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  D V E Ř E  K  Ž I V OTU  

  MMAARRTTiiNNOOVViiNNyy            

      

  
 
   „Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům...“  Iz 11,10    
 
 
         barevný obrázek možno vidět na našem webu  
 
 
 

 
Dvojím čtvercem a barvami chtěl malíř Uwe Appold 
vystihnout naši zemi. Základní barvy jsou oranžová a 
rudá, v horním prostoru silně zelená. Barvy ohnivého 
života a radosti. Na mnohých místech se dají poznat 
rostlinné motivy, které chtějí připomenout myšlenku na 
svět v podobě ráje - zahrady života (Eden). Na obraze 
nalezneme mnoho vrytých písmen I a X, v řečtině 
znamenajících iniciály Ježíše Krista (I - Iesous, X - 
Christos). Ty odkazují na to, že Ježíš Kristus se stal 
zcela člověkem a žil mezi námi, ale také, že je základem 
našeho života, ba celého stvoření. Jak píše svatý Pavel: 
„Z něho a skrze něho a pro něho je všecko!“ 
 Obraz v centru podtrhuje pozici Ježíše ve stvoření. Je z jiného materiálu a malován světlými 
barvami. Jsou v něm znázorněna Ježíšova slova z Janova evangelia „Já jsem dveře.“  Opuštěné 
dveře by mohly odkazovat také na dveře ztraceného ráje a vzbuzovat touhu po něm.  
Ježíš nám přináší to, co naši prarodiče ztratili, a zve nás: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se 
namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte 
se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.“ 
Jenom on může být novou vstupní branou do ráje, neboť je Bůh a může tak otevřít „zevnitř“. 
Jeho cestu autor namaloval v syté zeleni, barvě nového života.  
 Adventem chceme přijmout pozvání a vykročit na tuto cestu, která, jak věříme, vede 
spolu s ním k oslavení. 
 
 POŽEHNANÝ ADVENT A VÁNOCE PŘEJE P. DANIEL   
  __________________________________________ 
 
 
PROSINEC 2010: Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE  
 
 Pondělí   6. 12.  sv. Mikuláše 
 Úterý      7. 12.  sv. Ambrože  
 Středa   8. 12   Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – Sv. Rodina 18:00  
 Pondělí  13. 12.  sv. Lucie  
 Úterý   14. 12.  sv. Jana od Kříže 

12 / 2010 
ROČNIK X IV. 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 



 
 

                   martinoviny - prosinec 2010                                                        2 

 Pátek   24. 12.  Štědrý den  
 Sobota  25. 12.   BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ  
 Neděle  26. 12.  svátek Sv. Rodiny 
 Pondělí  27. 12.    svátek sv. Jana apoštola 
 Úterý   28. 12.  svátek sv. Mláďátek  
 Pátek   31. 12.  sv. Silvestra  
 
 
NEŠPORY 
Každou adventní neděli slavíme liturgii hodin – nešpory v 18.30 v kostele Sv. Rodiny a 
následně proběhne obrazová meditace.   
 
 

SETKÁVÁNÍ NAD TÉMATY 
bude první úterý v prosinci (8. 12.) v klubu DCB od 19 hod na téma: SVÁTOST SMÍŘENÍ.  
 
 

ČTVRTKY V KLUBU DCB  
16. 12. Biblická hodina 
 
___________________________________________ 
 

FARNÍ PLES 2011  
 

Pokud se vše podaří, můžeme se těšit 15. ledna 2011 kolem 
20. hodiny na další farní ples v řepské sokolovně. Prosím 

zarezervujte si tento termín :-) Pozvěte své blízké. 
Kdo by rád pomohl s chystáním plesu (výzdoba sálu v sobotu 

15. 1. od 18. hodin, služba v šatně), nebo měl příspěvky do 
tomboly, znal ochotného sponzora nebo mohl pomoci jakkoliv 

jinak, obraťte se prosím  
na Ivanu Rouskovou (775 630 745) nebo Ivu Koňaříkovou (775 959 951).  

Děkujeme a doufáme, že se ples povede.  2x Iva 
 
 
 

 
 
 
Když jsem si přečetla článek o farním výletě v minulých Martinovinách, napadlo mě, že 
nezúčastněný čtenář se musí po právu domnívat, že jsme se dopustili hříchu obžerství. Já jsem 
jej však vnímala trochu jinak.  
  Je pravda, že jsme si museli přivstat, ale nepovažovala jsem to za tak hroznou újmu. Na 
výlety se obvykle nevyráží v poledne, zvláště když nás čekala poměrně daleká cesta s bohatým 
programem. Na ní jsme se setkali s velmi srdečným přijetím lidí, kteří nám obětovali spoustu 
svého drahocenného času. Nejprve to byla výtvarnice Vladěna Tesařová, která potěšena naší 
návštěvou nám podala zasvěcený výklad o výzdobě kostela v Dobré Vodě, jíž je autorkou. 

 JEŠTĚ JEDNOU - FARNÍ VÝLET 
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Úžasným zážitkem bylo dozvědět se a i vidět v její dílně, jak vznikala křížová cesta našeho 
kostela.  
  Cestou do Prachatic jsme sice měli možnost sledovat video o hospici, mnohem silněji 
však na mě zapůsobila sama návštěva tohoto zařízení. O hospicích už každý z nás mnoho 
slyšel, ale málokdo měl možnost do některého z nich vstoupit. Je úžasné, v jak příjemném 
prostředí mohou těžce nemocní lidé strávit zbytek života zahrnuti vlídností a profesionální péčí 
ošetřujícího personálu z řad civilních i řádových sester, bez bolesti a utrpení.  
Zážitky z restaurací nemám, protože čas vymezený na oběd jsem spolu s Petrou a Hankou 
věnovala prohlídce historického jádra Prachatic. Prolezly jsme všechny přilehlé uličky, 
navštívily městský park Parkán, v muzeu na náměstí jsme si prohlédly velmi pěknou expozici 
Zlaté stezky. 
 Nezapomenutelná byla obětavost sestry Ester, která nám umožnila přístup do kostela sv. 
Jakuba. Vystoupala s námi po mnoha schodech do jeho věže vybavena svazkem klíčů. To, že 
jeden mezi nimi chyběl, nás nezaskočilo. Na ochoz věže jsme opravdu vylezli oknem, což jsem 
však i já, dříve narozená, zvládla bez problémů. Díky sestře jsme si mohli prohlédnout i kapli 
sv. Jana Neumanna ve zmíněném kostele. Zbytek našeho výletu patřil návštěvě Neumannea , 
kde nás přivítaly ostatní sestry boromejky s otevřenou náručí i srdcem. 
 Sestra Sebastiana nás provedla již zmíněným hospicem, všechny ostatní sestry spolu 
s námi slavily mši svatou. Nakonec nás štědře pohostily. Uvědomuji si, že velký podíl na tom 
všem měla i sestra představená, proto jí i všem ostatním sestrám patří veliký dík. 
 Kromě krásných zážitků ze setkání se vzácnými lidmi ve mně zůstala i vzpomínka na 
úchvatnou šumavskou přírodu, jejíž podzimní barevnost ještě znásobovaly sluneční paprsky a 
blankytně modrá obloha toho dne. Za takto prožitý den mohu jen poděkovat Pánu. 
        
                                                                                                            Hana Kučerová 
 
 
 
 
 
VÁŽENÍ FARNÍCI, 
obracíme se na Vás s naléhavou prosbou o poskytnutí  finan čního daru 
pro Naši farnost  do konce tohoto kalendá řního roku.  
 
Ačkoliv ješt ě nemáme k dispozici ú četní data za rok 2010 (budou 
zpracována v lednu 2011), z pohyb ů na b ěžném ú čtu farnosti je z řejmé, 
že stávající dary jsou podstatn ě nižší než náklady na provoz. 
Farnosti hrozí záporný výsledek hospoda ření.  
Připomínáme, že v roce 2009 činila ztráta farnosti 147 tisíc K č.  
 
Farnost musí hradit nap říklad následující b ěžné výdaje: 
- Platby spojené s využíváním kostela Sv. Rodiny. Far nost využívá kostel 

na základ ě smlouvy s Domovem sv. Karla Boromejského, který je  vlastníkem 
objektu. Samotné užívání prostor je bezúplatné, far nost však hradí 
spot řebu elekt řiny (1200 K č/měsíc) a tepla (záloha 3000 K č/měsíc). 

- Nájem obecního bytu, v n ěmž bydlí pan fará ř, v četn ě úhrad za spot řebu 
energie. 

- Úhrady za energie v kostele sv. Martina a sakristii , kde se koná řada 
pravidelných akcí pro farníky (náboženství pro p ředškolní d ěti, 

   PROSBA O PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NAŠÍ FARNOSTI  
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modlitební spole čenství) a kde je též umíst ěna kancelá ř pastora čního 
asistenta. 

- Úhrady za služby telefonních operátor ů, za internet, pojišt ění farního 
bytu a kostela sv. Martina. 

 
Naopak mezi výdaje farnosti nepat ří plat fará ře a pastora čního asistenta. 
 
Farnost v sou časnosti p řijímá úsporná opat ření , například p řechod na 
výhodn ější mobilní tarify a internetové p řipojení, zrušení pevných linek 
farnosti, zefektivn ění správy bankovního ú čtu farnosti, zm ěnu tarifu za 
odběr elekt řiny ve farním byt ě (plánována je vým ěna starých energeticky 
náro čných spot řebi čů) a zrušení úhrad za sportovní aktivity farnosti. 
 
Podrobný položkový soupis výše hlavních výdaj ů a p řehled úsporných 
opat ření bude zve řejn ěn spolu s výsledky hospoda ření farnosti 
v Martinovinách 2/2011. Od p říštího roku budou také v Martinovinách 
zve řej ňovány vždy pro následující m ěsíc ú čely ned ělních sbírek. Informaci 
o pln ění ú čelu sbírek obdrží farníci v Martinovinách zp ětn ě za kalendá řní 
čtvrtletí. 
 Aby hospoda ření farnosti za rok 2010 neskon čilo ztrátou, je zapot řebí 
zvýšit celkový objem p řísp ěvk ů farník ů. 
 
Proto Vás, vážení farníci, prosíme, abyste dle Vaši ch možností zvážili 
poskytnutí vyšších p řísp ěvk ů farnosti jedním z následujících zp ůsob ů: 
 
Možnosti jak darovat:  
1)  dary do „koší čku“ p ři mši, 9/10 z ůstane farnosti, 1/10 je odvedena na 

Arcibiskupství 
2)  dary (hotovost či bankovním p říkazem) s daty o dárci, celý obnos z ůstává 

farnosti 
 
Jak poskytnout bezhotovostní dar  
1)  Informujte farnost dopisem, e-mailem nebo osobní ná všt ěvou o tom, že 

farnosti poskytnete (resp. pravideln ě budete poskytovat) finan ční dar. 
Bude s Vámi dohodnut variabilní symbol pro bezhotov ostní platby. 

2)  Hodláte-li ode číst výši daru ze základu dan ě z p říjm ů, uve ďte vedle 
Vašeho jména a p říjmení také adresu trvalého pobytu, abychom Vám moh li 
vystavit potvrzení o daru. 

3)  Zašlete peníze na ú čet farnosti č. 163955389/0800. Uve ďte variabilní 
symbol a p řípadn ě do kolonky „zpráva pro p říjemce“ Vaše jméno. 

 
Odečtení daru od základu dan ě z p říjm ů dárce  
1)  Od základu dan ě z p říjm ů lze ode číst dary právnickým osobám (tedy i 

farnosti), pokud jejich úhrnná výše za zda ňovací období (kalendá řní rok) 
činí alespo ň 1000 K č. 

2)  Pokud jste farnosti poskytli údaje o adrese trvaléh o pobytu, bude Vám v 
lednu následujícího roku vystaveno potvrzení o daru  ve výši všech 
přísp ěvk ů, které jste neanonymn ě poskytli v uplynulém kalendá řním roce. 

3)  Potvrzení p ředáte tomu, kdo Vám zpracovává da ňové p řiznání (v p řípad ě 
zaměstnanc ů je to zpravidla zam ěstnavatel). 

 
VŠEM DÁRCŮM, KTE ŘÍ P ŘISPÍVAJÍ NEBO P ŘISP ĚJÍ NA PROVOZ FARNOSTI,  
    D ĚKUJEME.  

Vaše Pastora ční rada a Ekonomická rada  
Římskokatolické farnosti u sv. Martina 



 
 

                   martinoviny - prosinec 2010                                                        5 

 
 

 
 
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 slou žila k v ětší sláv ě 
Boží.  

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

 
Pořad jednání : 

a)  Internetové spojení bylo objednáno, zm ěnu 
mobilních tarif ů zajistí  P. Daniel. 

b)  Tarif elekt řiny PRE v byt ě fará ře byl p řeveden 
na typ Bonus 2010.  

c)  Zřízení (odd ělení) ú čt ů farnosti v četn ě e-
banking provede P. Daniel. 

d)  Odměna za práci P. Suchela – z ůstane stávající,  
Š. Petrové - bude za úkon. 

e)  Dohoda o užívání prostor kostela a smlouva o úhrad ě energií – oba 
dokumenty jsou nyní na Arcibiskupství pražském k vy jád ření. 

2.  Svatomartinský pr ůvod 11. 11. 2010 se vyda řil, byl obrovský po čet 
účastník ů, d ěkujeme všem organizátor ům.  

3.  Řád sv. Martina pro tento rok byl ud ělen panu Karlovi Majerovi. 
4.  Byl detailn ě probrán po řad bohoslužeb v dob ě adventní a váno ční. Bude 

uve řejn ěn v MN. 
5.  D. Žofák upozornil na problémy ve v ěži kostela sv. Martina (holubi a 

stav trám ů), P. Daniel a P. Suchel provedou obhlídku stavu na  míst ě. 
 
Příští pastora ční rada se uskute ční ve čtvrtek 9. prosince 2010 od 20 
hodin  v klubu nebo v refektá ři DCB. 
 

 
 
 
Obracím se na farníky s naléhavou prosbou o finan ční dary do konce tohoto 
kalendá řního roku pro rádio Proglas nebo TV NOE . Ob ě tato media jsou 
financována výhradn ě z dar ů svých poslucha čů a p říznivc ů, jsou naprosto 
nekomer ční a nevysílají žádné reklamy.  
 
Možnosti jak darovat  
Dary je možno zaslat cílen ě složenkou nebo bankovním p říkazem na konto 
obdarovaných. Složenky  najdete v p ředsálí kostela. Bankovní spojení – viz 
níže. 
 
Odečtení daru ze základu pro výpo čet dan ě  
Pokud darujete cílen ě do konce tohoto roku obnos 1000,- K č nebo více, je 
možné na základ ě potvrzení o daru u výd ěle čně činných lidí ode číst tento 
dar ze základu pro výpo čet dan ě z p říjmu za rok 2010. Písemné potvrzení o 
daru získáte za čátkem p říštího roku od Proglasu či TV NOE  a p řiložíte je 
k da ňovému p řiznání u svého zam ěstnavatele nebo si da ňové p řiznání 
s potvrzením o daru podáte sami. Tím docílíte jisto u úsporu na vašich 
daních.  

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 11 .L ISTOPADU 2010 

   OBDOBÍ DARŮ .. .  
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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 R O M E J S K É H O  N A  P R O S I N E C  2 0 1 0  

 
Všem dárc ům, kte ří p řispívají podle svých možností celý rok, pravideln ě či 
jednorázov ě d ěkuji a Pánb ůh zapla ť.  
Pokud byste m ěli s darováním n ějaký problém, rád Vám poradím jak na to. 
 
Bankovní spojení:  
Obdarovaný  Číslo konta  Variabilní symbol  

Proglas 4200042422/6800 

Uveďte své členské číslo Klubu 
přátel Radia Proglas  nebo 
eviden ční číslo nebo číslo, které 
nám sd ělíte nap ř. koresponden čním 
lístkem spolu s adresou dárce pro 
identifikaci vaší platby. 

TV NOE 35-3936570207/0100 

Vaše členské číslo Klubu p řátel 
Telepace a televize Noe nebo  
rodné číslo nebo jakékoli číslo, 
které nám sd ělíte na klub@tvnoe.cz  
nebo telefonem. 

 
Ing. Ji ří Veselý, mobil. tel. 602 376 140  

 

  
 

 
 

Neděle    5. 12.    17:00 kostel Sv. Rodiny 
II.Adventní koncert - Cantus Amici 
Smíšený sbor- vánoční hudba, Sbormistr: Lukáš Dobrodinský 
 
Čtvrtek    9. 12.    19:00 kostel Sv. Rodiny 
Česká mše váno ční J. J. Ryby  (veřejná generálka) 
ACANT - pěvecký sbor studentů KTF UK 
 
Pátek    10. 12.    10:00 stacionář 
Oslík a ti druzí 
Divadelní představení divadla DNO, V rámci projektu Společně pod záštitou MKČR 
 
Neděle   12. 12.    17:00 kostel Sv. Rodiny 
III. Adventní koncert, Tradiční koncert pod vedením Jiřího Hoška, Pod záštitou ÚMČ Praha 17 
 
Úterý    14. 12.     18:00 refektář 
Vánoční koncert - Musí-Canti, Sbormistr: Zdeněk Klumpar 
 
 
Čtvrtek    16. 12.    17:00 refektář 
Vánoční flétna a klavír, Koncert žáků KS Průhon lektorky Zuzana Hrbkové 
 
Úterý    21. 12.     19:00 kostel Sv. Rodiny 
IV.Adventní koncert - Evropské a české koledy, Sbor Kakofon 
 
1.- 31.12 refektář - Výstava fotografií Jaroslava Páska, denně 10:00 – 18:00 
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DESATERO POKOJE 
 

Jak žít pokojně uprostřed stresů, shonů a zmatku? Papež Jan XXIII. Nabízí deset podnětů, deset 
drobných předsevzetí, která můžeme jako nenápadné korálky navlékat na pomyslnou nit 
vlastního života. Stačí vybrat si jedno z nich a pak to zkusit „jen pro dnešek...“ 
 
JEN PRO DNEŠEK se budu snažit prožít den,  
 aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou. 
JEN PRO DNEŠEK budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování,  
 abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho 
 korigovat nebo napravovat... jenom sám sebe. 
JEN PRO DNEŠEK budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí...  
 Nejenom na onom, ale také na tomto světě. 
JEN PRO DNEŠEK se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se okolnosti 
 přizpůsobily mým přáním. 
JEN PRO DNEŠEK věnuji deset minut času dobré četbě.  
 Dobra četba je pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro život těla. 
JEN PRO DNEŠEK vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět. 
JEN PRO DNEŠEK vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce.  
 A kdybych se cítil uražen, dám si pozor, aby to nikdo nezpozoroval. 
JEN PRO DNEŠEK si připravím přesný program.  
 Možná jej přesně nedodržím, ale určím si jej.  
 A budu se chránit před dvěma zly: před chvatem a nerozhodností. 
JEN PRO DNEŠEK budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne stará, jako by 
 mimo mne nebylo nikoho na světě.  
 Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku. 
JEN PRO DNEŠEK nebudu mít strach.  
 Obzvláště nebudu mít strach se radovat ze všeho, co je krásné a věřit v dobrotu.  
 Je mi dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat dobro; 
 kdybych si měl myslet, že to mám konat po celý život, vzalo by mi to patrně odvahu. 
 
 

 
 
Karel Majer právě přijal řád sv. Martina...           ... zajímavý pohled na náš farní kostel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FOTOGRAFIE Z FARNOSTI - J i ř í  Vese l ý  
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2010 
 
PÁTEK 24. prosince 2010, ŠTĚDRÝ DEN 
 16.00 dětská (rytmická) - Sv. Rodina 
 
SOBOTA 25. prosince 2010, BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
 00.00 Půlnoční - Sv. Rodina 
 09.00 Boží hod - Sv. Rodina 
 18.00 Nešpory 
 
NEDĚLE 26. prosince 2010, 1.neděle vánoční, SVÁTEK SVATÉ RODINY 
 07.45 Mše - sv. Martin 
 09.00 Mše - Sv. Rodina 
 
PÁTEK 31. prosince 2010, SILVESTRA 
 18.00 Děkovná bohoslužba - Sv. Rodina 
 
SOBOTA 1. ledna 2011, SLAVNOST PANNY MARIE, Matky Boží-Nový Rok 
 09.00 Mše - Sv. Rodina 
 
NEDĚLE 2. ledna 2011  2. NEDĚLE VÁNOČNÍ 
 07.45 Mše - sv. Martin 
 09.00 Mše - Sv. Rodina 
 
  ______________________________________________ 

 
 

ŽIVÝ BETLÉM 
 

se bude konat ve STŘEDU 22. 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 KOSTEL KOSTEL KOSTEL SV. RODINYSV. RODINYSV. RODINYSV. RODINY            
                    NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    9 hod9 hod9 hod9 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 ––––    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 



 
 

                   martinoviny - prosinec 2010                                                        9 

 


