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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
                   “Obraťte se a věřte evangeliu” (Mk 1,15)    
 
 
 
 
OBRAZ OD SESTRY GIELIE  Degondy slouží jako postní plátno 
zakrývající hlavní barokní oltář kostela v benediktinském klášteře ve 
švýcarském Engelbergu. Je fialové a velké 6,5m x 3,7m. Svou 
jednoduchostí je protikladem k složitým barokním formám a odvádí 
zamotávající se a unavený pohled na to podstatné. Nabízí možnost 
odpočinku a pokoje.    
 Fialová je barvou adventního a postního času. Jako barva mezi 
červenou a modrou vyjadřuje zápas mezi duchem a tělem nebo 
zdrcenost či zkroušenost srdce. Fialová barva je naplněným barevným 
výrazem pro utrpení, smutek, obrácení a pokání.  
 V horní části plátna je seskupeno pět bílých linií, které se jako 
symbolické znamení dají různě interpretovat. Svým horizontálním a 
vertikálním seskupením mohou naznačovat kříž. Svým počtem potom 
pět Kristových ran. Jako bílé stopy jsou to cesty, které se přerušují i 
odbočují. Cesty, kterými se dá jít nahoru, do stran, doprava i doleva. 
Cesty, které nevedou vždy rovně. Často vybízejí k zastavení, 
k zamyšlení, k obrácení, k novému začátku. Na takových cestách teprve 
z odstupu a z nadhledu poznáváme, že náš život i spolu s chybami 
přece jenom vytváří jeden celek. Vlnité linie dávají tušit pohyb, jenž je ve vzduchu, nebo na vodní 
hladině. Tady můžeme myslet na život, který se lehce vznáší nad statickou plochou naznačující 
utrpení. Spolu s bílou barvou tím do obrazu proniká již něco ze vzkříšení. Linie jsou jako rysy 
v tkanině, přes které k nám proniká velikonoční světlo nového života.  

 Požehnanou přípravu na Velikonoce přeje P. Daniel O.Praem. 
 
POSTNÍ DOBA – PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE  
 „Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, 
 sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.“ (Lit. kalendář)  
 O nedělích v postní dob ě zveme k společné modlitbě liturgie hodin (nešpor) v 18:00 do 
 kostela Sv. Rodiny. Po nešporách nabízíme možnost obrazové meditace.  
 
BŘEZEN 2011 SVÁTKY A SLAVNOSTI  
 9. března – středa: POPELEČNÍ STŘEDA: mše v 18:00 u Sv. Rodiny s udělováním popelce 
 19. března – sobota: Slavnost SV. JOSEFA, doporučený svátek: mše v 18:00 u Sv. Rodiny 
 25. března – pátek: Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, mše v 18:00 u Sv. Rodiny 
 
KŘÍŽOVÉ CESTY 
 Křížovou cestu se budeme modlit každý postní pátek před mší svatou. Začátek v 18:00.  

3 / 2011 
ROČNIK XV. 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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ČTVRTKY V KLUBU DCB V 19:30 
 10. března:  FR pastorační 20 hod. 
 17. března:  biblická hodina 
 24. března:  biblická hodina 
 31. března:  biblická hodina 
 
 

KDO MŮŽE POMOCI? 
Obrátila se na mě paní Š., farnice, která mezi nás z důvodu zhoršené pohyblivosti už chodit nemůže.  

Cítí se osamělá a ráda by si s někým občas popovídala (např. 1 hodinu týdně).  
Paní Š. bydlí v Laudově ulici, bližší informace poskytnu ústně. David Žofák, tel. 603 89 49 89 

 
 
 
 
 
 
 V roce 2013 oslavíme 1150. výročí příchodu věrozvěstů, sv. Cyrila a sv. Metoděje, na Velkou 
 Moravu. Naši biskupové v této souvislosti vyhlásili tříletou přípravu, která nám má pomoci 
 lépe pochopit tzv. iniciační svátosti a proniknout do hloubky jejich tajemství. Proto rok 2011 
 vyhlásili Rokem křtu, rok 2012 Rokem biřmování a rok 2013 Rokem eucharistie.  
 
 Jak s touto výzvou naloží naše farnost? Máte-li nějaký 
nápad, adresujte ho Pastorační radě, buď prostřednictvím o. 
Daniela nebo Davida Žofáka. Jsme zvyklí slavit kdejaké výročí, 
tak proč neslavit výročí křtu, když je to ten nejdůležitější a 
nejvýznamnější den v životě křesťana? Uvědomuji si, že pro 
někoho může být problém vůbec zjistit, kdy byl pokřtěn. Já jsem 
někdy začátkem 60. let o svůj křestní list (protektorátní, česko-
německý) málem přišla. Z MNV jsem obdržela výzvu, abych ho 
odevzdala, a bude mi místo něj vystaven Rodný list. Samozřejmě 
jsem nic neodevzdala, ale někdo se mohl zaleknout a podřídit se. 
Nebo ztratil doklad o křtu při stěhování, případně ho nikdy v ruce 
neměl. V tom případě je možné požádat o duplikát. 
 
 První neděli v měsíci míváme farní kafe. Mně by se moc 
líbilo, kdybychom to spojili se společnou oslavou výročí našich 
křtů – stačilo by napsat své jméno na jeden ze dvanácti archů, 
nadepsaných třeba „V lednu slaví výročí křtu tito farníci“ a jeden z nás by se mohl ujmout role 
„matrikáře“. Ten by měl za úkol jednou za měsíc na nástěnce list vyměnit za aktuální, tak jako 
obracíme listy kalendáře, a průběžně umožnit dopisování dalších a dalších jmen. A úplně nejvíc by se 
mi líbilo, kdyby ta nedělní mše svatá před farním kafem byla obětována za všechny živé i zemřelé 
farníky, kteří v tom kterém měsíci slaví výročí křtu. Dostalo by se tak jednou ročně na všechny. 
Dovedu si živě představit, jak se v očistci nemohu dočkat, kdy už bude v Řepích prosinec (jsem totiž 
křtěna na svátek sv. Mikuláše v roce 1942). 
 
 Těším se, že z naší farní rodiny dorazí na Pastorační radu další nápady a že se nám je podaří 
 společně zrealizovat. 
            Marie Svatošová 
 
 

   ZNÁME VŠICHNI DATUM SVÉHO KŘTU?  
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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  L I S TO P A D  2 0 1 0  

 
 
 
 
POZVÁNKA NA KURZ PRO MAMINKY A JEJICH PARTNERY 
 

Pořádáme kurzy pro ženy, které se v nedávných měsících či letech staly matkami, a pro jejich partnery. Kurzy 
tvoří 8 setkání pro ženy (po 3 hodinách vždy dopoledne 9.00 až 12.00). Součástí programu je i večer pro otce a 
sobota pro celý pár. Hlídání dětí je zajištěno. 
 Nabízíme účast ve skupině žen, kde budeme hledat odpovědi na důležité otázky, které přicházejí po 
narození dítěte: 

• Co se změnilo narozením dítěte pro mě, pro mého partnera, pro naše rodiče? 
• Souvisí má role matky s mojí rolí dcery? 
• Jaká budu já a moje rodina za 5 let? 
• Jsme ještě partneři, nebo jen rodiče? 
• Kde čerpám energii? 
• Jaké mám dary a přednosti? 

Seznámíme se s odbornými pohledy na to, jak rodičovská role ovlivňuje 
život ženy, jejího partnera i život jejich širší rodiny. 
Přijetí do kurzu je podmíněno absolvováním vstupního pohovoru a zaplacením účastnického poplatku 1500 Kč.  
Kurzy v Řepích se budou konat každé úterý od 29. března v Klubu 17 v Socháňově ulici. 
 

Bližší informace, přihlášky: Zdena Veselá 774 970 644, www.rodinnecentrum.cz, mama.tata21@centrum.cz 
 

Úterý 1. března  19:00  Kostel Sv. Rodiny  
TWO VOICES aneb příslib jara  
 www.twovoices.cz 
 Mezzosopranistka Edita Adlerová, šansoniérka Jana Rychterová      
          a houslista Vladimír Iljič Pecháček 
Neděle  7. března   18:00  Kostel Sv. Rodiny  
QUADRIGA QUARTET 
 Studenti Pražské konzervatoře: Lucie Kočí 1. housle, Lenka Bonaventurová 2. housle, Martin 
 Ruman viola, Jana Veverková violoncello.  
 Zazní  skladby J. Haydna a A. Dvořáka 
 
Čtvrtek 10. března  15:30 refektá ř 
HUDBA PRO RADOST 
 Sayaka ITAKURA – housle; Saeko KITAGAWA – klavír 
 W.A. Mozart, A. Dvořák, R. Schumann, A. Nakada,  
 Benefiční koncert vynikajících japonských hudebnic 
 
Neděle 27.3. 16:00 refektář 
AIGLON COLLEGE , Anglie,  
 pěvecký smíšený sbor střední školy, Hudba muzikálů 
 
  
 Není-li uvedeno jinak, vstupné na všechny akce dobrovolné. Výtěžek je určen na podporu 
 činnosti Domova. Domov sv. Karla Boromejského najdete i na facebooku. 
 Máte-li zájem o informace o akcích nebo zasílání programů mailem napište na:  
 zora.vondrackova@domovrepy.cz  tel:  775 853537 

   NABÍDKY A POZVÁNKY  
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ZAJÍMAVÝ TIP NA POU Ť - SOUKROMOU NEBO I SPOLEČNOU, FARNÍ? 

První národní kongres o Božím milosrdenství    
„Teď je čas milosrdenství…“ 
Od pátku 20. do neděle 22. května 2011 proběhne v Novém 
Městě na Moravě a u kostela Božího milosrdenství ve 
Slavkovicích první národní kongres o Božím 
milosrdenství v České republice. 
 
Jak uvádí P. Wojciech Zubkowicz SAC, hlavní koordinátor akce: 
"Myšlenka kongresů o Božím milosrdenství vznikla už v roce 2002 
(z iniciativy kardinála Christopha Schönborna), kdy Svatý otec 
Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství při posvěcení 
baziliky Božího milosrdenství v Lagiewnikach. Idea kongresů 
předpokládá, že  se kongresy budou konat cyklicky na úrovni světové, kontinentální, státní a také třeba 
diecézní. Jejich cílem je oživení reflexe Božího milosrdenství v církvi." 
 Mezi prvním světovým kongresem, který se konal v Římě v roce 2008, a druhým světovým 
kongresem, který se bude konat v Krakově na podzim roku 2011, se po celém světě uskutečnily 
kongresy kontinentální a národní v mnoha jednotlivých zemích.  
 Letošní první národní kongres v České republice ukončí slavnostní bohoslužba, které bude 
předsedat olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner. Mše svatá se 
zasvěcením Božímu milosrdenství proběhne v neděli 22. května 2011 od 16.00 hodin u kostela ve 
Slavkovicích u Nového Města na Moravě.  
 
NEDĚLE, 22. KVĚTNA 2011 
 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, KULTURNÍ DŮM 
08.30 Ranní modlitba se sv. Vincencem de Paul:  
 Spole čnost Dcer k řesťanské lásky sv. Vincence de Paul. 
 

09.00 VI. přednáška: Mons. Mgr. Ji ří Mikulášek, generální viká ř brněnské diecéze:  
 Boží milosrdenství v kontextu druhého p říchodu Krista. 
 

10.00 VII. přednáška: Ludvík Kolek, komunita Emmanuel:  
 Boží milosrdenství v čase a prostoru. Milosrdenství a znamení doby. 
 

11.00 Přestávka. Prezentace knih a materiálů nejen o Božím milosrdenství. 
 

11.30 VIII. přednáška: Prof. Jan Machniak, Th.D., vedoucí katedry spirit. teol. na Papežské 
 univerzit ě Jana Pavla II. v Krakov ě: Boží milosrdenství v u čení Jana Pavla II. 
 

12.45 Slovo na závěr kongresu, společná modlitba Anděl Páně, oběd. 
 
SLAVKOVICE, NAHO ŘE 
14.30 Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím: 
 ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. 
 

15.30 Korunka k Božímu milosrdenství. Příprava ke mši svaté. 
 

16.00 MŠE SVATÁ na závěr kongresu s aktem zasv ěcení Božímu milosrdenství . Předsedá Mons. 
 Jan Graubner, arcib. olomoucký za ú časti českých a moravských biskup ů. 
 
 

Plakát na kongres je možné nalézt v p ředsíni kostela. 
V předsíni kostela se také v p řípadě předběžného zájmu  

můžete zapsat na spole čnou pou ť V NEDĚLI 22. 5.! 
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SEMINÁŘ OBNOVY V DUCHU SVATÉM 
 

 TERMÍN: ned ěle 15. -  sobota 21. 5. 2011 
 MÍSTO: Velehrad, Exerciční dům Stojanov (Salašská 62, 687 06 Velehrad)  
 VEDE: P. Bogdan Stepien (Ostrava- Přívoz) + tým 
 PŘIHLÁŠKY: mailem na adresu: exercicie/zavinac/cho.cz  
 nebo písemně na adresu: Marcela Dubská, Janouškova 3, 613 00 Brno 
 
Cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu a učit se, jak žít 
křest'anský život v síle Ducha svatého. 
Součástí semináře budou krátké přednášky, skupinky s osobním sdílením, společná modlitba, účast na 
liturgii. Rovněž bude příležitost k osobním rozhovorům a ke svátosti smíření. 
Je třeba se účastnit celého semináře. 
K přihlášce je třeba vyplnit uvedený dotazník. V případě zájmu jej zašleme na 
vyžádání. 

Seminář bude oficiálně zahájen v neděli 15. 5. 2011 v 18 hodin společnou večeří, 
pro zájemce bude v 17 hodin mše sv. v exercičním domě, seminář bude ukončen v 
sobotu 21. 5. po obědě (cca 13.30 h). 

 Cena pobytu (zahrnuje ubytování, stravu a konferenční poplatek 100 Kč):  
 - jednolůžkový pokoj bez příslušenství: 2600 Kč /osobu 
 - dvoulůžkový pokoj bez příslušenství: 2350 Kč /osobu 
 - dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím: 2850 Kč /osobu (omezený počet pokojů) 
Pobyt bude hrazen v hotovosti při příjezdu v ubytovací kanceláři.Ubytování bude probíhat od 16hodin. 

 http://www.cho.cz/udalosti/Seminar-obnovy-v-Duchu-svatem-4.html 
 

 

 

 

BILL GATES P ŘIZNAL: VAKCÍNY MAJÍ SNÍŽIT POPULACI 
 
Multimiliardá ř a zakládající šéf Microsoftu Bill 
Gates otev řeně p řiznal, že vakcíny a sou časná 
zdravotní pé če mají za cíl depopulaci planety. 
Řekl to na setkání elitní organizace TED.  
"Dnešní sv ět čítá 6,8 miliard lidí. Sp ěje k devíti 
miliardám. Jestliže odvedeme velký kus práce díky 
novým vakcínám, zdravotní pé či a reproduk čnímu 
zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná 
o deset nebo patnáct procent," řekl Gates.  

 Položil tak rovnítko mezi vakcinaci a úbytek lidsk é populace.  
V podivuhodné p řednášce se Bill Gates zabýval dogmatem globálního o teplování, 
podle kterého emise CO2 zp ůsobuje člov ěk, který je tak p římo zodpov ědný za 
údajné oteplování zem ěkoule. Gates nabízí zp ůsob, jak snížit emise CO2 - 
snížit lidskou populaci.  
 Na záb ěru, kde Gates popisuje neobvyklou rovnici, čistou angli čtinou 
tvrdí, že o čkovací látky mají sloužit k tomu, aby se snížil po čet obyvatel, 
čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl má podle n ěj i sou časný systém zdravotní 
péče a reproduk čního zdravotnictví.  

 ZPRÁVY z www.RES CLARITATIS  
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Později v prezentaci vakcíny Gates zmínil ješt ě jednou: "Je to n ěco, co 
miluji," řekl o nich. 
 Jeden z nejbohatších lidí na planet ě je už dlouho znám coby št ědrý 
mecenáš pro r ůzné potratové programy, které mají omezit r ůst populace.  
Nyní p řiznává, že tentýž cíl (redukci po čtu obyvatel) mohou zajistit i nové 
vakcíny. Potvrdil tak informace a výzkumy, podle kt erých vakcíny obsahují 
látky, které snižují plodnost, či p římo vyvolávají sterilitu, stejn ě jako 
r ůzné nemoci typu autismu či poruch imunity.  
 D ůvod, pro č byl Gates ve svém projevu tak otev řený, je dán z řejm ě 
výb ěrem publika. P řednáška se totiž konala v rámci konference TED (Tec hnology, 
Entertainment, Design), což je elitní nezisková nad ace, která se specializuje 
na p řednášky ve řejn ě známých osobností. Krom ě Gatese na nich vystupují 
například Bill Clinton, Al Gore či Gordon Brown.  
Běžný člov ěk nemá šanci se na n ě dostat, ú častnický poplatek za konferenci je 
totiž šest tisíc dolar ů. Mezi sponzory organizace pat ří IBM a vojensko-
pr ůmyslový gigant General Electric.  
 Ve zcela jiném sv ětle tak vyznívají altruisticky vypadající tvrzení 
manžel ů Gatesových, kte ří nap říklad p řed m ěsícem v Davosu oznámili, že 
v p říštích deseti letech poskytnou deset miliard dolar ů (až 188 miliard korun) 
na vývoj nových o čkovacích látek.  
Nápady na cílenou depopulaci skrze sterilizaci obha joval v knize Ecoscience 
z roku 1977 i sou časný poradce amerického prezidenta Obamy John P. Ho ldren.  
 V Česku zatím o nebezpe čí vakcín (nap říklad proti prase čí ch řipce) takto 
otev řeně hovo ří jen politik za Demokratickou stranu zelených Dani el Solis. Ten 
zve řejnil n ěkolik článk ů, ve kterých tvrdí, že panika kolem prase čí ch řipky 
byla vyvolána proto, aby následn ě podávaná vakcína posloužila dlouhodobým 
cíl ům environmentalist ů, kte ří se netají touhou zredukovat po čet lidí na 
planet ě. O čkovací látky podle n ěj obsahují nebezpe čné p řísady, které zp ůsobují 
sterilitu.  
 
VÝMAZ SLOV MATKA A OTEC! 
 

Slova "matka" a "otec" byla dlouhodob ě kandidáty na výmaz z oficiálních 
úředních dokument ů. Ve Spojených státech už od února 2011 vymizí defi nitivn ě 
např. z oficiálních žádostí o pas. Nahradí je genderov ě korektní sd ělení 
"rodi č 1" a "rodi č 2". Oficiální vyjád ření americké ú řadu zodpov ědného za 
vydávání pas ů obsahuje mj. sd ělení, že "tento krok zlepší poskytování 
genderové neutrality a identifikaci r ůzných typ ů rodin". Mluv čí ú řadu Brenda 
Spragueová uvedla, že odstran ění tradi čních rodi čovských jmen není aktem 
politické korektnosti, ale p řizp ůsobením se moderní medicín ě a moderním 
technologiím v oblasti lidské reprodukce. Bojovníci  za práva homosexuál ů 
aplaudují. "Tato zm ěna umožní r ůzným typ ům rodin, aby požádaly o pas bez 
pocitu, že vláda neuznává zrovna jejich "rodinu", u vedla Jennifer Chrisler, 
výkonná ředitelka Family Equality Council.  
 Její organizace lobbovala za tuto zm ěnu už řadu let. Robert Jeffress, 
pastor baptistického spole čenství, na to řekl: “Je to sou část snahy 
o odstran ění rozdíl ů mezi mužem a ženou a o n ěco, co si činí ambice na výklad, 
že není t řeba mít oba rodi če, matku i otce na to, aby byla zajišt ěna dobrá 
výchova dít ěte.“  
 
 
 

 

ZAJÍMAVÉ STRÁNKY 
http://www.hagioterapie.cz 
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Co je náplní a účelem postní doby? Co a proč v postní době dělat ?! Samotný název tohoto 
čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný. Půst jako takový totiž není jeho jedinou 
náplní.  
 
PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE  
Začněme od konce postní doby - od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech křesťanů: celé 
jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto 
tajemství získává člověk sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že jedním z 
hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je 
tato doba přípravou na obnovu křtu o Velikonocích.  
 
Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského 
života jako velkého putování do domu Otcova. Toto období začíná 
udělováním “popelce” - sypáním popela na hlavu s výzvou: “Obraťte se a 
věřte evangeliu” (Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, 
aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec 
totiž připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu 
směřují. (Poznámka: druhá varianta doprovodných slov k sypání popela na 
hlavu: "Pamatuj že jsi prach a v prach se navrátíš") 
 
CESTA K OTCI , ANEB BŮH NENÍ MRZUTÝ 
Nejasné přesvědčení, že Bůh je s námi nespokojen, že je tvrdý, mrzutý, 
mstivý a lhostejný, prostě takový, jací bychom byli na jeho místě my, v nás 
zabíjí naději, víru, lásku a život vůbec...  
Celé Zjevení nám však říká, že Bůh není jako my. Je Otec, původce lásky. 
Právě o tomto mluví Ježíš v podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (srov. Lk 
15,11). Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás. Svou láskou nás naplňuje ale do té 
míry, jak se jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc má možnost změnit náš život. "Syn vstal a šel 
ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho 
a  políbil..." (Lk 15, 20) 
 
Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství. (Jan Pavel II.) 
 
HŘÍCH A POKÁNÍ , ANEB ŽIVOT Z VLASTNÍCH SIL 
Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu, snaha dosáhnout štěstí a naplnění života pouze 
vlastními silami. Toto vše vede člověka ke hříchu, jenž je bariérou v přijímání Boží lásky, 
někdy přímo jejím odmítnutím.  
 
Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat se Bohem milovat a v síle 
této lásky se pak vydávat po jeho cestách. Cesta obrácení s sebou přináší jak “negativní” 
aspekt: osvobození od hříchu a zla, tak aspekt “pozitivní”: rozhodnutí pro dobro. V této 
perspektivě lze pak slavit svátost pokání, jakožto zásadní bod cesty obrácení pokřtěného 
člověka. 
        PŘEVZATO Z WWW.VIRA.CZ 

   POSTNÍ DOBA, PŮST  
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 MOJI MLADÍ PŘÁTELÉ,  
 
o letošních prázdninách se chceme setkat se Svatým otcem Benediktem 
XVI. v Madridu v rámci Světových dní mládeže. Je to tradice, za kterou 
vděčíme papeži Janu Pavlu II., kterého budeme  v Madridu již moci nazývat 
blahoslaveným tj. šťastným. V Madridu můžeme pod ochranou Panny 
Marie, jejíž památná socha je uctívána v dostavěné madridské katedrále, 
poděkovat oběma papežům, předešlému i nynějšímu, za zájem o život a 
budoucnost mladé generace. Španělsko je zemí, kde hlásal evangelium sv. 
Jakub Starší, kam putuje Evropa, ale i současný svět, již po staletí. Byl 
nejenom hlasatelem evangelia, ale také ochráncem národa a integrity 
španělské země, která darovala církvi velkou řadu světců, zakladatelů řádů, 
velkých teologů, mystiků, ale také i učenců, kteří proslavili španělské 
univerzity do dnešního dne. Definice lidských práv a svobod je dílem 
Salamanky a jejího univerzitního profesora Francisco de Vittoria, který začínal své pojednání slovy: 
„Žádný člověk se nerodí jako otrok“. Na univerzitě v Alcala u Madridu skládá první doktorát 
sedmadvacetiletá dívka, tzv. doktorka z Alcaly, proslavená jazykovými znalostmi a kulturním 
rozhledem. Tato španělská kultura přišla také na Karlovu univerzitu v 17. století, kdy se zrodilo heslo 
videre Pragam et audire Ariagam (vidět Prahu a slyšet profesora Ariagu u Klementina). Zvu vás spolu 
s ostatními otci biskupy, kteří se též vydáváme do Madridu, na tuto cestu.  
 
Současně se obracím na vás, mladé muže a ženy, kteří máte zájem prohloubit svůj duchovní život a 
znalosti křesťanské filosofie a teologie, které je také možno uplatnit v široké službě církvi a ve 
společnosti. Je to nabídka studia na teologických fakultách, pro naši arcidiecézi především na 
Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, která je již řádně etablovanou fungující fakultou této 
nejstarší zaalpské univerzity v Evropě. Obracím se také na mladé muže, kteří mají opravdový zájem 
o život a budoucnost církve a kteří si kladou otázku, či zaslechli hlas volání ke kněžské službě. Je 
třeba se obrátit v tomto případě na kněze, se kterými jste v kontaktu, aby vám poradili, jak dále 
postupovat. Bez nové generace, bez dostatečného počtu mladých kněží a řeholníků, stala by se 
naše církev nehybnou, neschopnou být opravdovým kvasem společnosti. Proto vás prosím a žádám 
o potřebnou odvahu k rozhodnutí, které není možné bez Boží pomoci a světla Ducha sv. Pro vás, 
kteří často pracujete s počítačem: řadu informací najdete na internetových stránkách 
Arcibiskupského semináře v Praze: www.arcs.cuni.cz . 
 
   Váš      + Dominik Duka OP, arcibiskup pražský 
 

 
 

    

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  

   DOPIS OTCE ARCIBISKUPA DUKY MLÁDEŽI  
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