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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
      “Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky.“ Sk 2    
 
 
POZNAT MOC JEHO VZK ŘÍŠENÍ…  
 
Vzkříšení Krista znamená nové stvoření.  
O velikonocích nejde jenom o víru, že Kristus vstal z 
mrtvých, ale především o to osobně poznat a pocítit 
moc jeho vzkříšení.  
 Obraz, který vidíme, nalezneme v toskánském 
městě Sansepolcro, v městské galerii v Pallazzo dei 
Conservatori. Namaloval ho Piero della Francesca. 
Piero se narodil mezi lety 1410-1420 v Sansepolcro. 
Byl mistr neosobního stylu. Jeho matematická 
jasnost a nesentimentálnost nechala vzniknout 
obrazům, jejichž spirituální hloubka dodnes 
promlouvá.  
 Huxly považoval jeho Vzkříšení Krista za 
jeden z nejkrásnějších obrazů světa. Na to si 
vzpomněl anglický kapitán Anthony Clark, když na 
konci války měla 8. britská armáda bombardovat 
město Sansepolcro, a nechal bombardování zastavit. 
A tak kvůli této fresce Zmrtvýchvstalého bylo město uchráněno.  
 Město Sansepolcro bojovalo o svou samostatnost, od roku 1441 bylo pod nadvládou Florencie, 
r. 1456 mohlo opět užívat Pallazo dei Conseravori jako gesto přislíbení toužené samostatnosti. Kristův 
pohled, jeho majestátní a realistické znázornění, vyjadřuje prožitou bolest a setkání se smrtí, z kterého 
vstal k spáse všech lidí. Síla a životnost jeho těla měla být symbolem pro město, aby vykročilo do 
budoucnosti beze strachu.  
 Vzkříšený Kristus je na obraze znázorněn jako mladý hrdina. Po jeho pravici jsou holé zimní 
stromy, stromy staré, po levici má mladé, míznaté, olistěné stromy, jež ožily díky životodárné síle, 
kterou do nich vlila jeho vzkříšená přítomnost. Kristus, výhonek kmenu Jesse, vykoupil lidstvo od časů 
dřeva rajského stromu na dřevě kříže. Jeho tvář je neúprosná, nikoho nesoudí, ale ve své strohé čistotě 
nás možná vyzývá, abychom posoudili sami sebe. Čtyři spáči také působí impozantně, a ačkoli malíř 
chtěl především ukázat, jak hluboký je jejich spánek – vůbec si nevšimli, že došlo ke zmrtvýchvstání, 
které otřáslo celou zemí. Síla jejich svalů je nevyužitá, promrhaná. Kristus naopak stojí vzpřímeně, 
svírá korouhev a svaly v něm hrají napětím, jak se chystá povstat a vykročit z hrobu. Kristus má nohu 
opřenu o hranu hrobu způsobem, jakým se kdysi v soubojích poraženému stálo na zádech. Zde je 
poražena smrt.  
 Na obraze můžeme pozorovat perfektní geometrii. Kristova hlava je vrcholem trojúhelníku, 
jehož základnou je hrob a hlavy spících vojáků. Vojáci vytváří kruh. Tato geometrická forma dává 
božské scéně hloubku. Různé barvy oděvů zvýrazňují individualitu každého z nich a určují mu místo.  
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Někteří v obraze vidí znovupovstání přírody na jaře, jiní v Kristovi spatřují ochránce města, které se 
nachází v hlubokém spánku. Další nachází v Kristově tváři ohromnou důvěru a jistotu. Ve spících 
vojácích ale jenom neživé, pasivní svědky, kteří na zmrtvýchvstání nemají skutečný podíl. Kristovo 
vítězství není pouze vítězství nad viditelnými nepřáteli. Je to vítězství nad smrtí, nad tmou, nad 
strachem ze smrti, nad ďáblem.   
 Kristovo vzkříšení je i naše vzkříšení. My máme Kristovi podat ruku, aby nás mohl vytáhnout 
z hrobu. Tak dojde k novému, universálnímu exodu. Bůh přišel s velikou mocí a silnou rukou, aby 
osvobodil svůj lid z tížícího a úplného otroctví, z většího než bylo to v Egyptě.  
 Přeji nám velikonoční oči, které se dívají ze smrti do života, z viny do odpuštění, z rozdělení do 
jednoty, z „ Já“ do „Ty“, od člověka k Bohu. 
 
    Požehnané Velikonoce přeje P. Daniel O. Praem.  
 
 

 KVĚTEN 2011 SVÁTKY A SLAVNOSTI 
  03. května: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
  12. května: Svátek Výročí posvěcení katedrály 
  14. května: Svátek sv. Matěje, apoštola  
  16. května: Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 
 
 ČTVRTKY V KLUBU DCB V 19:30 
  12. května: FR pastorační 20 hod. 
  19. května: biblická hodina 
  26. května: biblická hodina 
 
 SETKÁVÁNÍ NAD TÉMATY 
  V měsíci květnu setkání nad tématy nebude. 
 

  ___________________________________________________ 
 
FARNÍ VÝLET 
 

Připomínám všem účastníkům farního výletu do Milevska, Sepekova a na Svatou Horu, který se 
uskuteční v sobotu 14. května 2011, plánovaný odjezd od  Domova sv. Karla Boromejského 
v 7,00 hodin (vyčkáme na autobusovou linku 164 ve směru na Zličín v 7,03 h). Předpokládaný 
návrat je stanoven na dobu mezi 17. a 18. hodinou. 
 Rovněž připomínám, že vybírám zálohu na výlet ve výši 250,- Kč za dospělou osobu a 150,- 
Kč za dítě do věku 15 let. 
 Ještě je několik volných míst. Případní zájemci se mohou přihlásit zapsáním do archu 
v předsíni obou kostelů nebo telefonicky na č. 605 504 785.                        H. Kučerová 
 
SEKÁNÍ TRÁVNÍKU U SV. MARTINA 

Dnešní doba je plná sedavé práce a uspěchaného shonu... Jediným lékem se jeví chvíle klidu 
nejlépe spojená s pohybem v přírodě! Taková příležitost se právě teď nabízí na zahradě u kostela 
sv. Martina! Trávník, který se nachází kolem našeho kostelíka, právě postrádá svého ošetřovatele - 
a vy se jím můžete stát - k tomu si ještě odpočinout a aktivně zarelaxovat! 

Vaše nabídky na sekání svatomartinského trávníku prosím směřujte na mne!          David Žofák 
 

____________________________________________ 
 

Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zároveň ohleduplný.    John Powell 
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NOC KOSTELŮ - kdo z nás by se cht ěl zapojit?   
 
Mezinárodní projekt Noc kostelů, jehož cílem je otevřít široké veřejnosti kostel netradičním 
způsobem, se letos uskuteční v České republice již potřetí a je do něj (spolu s naším kostelem) 
v Praze zapojeno již přes 100 kostelů a modliteben. 
 
Společný začátek Noci kostelů bude v pátek 27. května v 17.50, kdy u nás i v ostatních kostelích se 
rozezní zvony. Od této chvíle bude v našem kostele sv. Martina připravený program až do půlnoci. 
  
  Předpokládaný program u nás: 
  - varhanní koncert 
  - pásmo písní 
  - obrazová meditace 
  - historie řepské farnosti a jeho kostelů 
  - divadelní představení 
 
 
Přesné časy jednotlivých bodů programu budou vyvěšeny na internetu nebo na zastávkách v Řepích. 
 
Program je možné ještě doplnit o Vaše návrhy a realizace! Pokud byste rádi něčím přispěli - ozvěte 
se mi prosím! Základní okruhy nabídek jsou PASIVNÍ (zde lidé naslouchají, dívají se) a AKTIVNÍ (zde 
se lidé sami zapojují a např. něco vytvářejí).     
  
Těším se na Vaše reakce! Všichni jste také na samotnou akci srdečně zváni!      D. Žofák      
            

 - odkaz: http://www.nockostelu.cz 
 

 
NOC KOSTELŮ JE... 

 
- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k 

objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických 
pokladů, 

 
- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je 

dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život,  
a svoje osobní obdarování a dovednosti, 

 
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným, 

 
- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé 

v minulých staletích. 
 

______________________________________________________ 

Problém krize, před níž dnešní společnost stojí, se dá asi vyjádřit takto: Je taková láska, která je 
spojena s trvalým a bezpodmínečným závazkem vidět štěstí druhého, opravdu cestou k osobnímu 

uspokojení a pravému naplnění? Nebo má člověk raději zůstat volný a lidskými vztahy nezatížený, aby 
mohl zakoušet rozkoš, moc a nejrůznější prožitky, které život nabízí? Je osobní uspokojení a radost tím 
nejlepším životním cílem - nebo je nejhlubším smyslem života žít v závazném a trvalém vztahu lásky? 

Máme se druhému dát všanc, nebo je lepší nikdy neříci "navždy"? 
            John Powell 
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 MOMENTKY ze života Jana Pavla II. 

Následující směs pohotových, trefných odpovědí a překvapivých gest svědčí 
o papežově mimořádné lidské vyrovnanosti. Tím spíš, že většina z nich je 
improvizovaná a spontánní. Je to Karol Wojtyła ve skutečnosti. Takový, 
jaký byl a jak se projevoval. Jeho krásná, zdravá lidskost se projevovala 
humorem, jehož tajemství si osvojil. Některá slova nás rozesmějí, jiná 
rozpláčou. Jako on sám. 

Zůstal stále sám sebou 
Během cesty do Izraele za ním přichází nějaký muž, aby mu ukázal „vzácnou“ relikvii: cihlu z 
Abrahámova domu. A papež na to: „Ale já myslel, že Abrahám… bydlel ve stanu.“ 
 ٭
Do Castel Gandolfa, papežského letního sídla, je pozvána rodina přátel. Jednou večer jsou rodiče 
konsternováni, když zastihnou Jana Pavla II. … v pyžamu, jak utěšuje jejich maličké. Ze svého pokoje 
je slyšel hlasitě plakat a přispěchal k nim dříve než rodiče. 
 ٭
Když přicestoval do Austrálie poprvé jako papež (1986), dali mu do náruče medvídka koalu. Je to 
sympatické a milé zvíře, které ale umí použít své silné drápy, pokud se necítí dobře. Člověk ho musí 
umět pružně a jemně uchopit. A papež ho bere prostě, tak jak to dělá s dětmi. „Byl to pohodový a 
něžný okamžik s tím čumáčkem koaly, který vzhlížel k Svatému otci,“ komentuje fotograf Arturo 
Mari, který tuto scénu zachytil. 
 ٭
Cestou do svého bytu dává přednost chůzi po schodech před jízdou výtahem. Jeden kardinál, trošku při 
těle, k tomu poznamená: „To se pro papeže nehodí.“ Odpověď: „Potřebuji trochu pohybu a vám by to 
také neuškodilo.“ 
 ٭
Jednou mu dají darem oslíka. U stolu se diskutuje, co s ním. Dát ho do vatikánské zahrady? Postavit 
mu domeček? Na to Svatý otec: „Ne, ne! Ve Vatikánu už je… příliš mnoho oslů.“ 
 ٭
Jednomu novináři, který se zeptal, zda ho neobtěžují všechny ty kamery, co ho pronásledují, 
odpověděl: „V evangeliu je psáno, že radostná zvěst se má hlásat ze střech. A nevidíme snad na 
střechách měst a vesnic, které navštěvujeme, televizní antény?“ 
 ٭
Leden 1998, let na Kubu. Novináři se ho ptají: „Co vaše zdraví?“ „Když chci vědět, jak jsem na tom se 
zdravím, přečtu si noviny.“ 
 ٭
Vášnivé zaujetí Jana Pavla II. pro lyžování je známé. Na otázku „Lyžujete?“, která padla už na první 
tiskové konferenci, odpovídá škodolibě: „Když mně to dovolí,“ a všichni novináři propuknou v smích. 
Důvěrné otázky pak následují jedna za druhou: „Budete moci žít zavřený ve Vatikánu?“ „Už jsem to 
vydržel pět dní!“ A tak to pokračuje dál. 
 ٭
Při jeho první cestě do Paříže v roce 1980 začne nějaký opilec vykřikovat nesmysly. Policie ho spěchá 
zadržet, ale Jan Pavel II. je rychlejší. Skokem prorazí policejní kordon, vezme muže za ruku a s 
úklonou mu ji políbí, protože ho uznává za dítě Boží, jímž skutečně je. Ke zděšení ministrů, kardinálů 
a biskupů, kteří ho doprovázejí. Pověděl mi o tom přímý svědek té scény, který se potom stal 
biskupem. 
 
     převzato z webu vira.cz  podle knihy: Momentky ze života Jana Pavla II. 
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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. V souvislosti s odstoupením J. Veselého mu PR 
děkuje za vykonanou práci. 
  

2. „Dohodou o úprav ě vzájemných práv a povinností 
při spole čném užívání kostela Sv. Rodiny v Praze – 
Řepích“ se bude S. Konsoláta z časových d ůvod ů dále 
zabývat až po Velikono čních svátcích. P ředpokládá se, že bude bez výhrad 
podepsána.  
 

3. PR byla seznámena s reakcí rodiny Vávrovy na zas lanou odpov ěď PR. 
 

4. P. Janá ček seznámil PR s osobním rozhodnutím oficiáln ě se podílet na 
platb ě nájemného za farní byt.  
 

5. P. Suchel pro četl p řipravovanou kroniku naší farnosti a p řipravil řadu 
připomínek. Zárove ň doporu čil zpracování záv ěre čné kapitoly „Vývoj řepské 
farnosti“. K dalšímu čtení si kroniku p řevzaly S. Amata a S. Konsoláta. 
 

7. P říprava farního výletu na den 14. kv ětna 2011 pokra čuje, H. Ku čerová 
zajistila autobus, je zajišt ěna i návšt ěva jednotlivých míst (Milevsko, 
Sepekov a Svatá Hora/P říbram).  
 

8. Termín pouti sester osobními auty do Slavkovic n a Morav ě zatím není 
stanoven, p ředpokládá se v pr ůběhu června. 
 

9. Na Zelený čtvrtek bude uspo řádáno agapé v jídeln ě, po Vigilii vzk říšení 
bude setkání v klubu. 
 

10. Na Bílou ned ěli 1. kv ětna, kdy bude u Sv. Rodiny 1. sv. p řijímání, 
bude p řipraveno pohošt ění v klubu. H. Ku čerová požádá o pomoc další 
farníky. 
 

11. Farnost se zapojí do akce „Noc kostel ů“, která se uskute ční dne 27. 5. 
2011. V kostele u sv. Martina se po čítá s časovým rozsahem od 17:50 do 
24:00 hod. Organizaci a program p řipravuje D. Žofák. 
 

12. D. Žofák projedná možnost spolupráce s redakcí Řepské sedmnáctky. P. 
Janá ček je p řipraven psát do novin „Duchovní okénko“. 
 

13. Zamýšlená velikono ční duchovní obnova s Maxem Kašpar ů musí být z jeho 
zdravotních d ůvod ů odložena, p ředběžně p řislíbený termín je první týden 
v prosinci. 
 

13. Byly projednány a up řesn ěny detaily velikono čního programu. 
 

14. Brigáda na úpravu okolí u kostela sv. Martina s e uskute ční 23. 04. 
2011 od 10:00 hod. 
 
 

15. Májové pobožnosti se budou konat v obvyklých dn ech a časech, tedy pond ělí 
a st ředa v 18:30 na zahrad ě (za špatného po časí v kostele), v pátek po mši sv. 
v kostele (p řibližn ě od 18:40). 
 

16. P říští jednání PR se uskute ční 12. 5. 2011 ve 20:00 hod. v klubu DCB. 

  ZÁPIS  Z  PASTORAČNÍ  RADY 14 .  dubna 2011  
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 

☼ Francouzský básník Charles Péguy napsal: "Nepokoušejte se jít k Bohu sami. Půjdete-li, určitě vám 
položí zdrcující otázku: Kde jsou tvoji bratři a sestry?" 

.. .. .. 
 

☼  To je ovšem známý paradox evangelia: Uspokojení a naplnění jsou vedlejší produkty oddané lásky. 
Dosáhnou jich jenom ti, kdo dokážou vyjít sami ze sebe, ti, pro něž dávání je důležitější než braní. 

 .. .. .. 
 

☼  Není třetí možnost: láska je buď podmínečná, nebo bezpodmínečná. Buď si člověk klade podmínky, 
nebo ne. A v jaké míře je klade, v takové míře toho druhého ve skutečnosti nemiluje. Nabízí mu pouze 

výměnu, ne dar. A pravá láska je a vždy musí být darem ve svobodě. (4O-41)  
.. .. .. 

 

☼ Milovaný musí poznat, že je pro tebe skutečně někým, ne něčím. Že není jen "případ k vyřízení" nebo 
"problém k vyřešení". A tak první věcí, kterou musí láska udělat, je sdělit toto: Moc o tebe stojím, chci 
především tvoje štěstí a udělám vše, co mohu, abych ti ho zajistil(a), jsi pro mne jedinečným člověkem.  

.. .. .. 
 

☼  Láska vyžaduje, abych se naučil zaměřovat svou pozornost na potřeby těch, které miluji. Vyžaduje, 
abych se stal citlivým posluchačem. Čas od času bude láska požadovat, abych odložil své vlastní 

uspokojení na pozdější dobu a soustředil se na potřeby těch, které miluji. Budu muset druhému odkrýt 
své nejtajnější pocity a nejskrytější myšlenky, protože sebeodhalení je pro životnost lásky nezbytné. 

Stanu se zranitelným, protože láska mě otevře upřímným reakcím jiných, jimž jsem dovolil, aby 
pronikli mými hradbami. Láska strhne i ochranné zdi, které jsem vystavěl kolem svých citlivých míst. 

.. .. .. 
 

☼  Láska mě bude učit dávat a přijímat bez počítání; daleko přesahuje spravedlnost váha - 
odvažování. Láska sice dělí životní břemena napolovic, ale odpovědnost každého násobí dvěma.  

.. .. .. 
 

☼  I velcí lékaři, s kterými jsme někdy v lecčems nesouhlasili, se shodují v tom, že láska je hlavní zdroj 
lidského zrání. Když byl Sigmund Freud tázán na definici duševního a citového zdraví, řekl: "Je to 

schopnost pracovat a milovat." Podobně řekl i Alfred Adler, že "všechna lidská selhání jsou důsledkem 
nedostatku lásky". Stále více psychologů oceňuje, jak důležitá je pro člověka schopnost navázat 

důvěrný vztah. Lidé s nízkou schopností navázat vztah lásky jsou desetkrát náchylnější k chronickým 
chorobám a pětkrát náchylnější k psychickým onemocněním. Zdá se, že Ježíšovo přikázání, abychom se 

navzájem milovali, je bytostně lidským imperativem, a ne jen nabídkou volby.  
.. .. .. 

 

☼  Vyjít ze sebe směrem k jinému člověku znamená i nebezpečí: je tu riziko sebeodhalení, odmítnutí, 
nedorozumění. Znamená zármutek při dočasném odloučení, psychickém nebo fyzickém, až po konečné 
odloučení smrtí. Kdo staví na osobní bezpečnosti a jistotě jako na neoddiskutovatelných podmínkách 
života, nebude ochoten pro lásku nic obětovat ani nebude schopen se jejími hodnotami obohatit. Kdo 
se uzavře do ochranné kukly, kdo si drží ostatní v bezpečné vzdálenosti a pevně trvá na svém osobním 

vlastnictví a soukromí, tomu bude cena lásky nedostupná. Zůstane nevždy vězněm svého strachu.  
.. .. .. 

 

☼  Ve Starém zákoně se Bůh zjevuje izraelskému lidu jako Bůh, který miluje bez podmínek. Svému lidu 
se ve chvíli vyvolení nabízí jako dar. Tento dar si lid nevyprosil, nevysloužil ani nezasloužil. 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 

převzato z webu vira.cz: citáty z knihy: John Powell: Láska bez podmínek, Portál, Praha 1994 
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EXISTUJE ZLO?  

Profesor na univerzitě položil svému studentu otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené 
Bohem?“ 
 Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to stvořené Bohem.“ 
„Stvořil Bůh všechno?“, zeptal se profesor.  „Ano, pane.“, odpověděl student. 
 Profesor se tedy zeptal: „Jestliže Bůh stvořil všechno, to znamená, že Bůh stvořil 
i zlo, které existuje. A díky tomuto principu naše činnost určuje nás samotné. Bůh je 
zlo.“ Jakmile to student slyšel, tak ztichl. 

Profesor byl sám se sebou velmi spokojený. 
 Ale najednou zdvihl ruku jiný student: „Pane profesore, mohu Vám položit otázku?“ 
„Samozřejmě“, odvětil profesor. 
 Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?“ „Co je to za otázku, samozřejmě, že ano. Vám 
nebylo nikdy chladno?“ 
 Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten klidně pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad 
neexistuje. V souladu se zákony fyziky je chlad ve skutečnosti jen nepřítomnost tepla. Člověka a 
předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti, anebo vytvoření tepla, ale nikdy 
ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svou jednotku, ve které ho můžeme měřit. 
Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali, co cítíme v nepřítomnosti tepla.“ 
 Student pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?“ „Samozřejmě, že existuje“, odpověděl 
profesor. „Znovu nemáte pravdu. Tma také neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že je 
nedostatek světla. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit, zkoumat paprsek za 
paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svou jednotku, ve které ji můžeme měřit. Tma je jen 
pojem, kteří si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.“ 
 Následně po tom se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?“ 
Tentokrát již profesor odpověděl nejistě: „Samozřejmě, vidíme ho každý den, brutalita ve vztazích 
mezi lidmi, trestné činy, násilí, rozvody, vše toto není nic jiného, než projev zla.“ 
 Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je 
výsledek nepřítomnosti božské lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma nebo 
chlad, tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.“ 
 Profesor si sedl. Ten student byl mladý Albert Einstein. převzato z http://www.sinagl.cz/ 
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VÍKEND ŘEPSKÉ MLÁDEŽE (až na ...) Vesmír 

 

Letošní společný víkend se bude konat od pátku 3. do neděle 5. června a to 
 v Diecézním centru mládeže v Orlických horách - na Vesmíru. 

Přihlásit se mohou mladí lidé (i spolu se svými kamarády...) do 27. května! 
Těším se opět na hezky prožité dny ve společenství dalších mladých lidí z Čech.  D. Žofák 

 
 
 

MALTA – hlavní m ěsto VALLETTA 
 

K významným památkám metropole patří kostel Panny Marie Vítězné, který byl první stavbou, jež 
vyrostla ve Vallettě po tureckém obléhání, tj. v roce 1568. Ve stejném roce zde byl pohřben zesnulý 
zakladatel města Jean Parisot, jehož ostatky byly později přeneseny do katedrály sv. Jana (hlavní 
katolický chrám ve Vallettě). V interiéru kostela naleznete překrásnou stropní malbu, která je dílem 
maltského malíře Alessia Erardiho. Kostel byl v minulosti několikrát přestavován a procházel 
úpravami, jeho dnešní podoba tak pochází z konce 18. století. V současné době probíhá rekonstrukce 
stropu kostela a mají zde problémy s jejím financováním. Při návštěvě tohoto kostela zde daroval kard. 
Vlk kopii sošky Pražského Jezulátka a ta je zde stále vystavena. Na poslední lavici v kostele je toto 
prosté, ale krásné zamyšlení:   
 
 Pojďme a uctívejme ho, 
 Když vstoupíš do tohoto kostela,  
 Pamatuj, že náš pán, Ježíš Kristus, je tady, 
 Je přítomen ve svaté eucharistii, 
 Která je ve svatostánku na hlavním oltáři, 
 Aby byl uctěn a přijat svatým společenstvím. 
 

 Poklekni a pokloň se mu, 
 Poděkuj mu za tvá požehnání, 
 Popros ho o odpuštění tvých hříchů, 
 Předlož  mu co potřebuješ. 
 

 Vzpomeň si na všechny úzkosti, bolesti a potřeby, 
 Pomodli se, aby mrtví odpočívali v pokoji a  
 Nezapomeň na ty, kteří zde slouží jako duchovní. 
 
 Bůh Ti žehnej. 
       Z cesty po Maltě – Jitka + Jiří Veselý, 4/2011 
 
 

    

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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