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  PŘÍTOMNOST 

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
       „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili"    Mt 25,40    
 
 
 
 
 
  
 

Při pohledu na obraz spočine naše oko v jeho středu na světlé 
postavě, která vypadá jako zjevení. I když ho vnímáme jako 
čistě duchovní, dává se nám materiálně poznat. Ruce má téměř 
neviditelné, trup a hlavu lehce nakloněnou kupředu. Z postoje 
postavy je patrná zdrženlivost. Svatozář poukazuje na její úzké 
spojení s Bohem. Přichází právě od Něj? 
Vchází jakoby dveřmi, pravoúhlým otvorem, který může 
znamenat i náš svět. Přichází k nám jako Boží posel, což 
naznačují jeho křídla. Přináší světlo do tmavých momentů 
našeho světa.  A nebo na nás čeká? Pravoúhlý otvor může být 
také oknem, znamenajícím průhled a výhled k něčemu 
úžasnému. Čekající anděl nás chce povzbudit, podpořit, ukázat 
nám budoucnost. Vzbuzuje v nás touhu po slunci, pokoji a 
spáse. Jde umělci jenom o iluze? 
Křídla anděla mluví ještě jinou řečí. Svým tvarem a rudou barvou vytváří velké srdce. Tak velké a 
hřejivé jako je Boží srdce, které nám posílá své posly a znamení milující blízkosti. Toto srdce jako 
znamení planoucí Boží lásky může být současně i znamením našeho srdce. Světlá postava je 
středem srdce. Drží ho pohromadě a současně je skrze ni otevřené pro tajemnou přítomnost druhé 
osoby.  
Zjevení nemusí být jenom andělem. Nahoře pozorujeme příčné rameno kříže. Obraz může 
naznačovat postavu Ježíše Krista, Světlo světa, zahaleného do Boží lásky. Nebo také 
Zmrtvýchvstalého, který byl Boží láskou vzbuzen k životu a nežije někde nedefinovatelně daleko, ale 
v našem srdci, kterému dává božské impulsy. Ohnivá křídla mohou být i znamením Ducha svatého, 
který chce mít místo v nás.  
Měsíc červen již svým názvem hovoří o lásce a vybízí nás nechat znít Boží lásku v našem srdci. 
Slavnost Božího Těla, Nejsvětějšího Srdce Páně, které v červnu slavíme, nám chtějí tuto Boží lásku 
připomenout a poukázat na to, že je přítomná v našem světě a chce být přítomná také v nás.  
 
       Požehnaný červen přeje P. Daniel O. Praem.    
 
SLAVNOSTI A SVÁTKY V ČERVNU 2010 
 Mše svatá je v tyto dni slavena v kostele Sv. Rodiny v 18:00 
 

3. června čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně 
11. června pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
24. června čtvrtek: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
29. června úterý: Slavnost sv. Petra a Pavla 

6 / 2010 
ROČNIK X IV. 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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MLÁDEŽ V PŘÍCHOVICÍCH 
Tentokrát jsme náš víkend mládeže prožili ve velké pestrosti. V naší skupince byli dvanáctiletí i třiceti 
a čtyřicetiletí, pracující i studující, věřící i hledající. Věříme, že to nebyla náhoda...  
 Nejprve nás Míša provede tím, co jsme prožili v jednotlivých dnech a na závěr je možné si 
přečíst, co o našem víkendu napsala Gábina do tzv. příchovické Knihy dojmů.  
 

NAŠE SPOLČO V PŘÍCHOVICÍCH ANEB SPOLEČNÁ CESTA JE DAREM 
Milí farníci, zdravím Vás!  
Mladí (nejen) této farnosti prožili společně první květnový 
víkend. Byl krásný a jistě byl obdarováním pro každého z nás. 
Pokusím se napsat vám něco z toho, co jsme prožili. Sraz byl v 
pátek 30.4. Sešlo se nás 11 (jestli si to dobře pamatuji).  
Nejmladšímu bylo 11 let a těm starším z nás bylo přes 30 let. 
Vzájemně jsme se všichni neznali, ale nechyběly příležitosti 
seznámit se. Už samotná cesta do Příchovic začala velmi 
dobrodružně. Jedno z našich aut mělo poruchu, ale - Bohu díky - 
nikomu se nic nestalo. Člověk si tak citelněji uvědomí, že to není 
vůbec samozřejmost, když šťastně dorazí k cíli a že je stále 
chráněn. A tak jsme se s vděčností a prosbou o další ochranu pomodlili růženec. Otec Vladimír (místní 
farář) na nás trpělivě čekal a mile nás přivítal.  

Druhý den začal krásně - probuzení písní. Pro mě 
osobně bylo velmi podnětné a radostné tzv. Slovo na 
den. Byl 1. květnový den (měsíc Panny Marie) a tak 
otec Vladimír mluvil právě o ní. Zmiňoval zkušenost z 
rodiny, kdy některé matky prosí (přimlouvají se) za 
své děti u "přísných" otců v některých záležitostech. A 
děti to vědí a tak s "něčím" si dovolí jít za otcem, ale o 
"něco"  poprosí pouze matku, o které vědí, že se 
přimluví a s její prosbou otec spíše dá svolení ap. 
Samozřejmě není to tak v každé rodině, ale bývá to. 
Bylo to takové přirovnání, jak Panna Maria předkládá 
naše prosby, potřeby, záležitosti Bohu (který jistě není 
jako pozemský otec "přísný"). Ale dal P. Marii tuto 

výsadu - přimlouvat se za nás. Sv. Ludvík Grignion nazval P. Marii Prosící všemohoucnost. Maria 
neprosí o nic, co by bylo proti Boží vůli. Na závěr otec Vladimír citoval sv. Jana evangelistu. Když 
Pán Ježíš svěřuje sv. Jana (a také nás všechny) do péče P. Marie, říká nám: "Hle Matka tvá".  
 S těmito slovy jsme vyšli společně ještě s místním "týmem" na krásný výlet do okolí. Počasí 
nám přálo. Někde byly ještě zbytky sněhu, ale bylo poměrně teplo. Příroda je tam okouzlující: 
borovice, zakrslé borovice, smrky, krásný bublající čistý potok (tzv. diamantový, protékající 
diamantovým údolím), hora - původně sopka, louka s ještě suchou trávou (po zimě)  posetá krásnými 
narcisy v takovém množství, které jsem nikde jinde neviděla, nebezpečný prostor hluboko prorůstající 
rašeliny, ale také suché pahýly stromů, svědčící o nešetrném zacházení s tímto Božím darem. Cestou 
jsme se kochali a při rozhovorech ve dvojicích či skupinkách objevovali také krásy ukryté v nás (cesty 
našeho života, sdílení našich zkušeností aj) . Zkusili jsme svou vytrvalost, rychlost a bystrost při hrách. 
Myslím, že to bylo moc pěkné. Po návratu se nám dostalo té milosti prožít mši svatou. Následovalo 
netradiční opékání buřtů na ohni v krbu. Zazněly písně a rozpoutala se veselá až bujará :) atmosféra. 
Ještě pár her a den ukončila večerní modlitba.  
 Neděle byla "kratší". Po mši sv. jsme trochu uklidili a poobědvali. Velmi jsem ocenila, že na 
faře byla malá kaplička s Nejsvětější svátostí. Když byla chvilka, člověk mohl přijít k Pánu Ježíši a On 
byl tak blízko... Po celou dobu našeho pobytu se o nás staral otec Vladimír se svými pomocníky. 
Opravdu moc hezky se nám věnovali (připravovali program, vařili, zpívali ...)  Většina z nás by zůstala 
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o nějaký ten den déle, kdyby to šlo. Byl to opravdu požehnaný čas darovaný Bohem, čas vzájemného 
obdarování. Kéž dobrý Bůh žehná také vám všem! 
         Za "spolčo" Michaela Š. 
DRAZÍ KAMARÁDI! 
To, co jsme zde za tento víkend prožili bychom nazvali relax, 
radost, čerpání síly ze společného povídání, her, výletů a legrace. 
Moc a moc neradi se zase vracíme do Prahy. Chtělo by to ještě 
týden. Sešli jsme se tu bezvadná parta a musíme moc poděkovat 
našim týmákům, za veškerou péči, kterou nám věnovali! Budeme 
se moc těšit na příští příjezd do Příchovic a další nezapomenutelné 
a neopakovatelné zážitky a akce. Děkujeme Pánu i Panně Marii za 
spolupráci a přejeme i Vám všem, co tyto řádky čtete, abyste 
prožívali, to co my.       Vaši pražáci z Řep 
 

 
 
 
 
Před Velikonocemi nám došel milý dopis od našeho chlapce Josepha a od zodpovědného za tamější 
misie. Zde Vám je přinášíme a děkujeme zároveň za překlad Lukášovi a Markovi Brichcínovým! 
 

Drazí z mé sponzorské farnosti! 
Píši tento dopis, abych Vám popřál veselé Velikonoce. Společně s členy své rodiny jsem se na Štědrý 
den účastnil půlnoční mše svaté. Ráno jsem se zapojil do her a sportu. Měl jsem štěstí, že jsem strávil 
vánoční prázdniny se všemi.  
 Prostředí naší školy je velmi dobré. Otcové a sestry se o mě velmi dobře starají. V naší škole se 
podává polední jídlo. Jen co skončí škola, jdeme zpátky domů si hrát. Připravuji se na každoroční 
zkoušky. Naše letní prázdniny začínají 23. dubna.  
 Ještě jednou Vám za svou rodinu a za sebe přeji veselé Velikonoce! 
         Vaše milující dítě E. Joseph Raju 
 
 

DOPIS OD ŘEDITELE DIECÉZNÍ VZD ĚLÁVACÍ SPOLE ČNOSTI V KURNOOLU  
Velikonoce 2010 

Drazí adoptivní rodiče, 
láskyplná velikonoční přání Vám posílají Fr. M. Andrew a Vaše sponzorované dítě. Doufám a modlím 
se, abyste byli tímto svatým obdobím zastiženi v dobrém a pevném zdraví!  
 Jsme již v postní době a velmi dychtivě očekáváme slavení slavnosti vzkříšení našeho Pána. 
Postní doba je velmi zvláštní, milostí naplněný a náročný čas v roce. Je to čas, který nás vede po cestě 
ke stále rostoucímu ocenění života, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše tak, že ho přijmeme a přidáme 
k tomu náš vlastní láskyplně se obětující život.  
 Vzkříšení Krista je konečnou odpovědí na naše modlitby, na nejhlubší touhy našich 
hladovějících srdcí. Velikonoční radost je předzvěstí nebeské radosti a tato radost bude vládnout 
svrchovaně. Je to čas, kdy je Boží láska výslovně přetvářena ve skutečnost.  
 Slavení Velikonoc je připomínkou každému z nás, že jsme stvořeni Bohem, abychom konali 
jeho vůli, kterou je nasazení sdílet Boží lásku s ostatními, zvláště s potřebnými a chudými. Když to 
uděláme, Bůh s námi bude spokojen, jako byl spokojen láskyplnou obětí svého milovaného 
jednorozeného syna Ježíše. 
 Po povodni se situace vrací do obvyklého rytmu. Díky podpoře mnoha štědrých mužů a žen 
naše kurnoolská diecéze pomohla mnoha lidem, kteří byli postiženi povodněmi: poskytnutím přístřeší, 
vzdělání, zrní, domácích potřeb, nádobí, tkanin a nalezením kvalifikovaných pracovních umístění. Ať 
jim Pán odplatí jejich ochotu a velkorysost.  

 ADOPCE NA DÁLKU - E. JOSEPH RAJU 
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 Všechny naše děti na školách jsou zaneprázdněné přípravami na závěrečné zkoušky, které 
proběhnou v měsíci dubnu. Prosím, pamatujte na ně ve svých modlitbách. Někteří ze sponzorovaných 
seminaristů úspěšně dokončili svá studia a po Velikonocích budou vysvěceni na kněze. Tyto úspěšné 
výsledky jsou možné právě díky povzbuzení a finanční podpoře našich sponzorů.  
 Ještě jednou Vám děkuji za Vaši velkodušnou pomoc našim chudým dětem. Využívám této 
příležitosti vyjádřit jejich jménem svou upřímnou vděčnost za každou oběť, kterou přinášíte, abyste je 
podpořili v jejich studiu.  
Velikonoční požehnání Vám a všem Vašim blízkým a drahým!    Fr. M. Andrew - ředitel DVS Kurnool 
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Motto: Pastora ční rady mohou a mají být z řizovány jen za 
tím ú čelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k ú činné 
evangelizaci spole čnosti, duchovnímu oživení a povznesení 
farností a tím sloužila  
k v ětší sláv ě Boží.  

 
Čl. (2) úvodu stanov pastora čních rad Arcidiecéze 
pražské.  

 

1.  Trvající úkol z minule:  

  ZÁPIS  Z  PASTORAČNÍ  RADY 13 .kv ě t na  2010  
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a)  dohoda o užívání prostor kostela, budovy a areálu D omova sv. K.B., 
připomínky  soust ředila SM. Konsoláta a zaslala je Kongregaci. 

b)  smlouva o úhrad ě energií byla projednána s Ing. Fancem, p řipomínky 
budou zapracovány 

 
2.  PR zjiš ťuje všechna jména držitel ů Řádu sv. Martina, výzva k farník ům 

o kontrolu a dopln ění informací byla otišt ěna v MN. 
3.  Nový telefonní seznam farník ů v č. elektronických adres byl vytišt ěn a 

distribuován v dubnu. 
4.  Nové lustry pro kostel Sv. Rodiny: bude instalována  maketa a podle ní 

pak bude p řikro čeno k výrob ě. 
5.  Ekonomická rada p ředá shrnutí rozpo čtu 2009 a komentá ř k otišt ění 

v MN.  
6.  PR pokra čovala v projednávání rozpo čtu 2009. Protože se jedná o velmi 

závažný a časov ě náro čný problém, PR rozhodla takto:  
V pond ělí 24.5. v 19,00 v klubu DCB bude spole čné jednání člen ů obou 
rad (pastora ční a ekonomické) o rozpo čtu 2009, o plánu 2010 a o 
možných úsporách náklad ů farnosti a nových či v ětších zdrojích 
financí. Jednání je otev řené i pro zájemce z řad farník ů. 

7.  J. Veselý upozornil na nutnou opravu lavi ček p řed kostelem Sv. 
Rodiny. SM. Amata se pokusí zajistit údržbá ře na opravu. 

8.  Na farní výlet se p řihlásilo 44 zájemc ů. Program bude up řesn ěn po 
domluv ě s P. Danielem v ned ěli 23.5. a ú častníci o n ěm budou 
informováni po mši svaté. Doplatek k záloze, který by nem ěl 
přesáhnout 50,- K č, bude vybírán v autobusu. 

 
Příští pastora ční rada se uskute ční ve čtvrtek 10. června 2010 od 20 hodin  
v klubu DCB.  
 
 

Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY DNE 24. KV ĚTNA 2010 
 Informace o hospoda ření farnosti v roce 2009 
Pastora ční rada na svém jednání dne 24. kv ětna 2010 projednala výsledek 
hospoda ření farnosti za rok 2009: 
 

Farnost Řepy vykázala za rok 2009 
- výnosy 340 564,71 K č 
- náklady 487 800,80 K č. 
- Rozdíl výnos ů a náklad ů činí – 147 236,09 K č 

 

Dostate čná rezerva na ú čtu farnosti zabránila sice tomu, aby se farnost 
ocitla ve finan čních potížích, p řesto však z výsledku hospoda ření plyne 
následující: 
1)  Farnost se musí uskromnit ve svých materiálních pot řebách. 
2)  Farnost by m ěla zvýšit svoje výnosy. 

 
Hospoda ření farnosti za rok 2009 se ocitlo v mínusu tém ěř 150 tisíc K č. 
Při cca 50 ned ělích ro čně a ú časti cca 200 lidí na ned ělní mši to činí 15 
Kč na ú čast jednotlivce na ned ělní mši, jinak řečeno jsou to vlastn ě 2 K č 
na osobu a den. Lze si p ředstavit zhojení záporného výsledku hospoda ření 
do budoucna zvýšením finan ční ú časti farník ů na ned ělních sbírkách nebo 
bezhotovostn ě na ú čet farnosti.  Nutné je však p ředevším ur čit oblasti, kde 
lze ušet řit.  Teprve po omezení zbyte čných náklad ů (budou-li takové 
shledány) lze vyzývat farníky ke zvýšení p řísp ěvk ů. Podrobn ější informace 
budou p řipraveny pro zá řijové Martinoviny.                            
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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  K V Ě T EN  2 0 1 0  

 
 
  

 DUCHOVNÍ „MINIOBNOVA“ 

 JIRKA ČERNÝ a jeho písn ě 

V neděli 20. června 2010 v kostele Sv. Rodiny  v 19 
hod. vystoupí se svými písničkami bývalý řepský farník 
Jirka Černý. 

V současné době pracuje jako psychoterapeut v 
Pastoračním středisku pražské arcidiecéze a  
Diakonii CČE. 

 

 

 
1.6.- 30.6.    Refektář denně 10:00- 18:00 
PATCHWORK PRO LÉTO  - Výstava Bohemia Patchwork Klubu 
 
Čtvrtek 3.5.     15:00 Refektář 
MUSÍ-CANTI PRO DĚDEČKY A BABI ČKY 
Dětský pěvecký sbor- sbormistr Zdeněk Klumpar 
 
Neděle 6.6.    19:00 kostel sv. Rodiny 
KYTAROVÁ DUETA   - Alice Jíšová a Jitka Nouzová 
Výběr těch nejzajímavějších skladeb Španělska a střední Evropy 
 
Úterý 8.6.     10:00 Stacionář 
ENTENTÝKY - Divadlo Viola 
Český rok v básních, rozpočitadlech, písních a pohádkách českých básníků 
 
Neděle 13.6.    18:00    letní pódium  zahrada Domova 
ASONANCE 
Česká folková skupina: skotské a irské lidové balady, písně a instrumentální skladby 
 
Úterý 15.6.        19:00   Kostel sv. Rodiny 
CESTIČKA K DOMOVU 
Houslový koncert  sourozenců Eretových – Virtuosi Ereti 
Pod záštitou Nadačního fondu maltézského kříže  
Vstupné dobrovolné. Možnost zakoupení sponzorské vstupenky za 300 Kč 
 
Sobota 19.6.          15:00 Atrium 
MUSICA E DANZA  - taneční vystoupení 
 
Neděle 20.6.19:00           Kostel sv. Rodiny 
JIRKA ČERNÝ A JEHO PÍSNĚ - křesťanský folk 
 

 KULTURNÍ  A JINÉ AKTIVITY v naš í  FARNOSTI  
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Úterý 22.6. 19:00         Atrium, v případě špatného počasí  kostel sv. Rodiny 
KONCERT JITKY ZELENKOVÉ  (pod záštitou Nadace T-SOFT ETERNITY) 
 
Čtvrtek 24. 6. 18:00          refektář 
LETNÍ FLÉTNA A KLAVÍR   - koncert žáků lektorky Zuzany Hrbkové KS Průhon 
 
Není-li uvedeno jinak, vstupné je dobrovolné. Výtěžek je určen na podporu činnosti Domova.  
Máte-li zájem o informace o akcích nebo zasílání programů mailem napište na:  
zora.vondrackova@domovrepy.cz  tel:  775 853537 
 
 
 
 
 
HAVAJ SLAVÍ SVÁTEK SVATÉHO DAMIÁNA Z MOLOKAI 
10. kv ětna oslavil stát Havaj svátek svého prvního sv ětce, P. Damiána. 
Součástí státu je ostrov Molokai, na n ěmž svatý Damián strávil posledních 
16 let svého života službou Bohu a malomocným. Práv ě 10. kv ětna 1873 P. 
Damián na Molokai dorazil. Oslava byla skromná a ko nala se u sochy svatého 
Damiána. Organizovala ji Kongregace Nejsv ět ějšího srdce. Slavnostní mši 
sloužil biskup Larry Silva z Honolulu. Relikvie sv ětce, která byla 
vystavena v katedrále, byla p řevezena k uctívání v kostele Kapalama. 
         10.05.2010, Fides 
 
CÍRKEV PROTI OBCHODU S LIDMI V JIŽNÍ ČÁSTI AFRIKY 
I když jsou Jihoafri čané hrdí na Sv ětový pohár, který budou v červnu 
pořádat, je zde nebezpe čí, že p ři této události m ůže posílit obchod s 
lidmi. Sd ělilo to Jezuitské centrum pro teologickou reflexi v  Lusace, 
hlavním m ěst ě Zambie. Z jihoafrické oblasti je odvle čeno ro čně p řes 
800.000 lidí. Obchodníci vyd ělají p řes 12 miliard dolar ů ro čně. Odvlékání 
je skrytý a nep říliš viditelný zlo čin, říkají jezuité. Podle jejich zprávy 
jsou informace o Zambii velmi znepokojivé. Obrovské  množství žen a d ětí, 
zvlášt ě dospívajících dívek, je odvlékáno do Evropy. Často jsou pachateli 
jejich blízcí. Tyto lidi lze zachránit spoluprací s  organizacemi 
bojujícími proti obchodu s lidmi, jako Mezinárodní organizace pro migraci, 
Charitní sestry, Ženy a zákon na jihu Afriky. Sestr a Lesa, která se 
problémem zabývá, vysv ětluje, co je t řeba p řed Sv ětovým pohárem ud ělat. 1. 
Upozornit na nebezpe čí. Ob ětmi bývají zpravidla lidé, kte ří o obchodu s 
lidmi nikdy neslyšeli. Je t řeba informovat rodiny a komunity. 2. Modlit se 
za ob ěti: i modlitbou se zprost ředkují informace. 3. Podporovat vládu v 
boji proti chudob ě. Práv ě chudoba živí obchod s lidmi. Touha po lepším 
život ě žene lidi do rukou obchodník ů. 4. Podporovat policejní akce, 
spolupracovat s policií, hlásit podez ření. Policie pak m ůže okamžit ě 
zasáhnout.          10.05.2010, Fides  
 
 

 
 
           

 
Da lš í  b ěh  na še ho  k urz u  bude  za č í na t   

VE  S TŘEDU 22 .  ZÁŘ Í  op ě t  V  J ÍDELN Ě  DCB.  
 

          Kona t  se  bude  po  t ř i  m ěs í ce   

 ZPRÁVY z www.RES CLARITATIS  

    P O D Z I M N Í  K U R Z  A L F A   
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K AŽ DOU S T ŘEDU OD 19  HOD.  
 

 
Může t e  na  n ě j  p ř i h l ás i t   

( v ča s ,  a b y b y l o  j e š t ě  m ís to  : - )   
 

z v l á š t ě  s vé  HLED AJ ÍC Í  A N EV ĚŘ ÍC Í  PŘÁTELE  
-  pop ř .  se  s po lu  s  n im i  k u rz u  ú ča s t n i t   

( a b y t a m ne by l i  s a mi . . . )  
 

 
P ř i h l á šky  j s ou  k  d i s poz i c i  v  p ře ds ín i  k os t e la ! ! !  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘŘŘŘEPSKÉ FARNOSTI  EPSKÉ FARNOSTI  EPSKÉ FARNOSTI  EPSKÉ 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 

 
 

 

S E T K Á V Á N Í  N A D  T É M A T Y  
obvykle PRVNÍ ÚTERKY  v měsíci (kromě prázdnin) 

s P. Danielem, v klubu DCB, od 19 do 21 hodin 

Téma na 1. června 2010:  VŠEDNÍ DEN KŘESŤANA  


