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  TŘI VĚCI.. .  

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
   „Jeho matka řekla učedníkům: Udělejte všechno, co vám řekne.“ Jan 2. kap.    
 
 
          
 
 

 
 Tři věci se snaž ovládat:  
  své nálady, svůj jazyk, své chování.  
 Tři věci se snaž posilovat:  
  svou odvahu, svou laskavost, svou vlídnost k bližním.  
 O tři věci usiluj pro sebe i pro druhé:  
  zdraví, o veselou mysl, o dobré přátele.  
 Třech věcí se chraň:  
  tvrdosti srdce, přecitlivělosti, nevděčnosti.  
 Tři věci bys měl obdivovat:  
  přírodu, děti, staré lidi.  
 Tři věci bys měl rozdávat:  
  almužnu chudým, útěchu trpícím  
  a pochvalu těm, kdo si to zaslouží. 
 
________________________________________________________________ 
 
NOVÝ ROK 2011 - promluva z 1. ledna r. 2011 
 
Papež Jan Pavel I. vyprávěl jednou s ohlédnutím na svá žákovská léta:  
Když jsem byl malým klukem a chodil do školy, toužebně jsem čekal na okamžik, až odevzdám 
učiteli starý, plně popsaný sešit, aby mi ho vyměnil za nový. Ten starý se mi už nelíbil. V něm 
jsem škrtal a gumoval, dělal chyby a kaňky. Doufal jsem, že v tom novém už budu schopen 
psát krásné věty mnohem lépe než předtím. Zkrátka: Jako malý žáček jsem se chtěl pokusit o 
mistrovské dílo. Tak trochu podobně je tomu dnes, na prahu Nového roku:  
Uplynulý rok je ten starý sešit, ve kterém jsou popsané naše chyby, slabosti, nedostatky i  
ztracený čas. Nový rok je nový sešit. Sníme o tom, že se v něm pokusíme o mistrovské dílo, 
přes všechny těžkosti. Nikdo z nás ale nemá jistotu, bude-li mít k dispozici všech 365 stránek.  
V tomto krátkém a trefném podobenství je teplo, laskavost, srdečnost, úsměvná jednoduchost i 
skromná moudrost člověka, který byl v roce 1978 zvolen papežem a o 33 dní později zcela 
nečekaně a osamoceně zemřel. „Nikdo z nás si ale nejí jist, zdali bude mít k dispozici všech 365 
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listů.“ Zvláštní odkaz, ani my dnes nevíme, jestli nám bude dáno popsat stránky tohoto nového 
roku do konce.  
 
V tom starém sešitu 2010 jsme jistě všichni nadělali nevzhledné kaňky, kde některé chyby šly a 
jiné nešly opravit. Jistě byly v starém sešitu také stránky, které se nám líbily, na které jsme hrdí. 
Dnes odevzdáváme tento sešit s chlebem a vínem na oltář s vírou, že jej dobrý Bůh přijme se 
vším všudy a promění ve své nekonečné lásce.  
 
Této noci jsme již pootevřeli čistou stránku sešitu 2011. Nikdo z nás neví, jak bude na konci 
vypadat. Vyvstávají otázky: Jaký bude? Co přinese? Jak ho zvládnu? Na čem záleží, aby se 
vyvedl? Co je důležité? 
 
Ze 14. století máme pěkné svědectví od největšího básníka italské ranné renesance – Francesca 
Petrarcy. 26. dubna 1336 vystoupil na téměř 2000 m vysoký provensálský vrch Mont Ventoux. 
Petrarca měl dlouho touhu vystoupit na tuto horu, která nabízí překrásné pohledy. Když se mu 
to podařilo, byl unesen scenérií a světem, který mu ležel u nohou. Na jedné straně Itálie, vedle 
sněhobílé vrcholky Alp, na druhé straně údolí řeky Rhony až k Marseille. Překrásný pohled mu 
ale byl málo. Chtěl víc. Chtěl obveselit a potěšit i svou duši. A tak sáhl po knize, kterou nosil 
pořád u sebe. Bylo to „Vyznání“ sv. Augustina. Náhodně otevřel v desáté kapitole a zrak mu 
padl na místo, kde stálo: „Lidé už jsou takoví, že obdivují vrcholky hor, obrovské vlny moře, 
mohutné toky řek, šíři oceánu a hvězdné dráhy, ale na sebe – na svou duši zapomínají.“ 
Petrarca byl vnitřně zasažen. Byl téměř rozhořčen nad sebou, že nepoznal, že sama duše je 
obdivuhodná a veliká. Tu se rozhodl, tak končí jeho zpráva, že již viděl dost z hor a obrátil své 
vnitřní oko na sebe. Již nepromluvil, až když došli dolů.  
 
Petrarca chtěl být nad oblaky a když tam skutečně byl, poznal, že skutečnou velikost a to 
podstatné je třeba hledat úplně někde jinde – ve své vlastní duši. 
My hledáme jako on velikost, chceme být u toho, když se děje něco bombastického. Je to 
lidské. Je tolik krásného a hodnotného. Ale to vše nás skutečně nenaplní. Terezie z Avily řekla: 
„Solo Dios basta“ – Bůh sám stačí. Jenom on je schopen uspokojit lidskou duši. Vím, možná 
Petrarcovy myšlenky i odpověď Terezie zní jak z jiné planety. Je to omšelé poselství? Není to 
právě ono, co tajně hýbe našimi současníky i námi i když nemluvíme o víře a o Bohu? A na 
druhé straně: jsou naše řeči o těchto nehmotných skutečnostech pravdivé, když je mnozí 
posouvají na stranu, jak špatný vtip?  
Augustin radí: nevycházej ven v hledání po cíli, štěstí a smyslu, zastav se a vstup do sebe. Tam 
nalezneš, co hledáš. Sebe sama a v sobě svůj vnitřní střed – Boha.  
 
Naše předsevzetí pro nový rok 2011 se můžou začít projevovat v tom, že duchovní a vnitřní 
hodnoty budeme považovat za stejně důležité jako to, co je rukama hmatatelné. To bude 
příspěvek pro nás i naše blízké.  
Bez nafoukanosti a elitářství, s nutným zakořeněním v zemi. Tak se můžeme stát duchovními 
lidmi, lidmi s duchem. Když budeme rozvíjet své silné stránky a své slabosti trpělivě a 
s odevzdaností přijmeme ve víře, že Bůh může i je použít k dobru. Možná si nemusíme dávat 
žádná jiná předsevzetí, než na tomto poli duchovního rození udělat maličký krok dovnitř.   
           
          Daniel Peter Janáček 
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LEDEN 2011: Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE  
úterý 25. ledna - obrácení sv. Pavla - svátek - mše jako obvykle u sv. Martina v 18 hod.  
 
ČTVRTKY V KLUBU DCB  
13. ledna - pastorační rada 
20. 1. Biblická hodina 
27. 1. Biblická hodina 
 
 
 
 
 
SPUSTILI JSME NOVÝ FARNÍ WEB ! 
Možná, pokud občas zavítáte na farní web, jste si všimli, že začátkem prosince přestaly 
fungovat webové stránky na Klenotu. Nejde o žádnou chybu či poruchu, ale o ukončení 
provozu farního webu na této adrese. Web jsme totiž přestěhovali narychlo na novou adresu. 
Ptáte se proč? S Davidem jsme dlouho mluvili o změnách, které by farní stránky potřebovaly a 
zejména o jejich oživení. Člověk tam po měsíci náhodou zavítal a zjistil, že kromě nového čísla 
Martinovin se nic nezměnilo. Jiné farnosti na webu žijí, diskutují, sdílejí fotky a videa z farního 
života. Proč ne tedy i farnost v Řepích? 
 Rozjeli jsme tedy farní web na nové adrese http://www.farnostrepy.estranky.cz a získali 
tak za přibližně stejnou cenu nejen shodné parametry stránek, ale i možnost snadnější správy 
stránek. Nyní může stránky upravovat i více lidí najednou (jistě s určitou koordinací a 
omezením...), protože je to tak jednoduché, jako práce v emailové schránce například na 
Seznamu. Ke vkládání článků a fotografií není potřeba znalost programovacího jazyka 
webových stránek. Slibujeme si od toho rychlejší cestu informací na web, více fotek, videí, 
článků a diskuzí. 
 Protože změny se nestihly zařadit do prosincových Martinovin, nedostaly se informace o 
změnách mezi farníky, a tak návštěvnost během prosince byla nízká. Přesto se ale během 
prvních týdnů návštěvnost přehoupla přes 140 návštěv. Mezi nejčtenějšími články vévodil Živý 
Betlém, kde bylo možné shlédnout video z minulosti této akce. Druhým často navštěvovaným 
článkem se staly Dojmy z podzimní Alfy. 
 Věříme, že webovky se rozjedou, a že si najdou mezi farníky své místo a smysl. 
Děkujeme všem za jejich využívání a budeme vděční za veškeré postřehy, připomínky, ohlasy a 
návrhy. 
          

          Pavel Janto (správce stránek) 
 

_______________________________________________ 
 

 

Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví novinku. 
        sv. Augustin 

 
 
 
 
 

   FARNÍ WEBOVÉ STRÁNKY  
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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 slou žila k v ětší sláv ě 
Boží.  

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

 
Pořad jednání : 
 

1.  Trvající úkoly z minula:  
a)  Mobilní tarify – zm ěnu objednání  zajistí  

P. Daniel. 
b)  Dohoda o užívání prostor kostela a smlouva o 

úhrad ě energií – oba dokumenty jsou nyní na 
Arcibiskupství pražském k vyjád ření, 
pravd ěpodobn ě dojde ke zm ěnám textu – 
upřesn ění vlastnictví objekt ů a prostor. Zm ěny budou p ředloženy 
k vyjád ření všem stranám.  

c)  Kontrola ve v ěži kostela sv. Martina  (holubi a stav trám ů), P. 
Daniel  a P. Suchel provedou obhlídku stavu na ja ře 2011. 

2.  Zpovědní den: pond ělí 20.12.2010, v 16:00 Kající bohoslužba, poté 
svátosti smí ření, ukon čení v 19:00 mší svatou, p řípadné zpov ědi potom 
jen po dohod ě. Bude ohlášeno z ambon ů.  

3.  Skončil podzimní b ěh kurzu ALFA - PR d ěkuje celému týmu za p řípravu a 
pr ůběh. 

4.  Živý Betlém: st ředa 22.12. 16:00 – byly ješt ě up řesn ěny detaily 
organizace. 

5.  SM. Konsoláta sd ělila PR, že Farnosti sv. Martina bude darována 
zesilovací hudební aparatura. Bude nutné pro aparat uru najít vhodné 
místo na uskladn ění. PR velmi d ěkuje za velkorysý dar! 

6.  Ekonomika: 
a)  Sbírky v obou kostelích – budou zam ěřeny na ur čitý ú čel nebo cíl   
b)  Náklady – seznámit farníky hlavními náklady – ceník  
c)  Opakované výzvy k dar ům od ambonu zajistí F. Slavík 

   
Příští pastora ční rada se uskute ční ve čtvrtek  13. ledna  2011 od 20 
hodin  v klubu DCB. 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem.  
 

 -------------------   

 
Zlý člověk škodí sobě samému víc než škodí jiným.  

 

sv. Augustin 

  ZÁPI S  Z  PASTORAČNÍ  RADY 9 . PROSINCE 201 0  
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Spray TV - základní technické informace: 
Na českém trhu s digitálním pozemním vysíláním je k dispozici služba - SPRAY TV. Nabízí balík 23 
digitálních SD programů, 3 HD programy a rozhlasové stanice. Vysílání je nyní dostupné v lokalitách 
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Jihlava, Hodonín a Olomouc. Nová placená služba SPRAY TV je 
vhodná pro individuální i společný televizní příjem (rozšíření nabídky STA). Je určená především 
zájemcům, kteří si chtějí rozšířit a obohatit současnou nabídku programů pozemní digitální televize. 
Poskytovatelem je společnost SELF servis s.r.o. , provozovatel služeb Moravianet.cz. 
 
Programová nabídka TV a rádiových programů je rozdělena do čtyř cenových hladin. 
 
Základní nabídka za 200,-Kč měsíčně: 
 
TV programy 
 • ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, 
 • Nova, Prima, Nova Cinema, 
 • Z1, TV Barrandov, 
 • CS film / CS film mini, Minimax/Animax, Viasat explorer/Spice, Discovery, National   
 Geographic, The History Channel, Jetix, FILM+, AXN, TV Noe, Óčko, Eurosport, MGM, 
 Sport5, F&H, TV Public (infokanál), (datové toky jsou u všech programů vyšší než 4 Mbity). 
 Rádiové programy • ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava, • ČRo 4 – Radio 
 Wave, ČRo D-dur, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko 
 
        Další informace jsou na www.spraytv.cz 
        Ing. Jiří Veselý 12/2010 
 
 
 
 

 
 
 
Cecilka, Katka a Terezka jako Tři králové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Svatá rodina - Petra, Karel a Karlík  

 
 

   FOTOGRAFIE Z FARNOSTI  

  DALŠÍ MOŽNOSTI PŘÍJMU TV NOE 
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Alexandrie: Novoro ční masakr k řesťanů 

Krátce po p ůlnoci 1. ledna, na konci p ůlno ční mše, vybuchla bomba uložená 
v automobilu. Dosud je hlášeno 21 mrtvých a 43 ran ěných.  
Kněz řekl, že ob ětí mohlo být více, kdyby bomba vybuchla pozd ěji, když 
věřící vycházeli z kostela.  
Primátor m ěsta, gen. Adel Labib, řekl v TV, že se už p ředem objevily 
hrozby útok ů. Na koptském webu se píše, že „islámská snaha vy čistit S řední 
východ od k řesťanů zesiluje“.  

 

Po alexandrijském masakru vyzývá papež k modlitb ě a nenásilí 

3.ledna p ři polední modlitb ě promluvil papež o novoro čním masakru 
křesťanů:  

Včera ráno jsem obdržel bolestnou zprávu o hr ůzném agentátu na k řesťanskou 
obec Kopt ů v egyptské Alexandrii. Toto hanebné gesto smrti, i  umis ťování 
bomb v k řesťanských domech, aby se jim zabránilo v návratu dom ů, je 
urážkou Boha a všech lidí, kte ří se práv ě na za čátku roku s novou nad ějí 
modlí za mír.  
Tváří v tvá ř této strategii násilí zam ěřeného na k řesťany a postihujícího 
veškeré obyvatelstvo vyzývám církevní obce, aby pev ně setrvaly ve ví ře 
a ve sv ědectví nenásilí, jak to hlásá evangelium.  
Vzpomínám také na všechny spolupracovníky v pastora ci, kte ří v roce 2010 
na r ůzných místech sv ěta p řišli o život. I za n ě se p řimlouvám u Boha.  
Zůsta ňte sjednoceni v Kristu, naší nad ěji a našem pokoji!  

 

Zavražd ěný pákistánský guvernér se snažil zm ěnit zákon o rouhání 

 
Pandžábský guvernér Salmaan Taseer se stal ter čem islámských 
fundamentalist ů poté, co zahájil neúsp ěšný pokus omilostnit Asiu Bibi, 
45letou k řesťanskou matku p ěti d ětí, která byla za čátkem listopadu 
odsouzena k smrti na základ ě zinscenované žaloby o rouhání. Islámští 
učenci vydali dekret o odpadlictví proti guvernérovi.  Sou časn ě v té dob ě 
pákistánský prezident Asif Ali Sardari upustil od s vého zám ěru Bibi 
exekutivn ě ud ělit milost.  
Pákistánský ministr vnitra Rehman Malik oznámil, že  st řelec, který zabil 
Taseera, uvedl jako motiv vraždy guvernérovy snahy o zm ěnu zákona 
o rouhání. „Ztratili jsme velkého p řítele a state čného bojovníka proti 
zákonu o rouhání," řekl arcibiskup ve Laho ře Lawrence Saldana, prezident 
pákistánské biskupské konference.  

 

 

 

 

 ZPRÁVY z www.RES CLARITATIS  
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________________________________ 

 

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout.  
            sv. Augustin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... A ZDE JE VOLNÉ MÍSTO  
  PRO PŘÍSPĚVKY  
  DO NAŠICH SPOLEČNÝCH MARTINOVIN :-) 
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Taneční víkend (21. - 23. leden 2011)  
Taneční sezóna začíná, tak proč se na ni nepřipravit? 
Zveme všechny mladé od 25 do 35 let na taneční víkend, 
který se uskuteční v centru Nazaret v Praze od 21. - 23. 
ledna 2011. 
Během víkendu se bude možné zúčastnit tanečních 
workshopů. Chybět nebude ani duchovní téma a společné 
slavení mše svaté. 
- spacák, přezůvky, taneční boty, společenštější oděv a 
250 Kč s sebou, jídlo zajištěno 
- více informací najdete na www.praha.signaly.cz 
Přihlaste se na tel.: 244 910 469, 604 263 799 nebo na mailu: nazaret@apha.cz 
  
Nazaretský miniples (25. února 2011)  
V pátek se v domě Nazaret od 18hod uskuteční osmý nazaretský miniples. Těšíme se na všechny známé a 
přátele Nazareta, stejně jako na ty, kteří třeba dorazí poprvé.  
Můžete se těšit na předtančení, tombolu, půlnoční překvapení, živou muziku a spoustu zábavy. Chybět 
nebude ani dobré občerstvení. Nocleh možný po dohodě. 
Vstupné 70 Kč. 

• Obě akce se konají v ADCŽM Nazaret - jak na místo? Metro C - Kačerov> Bus 114 
do stanice Kunratická škola > Nazaret je žlutý dům za kostelem 

   
Světové dny mládeže Madrid 2011 (WYD)  
Už jste slyšeli o  chystaných Světových dnech mládeže v Madridu? Sejdou se tam mladí 
lidé ze všech koutů světa, aby se společně setkali se Svatým otcem. Bohatý program 
světových dní mládeže bude probíhat od 16. do 21.srpna 2011 v Madridu. Součástí 
Světových dní mládeže jsou „Dny v diecézích", které se pro české poutníky budou konat 
v diecézi Tarragona od 11. do 15.8.2011. Přihlásit se je možné do 30. dubna 2011. Více 
informací (nejen o přihlašování) najdete na http://madrid2011.signaly.cz/ 
 
 
 
 

  ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ 
  Kostelní náměstí 16;  148 00 Praha 4 - Kunratice 
  tel.: 244 910 469;   mob.: 604 263 799;   mail: adcm-pha@volny.cz 
  web: www.praha.signaly.cz 
____________________________________________________________________ 
 
NÁKLADY NA JEDEN VÝTISK MARTINOVIN JSOU cca 5 Kč. 
DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK NA JEJICH  TISK MŮŽETE DÁT DO KASIČKY V KOSTELE. 
            Děkujeme!  
 

 
    

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            
                    NEDNEDNEDNEDĚLE ĚLE ĚLE ĚLE ––––    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: 

Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, Galandova 1234, 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) 

 POZVÁNÍ pro m ládež Z NAZARETA (a  taky z ADCM :-)   
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kontakty: o.Daniel: 603 475 056; as. David: 603 894 989;  david.zofak@tiscali.cz; http://www.farnostrepy.estranky.cz  
 


