročetl program na 
víkend, věděl jsem, že přijet sem bylo správné rozhodnutí a v neděli se mi nejspíše nebude chtít 
vrátit domů.  
 Na duchovní obnově v semináři jsem byl poprvé a doufám, že ne naposledy. Ze začátku jsem 
nevěděl, co mám čekat, ale nakonec to byl výborně prožitý víkend. Jestli někdo přemýšlí, zda má na 
další duchovní obnovu do pražského semináře přijet, tak ať nepřemýšlí a dorazí, myslím, že zklamán 
rozhodně nebude. Doporučuji se včas přihlásit. Určitě se sluší poděkovat všem, kteří tuto duchovní 
obnovu připravovali i těm, kdo se za ni, potažmo za její účastníky, modlili a třeba i modlí. Stálo to za 
to. Takže za všechny ještě jednou moc DĚKUJI. 

Jan Morčuš, účastník adventního Tammímu z Berouna 
 

Program duchovní obnovy se skládá z nejrůznějších prvků: zajímavé přednášky a workshopy, 
možnost se zapojit do sportovního turnaje či jít na výlet, společné modlitby ranních a večerních chval, 
sdílení a modlitby s vrstevníky ve skupinkách, možnost rozhovorů s bohoslovci, s kněžími vč. sv. 
smíření, sobotní adorace Nejsvětější svátosti a mnoho více.  
 

Datum : pátek 5. března (příjezd do 17 hod.) do neděle 7. března 2010 (odjezd od 14 hod.). 
Místo konání : Arcibiskupský seminář v Praze, Thákurova 3, Praha 6-Dejvice (metro Dejvická) 

Dobrovolný p říspěvek  s doporučenou výší 300-400 Kč/os./víkend vč. stravy, noclehu, programu. 
 
 
 
 
 
ŠPANĚLSKO: TISÍCE KATOLÍK Ů PROTI POTRATŮM 
Katolíci se zú častnili v ned ěli 27. prosince mše svaté na stadionu Real 
Madrid. „Evropa bude prakticky bez d ětí,“ varoval madridský arcibiskup 
kardinál Antonio María Rouco Varela. „Kdo odmítá br ánit lidskou bytost 
nevinnou a slabou, již po čatou a nenarozenou, dopouští se závažného porušení 
mravního řádu.“ Celá akce byla na protest proti potratovým zá konům, které 
zavedl premiér José Luis Rodríguez Zapatero a které  umož ňují potrat na 
požádání do 14. týdne t ěhotenství, dokonce bez v ědomí rodi čů dívek ve v ěku 16–
17 let. Nové zákony též zavád ějí partnerství homosexuál ů a zrychlují rozvodové 
řízení. Papež Benedikt XVI. zaslal poselství podporu jící demonstraci, ve 
kterém uvedl, že rodina „je založena na manželství mezi mužem a ženou“ a že má 
„prvo řadou d ůležitost pro p řítomnost a budoucnost lidstva“. Zú častnilo se 1200 
kněží, 42 biskup ů ze Špan ělska, Portugalska, Itálie, Francie a Rakouska, ale i 
řada kardinál ů a apoštolský nuncius ve Špan ělsku arcibiskup Renzo Fratini.        
          Telegraph z RC Monitoring  
 
HOMOSEXUÁLNÍ PŘEVÝCHOVA DO ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 
 

Rada vlády pro lidská práva  pod vedením Michaela Kocába p řipravuje zve řejn ění 
publikace "Homofobie v žákovských kolektivech"  s podtitulem "Homofobní 
obt ěžování a šikana na základních a st ředních školách - jak se projevuje a jak 
se proti ní bránit"  (viz p říloha). Brožura je ozna čena jako Dopl ňkový výukový 
materiál pro ZŠ a SŠ a to v četn ě p říklad ů a nácvik ů. Údajn ě se jedná 

  DNEŠNÍ  TÉMA -  OCHRANA ŽIVOTA 
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o realizaci usnesení vlády z kv ětna 2009 o Strategii boje proti extremismu . 
Materiál, který má podnítit p řevýchovu žák ů p řijímat homosexuální chování jako 
zdravý životní styl, zaštítila i Klára Lauren číková, nám ěstkyn ě ministryn ě 
školství, mládeže a t ělovýchovy.  
 Text staví na ideologii genderu, který popírá komp lementární role žen 
a muž ů vycházející z jejich p řirozenosti. P řijímá i zako řeněný p ředsudek, že 
tzv. sexuální orientace je n ěčím nem ěnným a je možné ji pouze p řijmout. 
O možnostech terapií v ůbec neuvažuje.  
 Publikace operuje pojmem "homofobie", za kterou po važuje "obavu 
z homosexuality a homosexuálních osob, která m ůže vést k pocit ům odporu, 
nepřátelství až nenávisti". Z p řirozeného odporu a racionálního odmítání 
homosexuálního chování (sodomie) d ělá úchylku (fóbii - bezd ůvodný strach) 
a zárove ň podsouvá, že nesouhlas s patologickým chováním ved e k nep řátelství 
nebo nenávisti k takto postiženým osobám.  
 Za p ří činu "homofobního obt ěžování a šikany" auto ři uvád ějí 
"p řesv ědčení, že heterosexualita je nad řazená všem ostatním variantám 
sexuality".  
 Mezi "projevy homofobního obt ěžování a šikany" řadí "komentá ře 
o homosexualit ě", tedy nap ř. i slušn ě a v ěcně vyslovené p řesv ědčení, že se 
jedná o poruchu sexuální orientace. Materiál tak p římo napadá svobodu slova 
a svobodu náboženského vyznání k řesťanů a žid ů, kte ří homosexuální chování 
veřejn ě odmítají jako h řích do nebe volající.  
 Podobn ě podle autor ů je projevem šikany "ignorování konkrétních dívek 
a chlapc ů kv ůli jejich ne-heterosexualit ě". Brožura se pozastavuje nad tím, že 
chlapec poté, co zjistil, že jeho kamarád má homose xuální sklony, se s ním už 
méně stýkal, "dával si pozor, aby se k n ěmu moc nep řiblížil, byl ostražitý, 
aby se ho nedotkl, a když se po tréninku sprchovali , vždy čekal, až bude 
z koupelny pry č". V oddílu nazvaném "Kam jít pro inspiraci" brožur a odkazuje 
na webové stránky homosexuálních skupin.  
 Brožura dále doporu čuje školení pedagogického sboru ohledn ě homofobie 
a zakro čování proti ní, seminá ře na toto téma s rodi či žák ů a za řazení této 
tématiky do výuky školních p ředmět ů, jako je sexuální, ob čanská a rodinná 
výchova. Ani to však nesta čí: "Ale ani výuka zdánliv ě vzdálených p ředmět ů by 
neměla tato témata zcela opomíjet. Nap říklad lze ve výkladových 
a procvi čovacích p říkladech pracovat s homosexuálními páry a rodinami [...], 
ve výuce jazyk ů lze používat texty [...] ve spojení s ne-heterosex uálními 
lidmi."  
 Druhá část publikace nazvané "Didaktická aplikace tématu" obsahuje šest 
cvi čení, které mohou vyu čující provád ět s žáky.  
 Hnutí Pro život ČR p řipomíná, že jsou to rodi če, kdo nese kone čnou 
odpov ědnost za výchovu svých d ětí a jejich trvalý zájem o obsah výuky a jasn ě 
formulované stanovisko m ůže podpo řit rozhodnutí ředitele odmítnout podobný 
materiál používat. Zárove ň zd ůraz ňuje, že v tomto útoku na v ětšinovou 
spole čnost nelze nechat rodi če osamocené a nejen organizace v ěnující se d ětem 
nebo rodinám, ale každý rozumný člov ěk, by m ěl protestovat u p ředsedy vlády 
(www.vlada.cz), pod n ějž činnost Rady vlády pro lidská práva spadá. 
  z webových stránek hnutí pro život: http://prolife.cz   
 

 
:-)   EUTANÁZIE   :-) 

 

Včera ve čer jsme s mojí ženou vedli trochu hlubší rozhovor o  r ůzných životních 
situacích. P řišla řeč na eutanázii. 
K tomuto citlivému tématu o volb ě mezi životem a smrtí jsem poznamenal: 
- Nechci aby jsi m ě nechala žít v takovém stavu, kdy bych byl závislý na  
přístrojích a živený tekutou stravou z n ějaké flašky. Kdybys m ě n ěkdy takhle  
vid ěla, vypni ty mašiny, co m ě drží naživu. 
- Ona vstala, vypla televizi, po číta č i ledni čku a vylila mi pivo do záchodu. 
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... No není divná !?? 

 
 

 
 
 
DYNAMIKA ODEVZDÁVÁNÍ 
Církev opravdu není možno měřit podle jejích úspěchů, alespoň ne podle politických a 
hospodářských kritérií, podle výšky obratu nebo počtu členů. Navzdory tomu Ježíš hovoří o 
správcích, kterým Pán svěřil svůj majetek. Mají se o něj starat a rozmnožovat ho - nakonec i 
neortodoxními metodami. (srov. Lk 16, 1-8). 
 

První otázka zní: jak je správné vykládat podobenství? To, že Ježíš bere pro porovnání příběh 
z bankovnictví, z obchodování, kterým se rozmnožují stávající peníze, není třeba chápat jako 
metodický návod. Ani příhoda s nespravedlivým správcem (je to opravdu těžké podobenství, které 
říká: Vidíte, vždy našel řešení, buďte i vy tak moudří) neznamená, že by se mělo pracovat 
nějakými nečestnými prostředky. Spíš to znamená, že člověk má být moudrý a opatrný a 
nezanedbávat příležitost; i fantazie a tvořivost zde má své místo. A určitě to znamená i to, že 
nestačí jen zůstat dobrým věřícím, říci si: Jsem zbožný, jsem svým způsobem šťastný, a co dělají 
ostatní, do toho mi nic není. Protože víra je ve skutečnosti dar, který je třeba dávat dál, který 
spravujeme špatně, když ho chceme mít pouze pro sebe. Opravdu přijaté křesťanství je naplněné 
dynamikou, úsilím podělit se o něj. Já jsem něco našel, objevil jsem, jak na to - a tedy nemohu říci, 
že mi to stačí. V té chvíli totiž začnu objev ničit. Je to podobné, jako když někdo má velkou radost 
a musí ji nějak vyslovit a dát na vědomí, jinak by to nebyla opravdová radost.    
          (z knihy Zasiahnutí neviditeľným)   
 

 
ZMĚNY v pořadu BOHOSLUŽEB 

 

ÚTERÝ 2. února:  
svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

mše svatá bude v 18 hod v kostele Sv. Rodiny 
 

STŘEDA 17. února:  
Popeleční středa - začátek postní doby 

mše svatá bude v 18 hod v kostele Sv. Rodiny 
 

(bohoslužby v 16 hod se v tyto dny ruší) 
 
 

    

POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ 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: 

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 

 LEDNOVÁ ÚVAHA -  BENEDIKT XVI .  
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uzávěrka: 
kontakty: 

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 

 
 
 
 
 


