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 NEUCHOPITELNÁ OPORA 

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
     „Blahoslavení, kteří slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí  
             přinášejí užitek.“ srv. Lk 8, 15    
 
 
          
  
 

 
V katolickém farním centru švýcarské vesnice Wil vytesali 
do cihel více než sto slov jako jsou láska, pocit, válka, 
pochybnost,…. Všechna jsou na přístupných místech uvnitř 
budovy. Svou jednoduchostí, hrou světla a stínu, zvou 
k odhalení, zastavení se a hledání smyslu. Kdo je chce 
sledovat, musí opustit místo, na kterém stojí, vydat se cestou 
po budově a zaujímat různá stanoviska. Některým sbírka slov 
může připadat tajemná, jiným nepochopitelná, neboť nikde nenajde vysvětlení, jak tato sbírka 
vznikla.  
Při rekonstrukci centra 2008 dostali v anketě lidé otázku: „Která dvě slova jsou pro vás 
v souvislosti s vírou nejdůležitější?“ Odpovědělo 584 osob a v jejich odpovědích bylo 65 slov 
zmíněno 652 krát. Z nich vybrali ta, která nechali vytesat do cihel:  
Voda, štěstí, útěcha, pomoc, zbožnost, Bůh, láska, chléb, budoucnost, anděl, důvěra, síla, naděje, 
Ježíš, církev, prázdnota, bezpečí, modlitba, společenství, život, jistota, světlo, spolehlivost, pokoj, 
náboženství, pochybnost, opora, rodina, radost, Bible, teplo, nebe, věčný dar, válka, těžkost, Duch, 
podpora, Maria, přátelé, stín, peníze, cesta, humor, šaty, srdce, sůl, cesta, pocit, kontakt, strach, 
tajemství, slavnost, věrnost, cíl, zkušenost, fanatismus, moc, oko, hledání, otevřenost, lež, věčnost, 
smrt, domov, svoboda, odvaha, kritika…. 
Jako zástupné slovo pro všechny zde vidíme slovo HALT: můžeme myslet na stop, oporu, 
podporu, pevnost, stálost, trvalost i vytrvalost, zastavení, zastávku, držení, a obsah. Současně je 
nám kladena otázka, co mi dává oporu, stálost a vytrvalost v mém životě? Co pro mě znamená 
víra? Z čeho se skládá? Na čem spočívá? Jaká dvě slova pro víru mě jako první napadnou? Která 
bych vybral?  
Lidé mají s vírou různé zkušenosti, proto ve vesnici Wil nechali slova víry rozsít po budově. Tato 
slova budovu nesou, bez nich by spadla. Bez lidských zkušeností by spadla i budova víry. Členové 
farní obce jsou dnešní svědkové víry. Tím, že přinesli své zkušenosti do stavby budovy, dali 
najevo, že jsou nepostradatelnými stavebními  kameny tohoto domu. Jsou lidmi, kteří prožívají, že 
jejich život nese a vede Bůh. Proto chtějí být oporou sobě navzájem. Různá slova rozsetá po 
budově působí vždy jiným dojmem. Nedají se obsáhnout jedním pohledem. Je zapotřebí mnohých 
setkání a zkušeností, aby člověk poznal různost i hlubokost víry v její plnosti. Kdo je chce 
poznávat, musí vejít dovnitř, musí mít s nimi kontakt, musí se jimi nechat dotknout. Přesto velikost 
víry zůstane neuchopitelná.  
       Požehnaný únor přeje P. Daniel.  
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ÚNOR 2011 SVÁTKY A SLAVNOSTI 
11. února - pátek: Panna Maria Lurdská (Světový den nemocných) 
22. února - pátek: Stolec sv. Petra, svátek  
 
SETKÁVÁNÍ NAD TÉMATY 
Proběhlo 1. února na téma: „Řeč na hoře“ pokračování v tom samém tématu v úterý 1. března 
v 19:00 v klubu DCB. 
 
ČTVRTKY V KLUBU DCB 19:30 
3. února Biblická hodina 
10. února Pastorační FR 20:00 
17. února Biblická hodina 

 
 

 
 

JAK POŘÁDAT KURZY ALFA V KATOLICKÉ CÍRKVI 
 

Zápisky z přednášky P. Pavla Semely, faráře u sv. Antonína 
v Holešovicích, přednesené na semináři v Praze, 22. 1. 2010 

Evangelizační kurz Alfa v živé farnosti vyplňuje mezeru mezi 
událostmi určenými pro aktivní praktikující katolíky, jakou jsou 
nedělní mše svaté, biblické hodiny apod., a „kulturními“ 
programy vhodnými i pro nevěřící (např. koncerty duchovní 
hudby aj.). 
 
Aby Alfa fungovala  
- musí farnost podle evangelia opravdu žít; 
- farnost jako celek ji musí přijmout za svou a zahrnout ji do svých modliteb; 
- nestačí na kurz Alfy pouze upozornit v ohláškách a odkázat na letáčky vzadu v kostele – to je 

k ničemu – Alfu musí podpořit a doporučit farář, musí mít jeho skutečnou, nejen morální 
podporu; 

- je nutno dostat Alfu do podvědomí farnosti pravidelnými zprávami ve farních novinách (kolik 
lidí se jí účastní, co se podařilo, publikovat svědectví atd. – každý měsíc něco!); 

- nutno farnost připravit na přijetí těch, kteří se na Alfu přihlásí a případně se na ní obrátí, aby se 
cítili dobře nejen na Alfě, ale i mezi ostatními farníky; 

- usnadnit vstup do církve nově příchozím vstřícností a pohostinností; 
- pozor na církevní dialekt, mluvit srozumitelně; 
- kurz Alfa vždycky oživí vztahy mezi farníky a je velkým přínosem, bez ohledu na to, zda se na 

něm někdo obrátí. 
 
Hrozící nebezpečí, když se něco z toho podcení 
- nežije-li farnost podle evangelia a je-li propastný rozdíl mezi slovy a životem, můžeme se na 

Alf ě snažit jakkoliv, ale tím to všechno nakonec pohřbíme; 
- Alfa jako izolované spolčo, které nemá se zbytkem farnosti nic společného, nebude fungovat; 
- nepochopí-li farníci, pro koho Alfa je a v kurzu (s výjimkou prvního kurzu, určeného speciálně 

jim) početně převládnou, rozhodí žádoucí poměr věřících a hledajících, a hledající se mezi nimi 
budou cítit hloupě; 

   FARNÍ ALFA  
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- je možné menší počet věřících do kurzu přijmout jako doprovod hledajících, ale je nutno jim 
vysvětlit, že bezpodmínečně musí respektovat principy Alfy, aby ve skupince nedovysvětlovali, 
co podle nich lektor neřekl a říct měl, aby nepoužívali nesrozumitelné církevní výrazy a 
katolické fráze, netlačili na pilu a důsledně respektovali svobodu hostů – takže doprovod ano, 
ale jen za určitých podmínek; 

- návazné programy po Alfě by neměly být jen dalším „školením“, ale především zapojením do 
života farnosti; 

- všichni, včetně faráře (pro toho to může být nejtěžší), musí mluvit civilním jazykem; 
- Nicky Gumbel má kurz dobře promyšlený, je třeba držet se témat i schématu kurzu, lze něco 

zkrátit a některé příběhy a svědectví nahradit vlastními, ale jinak vše poctivě dodržet; 
- kurz Alfa je proces – ve všech tématech se znovu vrací nabídka přijmout Ježíše, a něco nového 

je k tomu přidáno; 
- síla Alfy je v tom, že prezentuje JÁDRO křesťanství a to základní, co je společné všem 

křesťanům;  
- povzbuzuji – nebojte se dát se plně do služby Duchu svatému a vyprošovat ho i svým hostům. 

zapsala Marie Svatošová 
 

DOJMY Z POSLEDNÍHO SETKÁNÍ NA KURZU ALFA 
 

...pro mě bylo tohle společenství přínosem v tom, že jsem přišel mezi 
lidi, kteří si umí naslouchat, kteří se chápou, kteří jsou prostě fajn.  

Matouš V.  
 

Chtěl bych především všem poděkovat, protože mi ta Alfa pomohla. (...) 
zejména v naší skupince jsem potkal spoustu lidí a viděl jsem farnost, 
která funguje. V naší skupince jsem se cítil velice dobře. Byla možnost se na cokoliv ptát a řekl bych, že 
mi Alfa dala spoustu odpovědí na mé otázky a zároveň i spoustu věcí, nad kterými jsem mohl přemýšlet. 

Určitě mi ale pomohla s poznáním Boha a za to bych všem chtěl hrozně moc poděkovat.  Jakub T. 
 

Z naší skupiny bych chtěla poděkovat zejména za obrovské přijetí a za svobodu. To bylo strašně důležité. 
Udivovalo mě, kolik lidí od vás se na tom podílí, co všechno děláte a jak to umíte dělat spolu. A tak chci 

poděkovat i vaší farnosti za to, že ukazujete,  
jak se dá žít s Bohem a společně a že Alfu děláte.  Jana Z.  

 
Já, než jsem se dostal na Alfu, tak jsem si myslel, že žiji takovým tím dobrým životem, že dělám dobré 

věci a žiji tak, jak by člověk měl. A myslel jsem si, že to stačí. Tady se mi otevřely obzory a zjistil jsem, 
že bych mohl žít lépe a dělat něco víc. Hodně se mi na Alfě líbila osobní svědectví přednášejících i ve 
skupinkách. No a dopadlo to tak, že jsem se nakonec rozhodl, že chci být pokřtěn a myslím, že nebýt 

Alfy, tak bych k tomuto rozhodnutí nedospěl a žil bych dál v tom, že stačí jen se tak nějak dobře chovat 
a že to bude všechno dobré...                      Michal Ž. 

 

__________________________________________________________ 
 

MEŠNÍ  INTENCE ZA HLEDAJÍCÍ 
 

V neděli 20. února v 9,00 bude v kostele Svaté Rodiny mše sv. obětována za účastníky jarního kurzu 
Alfa a za hledající, k nimž se dosud naším zaviněním  

(leností, lhostejností, zbabělostí) radostná zvěst nedostala. 
Víte-li o někom, kdo by se rád dozvěděl něco o křesťanství, pozvěte ho na kurz Alfa –  

- přihlášky najdete v předsíni obou kostelů! 
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BENEDIKT XVI.: „EVANGELIZACE JE NEJCENN ĚJŠÍ SLUŽBA CÍRKVE LIDSTVU“  

Církev se nesmí uzavírat sama do sebe, ale hlásat evangelium  všem národům, to je výzva 
Benedikta XVI. v dnes zveřejněném poselství ke Světovému dni misií, který se bude slavit 23. října. 
Papež připomíná, že evangelizace je podstatným rozm ěrem Církve , a v době sekularizace, která 
mnohé vede k životu, jako by Bůh neexistoval, je ještě naléhav ějším úkolem než d říve.  

 Papež také zdůraznil, že misijní působení musí být vždy doprovázeno solidaritou k 
nejpot řebnějším. Evangelium nepat ří výlu čně tomu, kdo ho p řijal, ale je to dar, dobrá zpráva 
určená ke sdílení.  Světový den misií připomíná, že každý pokřtěný je povolaný šířit dobrou zprávu. 
Je to dokonce ta nejcenn ější služba, kterou Církev m ůže poskytnout lidstvu a každému 
jednotlivému člověku „hledajícímu hluboké důvody“ své vlastní existence. Úkol přinášet 
evangelium, píše papež, „nikdy neztratil svou naléhavost“ a my nemůžeme zůstat klidní, 
pomyslíme-li na to, že po dvou tisíci letech ješt ě existují národy, které neznají Krista  a dosud 
neslyšely jeho poselství naděje“.  

 V textu poselství ke Světovému dni misií papež také konstatuje, že se „rozšiřuje zástup těch, 
kteří evangelium již slyšeli a přesto na něj zapomněli a opustili ho,“ a kteří v Církvi nevidí své místo. 
„Také v tradičně křesťanské společnosti“, jsou dnes mnohá prostředí, která se uzavírají před slovem 
víry. Papež označil „imperativní relativismus“ za příčinu oněch „změn, které vedou k životnímu stylu 
a mentalitě, které odhlížejí od evangelního poselství a vedou k jednání jakoby Bůh neexistoval“; k 
mentalitě, která vyzdvihuje „hledání blahobytu, snadný výdělek, kariéru a úspěch jako cíl života, i za 
cenu ztráty morálních hodnot.  

 Odtud plyne nutnost, aby všichni v ěřící odpovídali na misijní povolání. Pro život Církv e je 
to odpov ěď zásadní.  Evangelizační dílo je pro církev podstatné a nemůže být považováno jen za 
„jednu z mnoha pastora čních aktivit“.  

 Benedikt XVI. v poselství cituje také Pavla VI., když zdůrazňuje, že misijní duch klade zvláštní 
důraz na solidaritu. „Je nepřijatelné“, píše papež, „aby se při evangelizaci zanedbával lidský rozvoj, 
spravedlnost, osvobození od všech forem útlaku, samozřejmě vždy s ohledem na autonomii politické 
sféry.“ A dodává, že „nestarat se o pozemské problémy lidstva by znamenalo zapomenout na 
evangelní lekci o lásce k trpícímu bližnímu , který je v nouzi“. Kéž Světový den misií oživí v každém 
přání kráčet vstříc lidstvu a přinášet všem Krista.  

převzato z http://www.radiovaticana.cz  

 

 
 

"My t ři králové jdeme k vám, št ěstí, zdraví vinšujem vám..."  
 
Malí špunti  v bílém, s korunami a s kasičkami opět vyrazili do 
ulic. Jak se na tuto chvíli těšili! Celou koledu se naučili 
nazpaměť. Zpívali a zpívali a vyzařovala z nich radost. Tu 
předávali kolemjdoucím.  
 Bylo milé pozorovat, jak lidé s láskou přispívají na dobrou 
věc. Radost nakonec naplňovala všechny. Kdo nemyslí jen na 
sebe, bývá nakonec sám obdarován.  
         P+M   
 
 
 Zbývá jen dodat, že letos bylo za naši farnost méně kolednických skupin, ale přesto se vybralo  
  úžasných 23 868 Kč !!!  na tyto projekty Arcidiecézní Charity Praha:  

   TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
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1. Stavební úpravy v charitním domě pro seniory v Mukařově. (Kapacita domu je 42 lůžek, dům 
je přístupný i pro imobilní osoby, poskytuje se zde celá řada sociálních služeb určených 
seniorům.)  

2. Provoz Azylového domu sv. Terezie v Praze 8 Karlíně. (Dům poskytuje krátkodobé i 
dlouhodobé ubytování mužům i ženám bez domova. Kapacita je 50 lůžek. Součástí 
nabízených služeb je také charitní poradna pro lidi v nouzi.)  

3. Podpora chudých dětí v Bělorusku. (Projekt pomoci dětem je realizován ve spolupráci 
s běloruskými diecézními Charitami v Grodnu a Vitebsku).  

4. Stavba základní školy v Kitule – Uganda. (Výstavba začala v květnu 2009 a plánované 
dokončení je v únoru 2010.  Kapacita školy je 400 studentů v 8 třídách - od předškolní výuky 
po závěrečnou 7. třídu. Ve škole bude také centrum osvěty i pro okolní komunitu. Zároveň se 
stane centrem pro děti, které se z různých důvodů formálního vzdělávání neúčastní.)  

_________________________________________ 
 

Díky všem dárc ům a zvlášt ě těm, kte ří s nasazením  
pomáhali svým koledováním p ři realizaci t ěchto projekt ů! 

                            David Ž. 
  

 

 

Milí farníci, 
ekonomická rada farnosti se na svém jednání dne 28.  ledna 2011 seznámila 
s výsledky hospoda ření farnosti v roce 2010 a p řipravila pro Vás následující 
informace. 
 P ředevším pat ří díky všem, kdo v pr ůběhu roku p řispívali na chod 
farnosti, a také t ěm, kdo vyslyšeli prosbu o zvláštní p řísp ěvky koncem roku 
2010. Ohlas prosby se projevil ve vyšších výnosech sbírek v záv ěru roku, které 
přetrvávají i do roku letošního.  
 Ztráta za rok 2010 činila 79 259,79 K č – o tuto částku p řevyšovaly 
celkové náklady farnosti (361 tisíc K č) její celkové výnosy (282 tisíc K č). 
Schodek hospoda ření se tudíž poda řilo oproti roku 2009 snížit, a to mimo jiné 
díky řadě úsporných opat ření. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulkách: 
 
Náklady farnosti v roce 2010 

Liturgický materiál     5 711 

Tiskoviny (KT), drobný majetek, spotřební materiál atd.   19 163,50 

Elektřina - byt faráře   15 297 

Elektřina – kostel sv. Martina, sakristie   23 198 

Vodné – kostel sv. Martina     6 055 

Reprezentace, občerstvení     2 995,70 

Ostatní služby (elektromontáž, nájem tělocvičny, pojištění kostela sv. Martina)   50 587 

Odměny (varhaník, hospodářka)   21 300 

Platby za užívání kostela sv. Rodiny (zejm. elektřina, topení)   64 093 

Nájem bytu faráře   91 446 

Poštovní služby        146 

Telefonní hovory – pevné linky O2, internet ADSL (sv. Martin, byt faráře)   27 540,47 

Mobilní hovory – 2 mobily (T-Mobile)   24 244 

Daň z nemovitosti           92 

Dary      4 900 

Jiné ostatní náklady     4 732,50 
Náklady celkem  361 501,37 

Pozn. 1: Platy faráře a pastoračního asistenta nejsou hrazeny z rozpočtu farnosti. 
Pozn. 2: Položka „nájem tělocvičny“ je hrazena účelovými příspěvky účastníků sportovních akcí. 

   INFORMACE O HOSPODAŘENÍ FARNOSTI v  r .  2010 
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Výnosy farnosti v roce 2010 

Úroky   20 153,58 

Sbírky 185 053 

Dary   77 035 
Výnosy celkem  282 241,58 

 
Srovnání náklad ů a výnos ů farnosti v letech 2009 a 2010 (v tisících K č) 

 2009 2010 Rozdíl 09 - 10 

Náklady 406* 351 -86 

úroky 26 20 -6 

sbírky 171 180 +9 

Výnosy 

dary 

300 

103 

272 

72 

-28 

-31 

Zisk/Ztráta -106 - 79 Zlepšení +27 
Pozn.: V údajích za rok 2009 nejsou zahrnuty mimořádné jednorázové náklady a dotace z veřejných prostředků 
použité na jejich úhradu. V roce 2010 významnější mimořádné náklady nebyly uskutečněny. 
 
Vyšší nároky farnosti musely být hrazeny zejména z finan čního majetku, což 
by farnost jako dobrý hospodá ř neměla dlouhodob ě p řipoušt ět. Finan ční 
majetek má sloužit jako rezerva pro nenadálé událos ti a pro další rozvoj 
farnosti. 
K vyrovnání rozpo čtu farnosti je proto nutné, abychom spole čně dosáhli 
ješt ě vyšších výnos ů sbírek a dar ů.  Ekonomická rada bude nadále sledovat 
také možnosti dosahování dalších úspor, by ť po uplynulém roce z ůstávají 
možnosti úsporných opat ření v zásad ě vy čerpány. 
O dalším vývoji hospoda ření naší farnosti Vás budeme dále informovat. 
        Ekonomická rada farnosti 
 
 
MOŽNOSTI POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSP ĚVKU FARNOSTI 
Pro úplnost opakujeme informace ke zp ůsobu p řispívání na činnost farnosti 
z Martinovin 12/2010: 
 
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. 
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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 

 
 
 

 
 
 
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 úkoly z minule:  

a)  Mobilní tarify – zm ěnu objednání  zajistí  P. 
Daniel. 

b)  „Dohoda o úprav ě vzájemných práv a povinností 
při spole čném užívání kostela Svaté Rodiny 
v Praze Řepích“ je nyní z Arcibiskupství zp ět  k vyjád ření člen ů PR a 
ER. Termín do p říštího zasedání rad.   

2.  SM Bohuslava pod ěkovala všem člen ům farnosti v Řepích za správu a 
spolupráci p ři provozu kostela Sv. Rodiny, liturgii a službu kli ent ům 
Domova, P. Daniel pod ěkoval sestrám taktéž.  

3.  Byla sestavena poptávka na nové varhany do kostela Sv. Rodiny, dostali 
jsme zp ět t ři nabídky, pak se dlouho mluvilo o nabídkách. Nákla dy na 
nové varhany – řádov ě jednotky mil. K č. D. Žofák též p řipomn ěl zám ěr 
nové fary a prostoru pro setkávání spole čenství.  

4.  SM Bohuslava s realizací varhan do kostela Sv. Rodi ny souhlasí, za 
podmínek: varhany budou v majetku farnosti a budou farností také 
financovány   

5.  Jarní b ěh kurzu ALFA - bude zahájen 2. b řezna 2011. 
6.  Živý betlém prob ěhl velmi dob ře, díky všem, kte ří se o n ěj zasloužili. 

Nutné p říšt ě zvolit jiný systém p ři zajiš ťování dobrovolník ů na práci 
při stav ění a bourání. 

7.  Půlno ční mše prob ěhla po stránce organizace velmi dob ře, díky všem, 
kte ří se o ni zasloužili. Problémy s neukázn ěnými návšt ěvníky (hluk, 
alkohol, chování) budeme muset p říšt ě řešit nap ř. zesílením služby 
farník ů u vchodu. 

8.  Ekonomika: ned ělní fin. sbírky jsou nyní velmi št ědré – řádov ě tisíce 
korun. Zapla ť Pán B ůh všem dárc ům.  

9.  Do 25.01.2011 by pan Vávra m ěl mít zpracován ú četní p řehled za rok 2010. 
10. Dne 11. února 2011 dopoledne p řijede na návšt ěvu kláštera pan 
arcibiskup Dominik Duka. 
11. J. Veselý navrhl zp ůsob jak snížit náklady na tisk MN. 
12. J. Veselý navrhl instalovat mikrofon na k ůr kostela Sv. Rodiny – pro 
lepší slyšitelnost zp ěvu z k ůru. SM. Amata slíbila, že mikrofon zajistí. 

   
Příští sch ůzka Pastora ční rady se uskute ční ve čtvrtek 10. února 2011 od 20 
hodin  v klubu DCB. 

  ZÁPIS  Z  PASTORAČNÍ  RADY 13 .LEDNA 2011  
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ant ikvar iá t   P ŘEČTENÉ -  KNIHY 
• specializovaný na náboženskou literaturu nabízí knihy staré, skoro nové, ale vždy přečtené 

• Sháníte knihu a ona už je v knihkupectvích beznadějně rozebraná  
a její dotisk je v nedohlednu? 

 

A – můžete nám knihy darovat a stát se tak členy klubu antikvariátu, a získat výhody členství 
B – knihy přijímáme do komise – (peníze za knihy získáte po prodeji)  
 Knihy nemusíte nikam vozit nebo posílat - po dohodě si pro 
knihy přijedeme. 
 

Antikvariát naleznete na adrese: www.prectene-knihy.cz 
Kontakt: Josef Míček tel.:732261067, email: micek.j@centrum.cz 
 

 

 

 

 

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 
 

____________________________________________________________ 
 

 

... a na závěr :-))))) 
 

Slečna katechetka zahájí svou pravidelnou hodinu náboženství a dá dětem na úvod malou 
hádanku: „Dávejte, děti, bedlivý pozor. Je to rezavé a běhá to po stromech. Co to je?“ 

Pepíček se přihlásí a řekne: „No, normálně bych řekl, že to je veverka.  
Ale že jste to vy, tak je to určitě andělíček.“ 
 

 
    

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 hod 9 hod 9 hod 9 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 –––– 7 7 7 745454545    
     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;  david.zofak@tiscali.cz; http://www.farnostrepy.estranky.cz  
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