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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  

      
   ŘÍJEN 2011 - informace  
 
 
 

MODLITBA R ŮŽENCE 
 

Jako každoročně tak i letos je měsíc říjen více věnován modlitbě růžence, ke které nás zvláště 
zvou sestřičky boromejky. 
Růženec se bude každý týden v říjnu modlit takto: 
 PONDĚLÍ a STŘEDA - po mši svaté, která začíná v 16 hod. 
 PÁTEK - přede mší svatou, která začíná v 18 hod. 
 

______________________________________________________ 
 
FARNÍ  POUŤ 
 

Podzimní pouť naší farnosti ze Svatého Jana pod Skalou přes Tetín do Berouna se uskuteční 
v sobotu 8. října 2011 . Do Sv. Jana pod Skalou se dopravíme autobusem č. 384 , který odjíždí  
od metra ve Zličíně v 8,40 hodin. Ve Sv. Janu budeme slavit mši svatou. Poté se vydáme pěšky 
do Tetína, kde si prohlédneme místa spjatá s postavou svaté Ludmily. Pouť zakončíme 
v Berouně, odkud je možno cestovat zpět do Prahy vlakem nebo autobusy č. 380 a 384. Přesné 
informace o možnostech dopravy naleznete ve vývěsní skříňce kostela Sv. Rodiny nebo na 
nástěnce v předsíni kostela sv. Martina. Trasu je možné také zkrátit na 4 km a skončit už 
v Srbsku - odkud je možné se vydat zpět do Prahy vlakem (jede nejméně každou hodinu). 
       VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI :-) 
 
         

 
 

 
 
 
 
 
 

mimořádné číslo 
říjen 2011 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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„PODPORUJTE  SVÉHO ANDĚLA“ 
AKCE NA ZÁCHRANU BEURONSKÉ MALBY V KOSTELE SVATÉ RODINY V PRAZE – ŘEPÍCH 

 

 

 

BENEFIČNÍ KONCERT POD NÁZVEM  

„A N D Ě L É   M E Z I  N Á M I“ 
 

V NEDĚLI 9.ŘÍJNA 2011, V 18.00HOD.,  

KOSTEL SV.RODINY PRAHA – ŘEPY 

 

ZAZPÍVÁ DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR  

CH O R U S   A N G E L U S  
POD VEDENÍM MARTINY KLIMTOVÉ 

 

UMĚLECKÝM SLOVEM DOPROVODÍ  

V A L E R I E   Z A W A D S K Á                                                                        

 
 

VSTUPNÉ  DOBROVOLNÉ 
 
 

KOSTEL SVATÉ RODINY V DOMOVĚ SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO, K ŠANCÍM 50, PRAHA-ŘEPY. 

TRAM Č. 10, 9 - KONEČNÁ, BUS Č.180  - KONEČNÁ, BUS Č. 164 ZASTÁVKA ŠKOLA ŘEPY- NA ZNAMENÍ. 
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KDU-ČSL Praha 13, Změna pro Prahu 13, Vzdělávací a inovační institut, o.s. 

a Komunitním centrem sv. Prokopa Vás srdečně zvou na 
 

TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ, 

 

které se bude konat v pátek 7.10.2011 od 20 hod. v Komunitním centru sv. 

Prokopa (stanice metra B Hůrka). Je pro Vás připraveno kvalitní moravské 

víno, burčák, slivovice 

a další občerstvení. Těšit se můžete také na výstavu obrazů a ukázku krojů. 

Večerem bude provázet oblíbená cimbálová skupina. Vstupné dobrovolné. 

Těšíme se na viděnou! 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 

CO NAPSAL KAREL ČAPEK O SV. VÁCLAVOVI týden p řed svou smrtí 
 
Ne, že bych mohl čímkoliv rozhojnit naše vědomosti o vévodovi české země; ale stalo se kdysi 
jedno zjevení, o kterém bych vám chtěl dát opožděnou zprávu. Bylo to za války  (první světové 
- pozn. redakce), v jedné z nejsmutnějších a nejtěžších zim; tehdy se všechno zdálo skoro 
ztraceno, a jen s námahou jsme v sobě udržovali malý a zoufale vytrvalý ohníček naděje. (Jak 
je to dávno, Bože, jak je to dávno!) V takových dobách se člověk ohlíží po znameních; i hledal 
jsem za jednoho nedělního odpoledne - bylo to právě kolem vánoc jako teď - nějaké znamení na 
temném a sirém Hradě pražském.  
Foto: IMA 

 
Svatý Vít byl kupodivu otevřen; bylo tam šero jako teď, jen maličko lidí se modlilo ve zšeřené 
lodi chrámové a několik svíček zimomřivě svítilo před vysokými temnými oltáři. Bylo to 
strašně smutné a přísné jako znamení. A tu se otevřely železné dveře kaple svatováclavské a z 
nich vycházel průvod kněží s hořícími svícemi, jako z jiného věku a zpívali. Zpívali mešními, 
silnými, stářím jakoby nazrněnými hlasy: "Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás, 
pros za nás Boha, Svatého Ducha..."  
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V katedrále se udělala docela tma, jenom ty ornáty, jenom ty stříbrné a plešaté hlavy velikých 
starců zářily v kmitavém plápolání svěc. "Ty jsi dědic české země; rozpomeň se na své plémě... 
Nedej zahynouti nám ni budoucím." 
 
Svatovítští canonici už zašli do sakristie, tma zalila katedrálu, a ještě jsem oběma koleny klečel 
na tvrdém a mrazivém kamení; ale pak už ve mně nebyl malý a zoufale vytrvalý ohníček 
naděje, nýbrž zářivá a slavnostní řada hořících svěc. Nezapomeňme na tuto tradici 
svatováclavskou. 

Mám před sebou knížečku; jmenuje se Good King 
Wenceslaus, vyšla loni v Chicagu a obsahuje vánoční 
hru, kterou napsal pan Cloyd Head pro jednu školu na 
Floridě. Teď o vánocích se po celém anglosaském 
světě bude zpívat koleda o dobrém králi Václavu. 
 
I když nechceme,  
půjdeme s jinými lidmi a národy  
po hřejivých stopách,  
jež zanechal ve sněhu  
dobrý kníže Václav.  

(Tyto řádky Karel Čapek napsal 18. 12. 1938 - týden 
před svou smrtí) 

  

Z knihy "Meditace svatováclavská", 
kterou vydal(o): pod názvem Svatý Václav 

nakladatelství Trinitas 

(převzato z vira.cz)  
 
                                                         _______________________________________________________________________________ 
 
 
 

    

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    

                    NEDĚLNEDĚLNEDĚLNEDĚLE E E E ––––    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;  david.zofak@tiscali.cz; http://www.farnostrepy.estranky.cz  
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