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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
                  “Kdo jsem já, Pane?...“ 2 Sam 7,18 
 
  

NAJÍT SPRÁVNOU CESTU… 
 
Zlatý střed na obraze obklopuje sedm kruhů. Fascinují 
změnou směrů a barev. Podle toho, jak se na ně díváme, je 
můžeme vnímat jako schody vedoucí k hlubině nebo naopak 
vedoucí k vrcholu. Záleží jen na našem úhlu pohledu.  
S přístupem ke středu je tomu podobně. Jestliže vnímáme 
jako chodník hnědý podklad, nabízejí se dvě cesty a dvě 
odbočky. Všechny dříve nebo později končí ve slepé uličce. 
Jenom přímá cesta od pravého vstupu vede ke středu. S tímto 
pohledem vyvstává otázka, jestli může být zlatý střed, který je 
chráněný sedmerými vrstvami, tak lehce dosažitelný? Střed 
svou kulatou formou a zlatou barvou představuje něco vzácného a lidsky nedosažitelného. A 
přece, kdo cítí jeho sílu, nebude chtít dělat okliky, ale bude toužit přijít co nejrychleji k němu.  
Viděno shora a od středu je jedinou cestou dovnitř barevná linie. Sedmkrát obchází střed, než 
před ním skončí. Svatý rituál již co se týče počtu. Jenom na této cestě se nedá zabloudit. Zato 
není lehká, někdy možná až skličující. Na začátku je purpurová, pak azurová a teprve, když se 
změní v červenou, smí člověk vnímat střed. Kolik energie člověk spotřebuje, než se zapálí a 
začne hořet? Ale setkání se zlatým středem se vyplatí. Od něj vychází proměňující síla. Ten, 
kdo zachytil cestu ke středu a vydržel na ní, je proměněn. Do všedního dne se vrátí proměněn 
setkáním.  

převzato z bildimpulse.de 
 

 
 Přeji nám všem tuto proměnu a požehnaný únor! P. Daniel O. Praem. 

________________________________________ 
 

SLAVNOSTI A SVÁTKY V ÚNORU 2012 
 2. února čtvrtek: Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – mše v 18:00 v kostele  
  Sv. Rodiny. Žehnání svíček a průvod.  
 3. února pátek: Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Na závěr bohoslužby budeme  
  udělovat svatoblažejské požehnání.  
 22. února středa: POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu. Začátek doby postní.  
  „Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší  
  soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.“ Mše  
  v 18:00 v kostele Sv. Rodiny s udělováním popelce.  

2 / 2012 
ROČNIK XVI . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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ČTVRTKY V KLUBU DCB V 19:30 
 2. února: biblická hodina 
 9. února: FR pastorační 20 hod. 
 Zbylé čtvrtky dle ohlášení.  
 
 
ÚKONY DUCHOVNÍ SPRÁVY VE FARNOSTI ZA ROK 2011  
 Počet udělení svátosti křtu: 36 
 První svaté přijímání: 8 
 Počet sňatků: 3 
 Počet osob, jimž bylo uděleno pomazání nemocných: 72 
 Počet pohřbů: 28 
 
 
SETKÁVÁNÍ NAD TÉMATY 
 bude tentokrát druhé úterý v měsíci: 14. února od 19 hod. v klubu DCB. 
 Téma:  Bohoslužebné shromáždění. 
 
 
 
 

 
 
 
FARNÍ BAZÁREK 
 

Před časem jsem zavzpomínal na populární bazary v okolí bavorského Mnichova a napadlo mě, 
že bychom něco podobného mohli uspořádat i v naší farnosti. Možná k tomu přispěla i 
skutečnost, že máme malé dítě, které neustále odrůstá z toho, co jsme mu koupili a nejen, že 
nestačíme kupovat nové a nové oblečení, ale ani se rozumně zbavovat toho starého.  
 A proč právě v naší farnosti? Každý rok honíme peníze do rozpočtu farnosti a tohle by 
mohl být jeden ze způsobů, jak přispět. Každý, kdo by na bazárku něco prodal, by určitou část 
(např. 10%) z utržené částky věnoval farnosti. Neslibuji si od 
toho závratnou částku pro farnost, ale spíše možnost spojit 
příjemné s užitečným - tj. rozumně prodat nepotřebné dětské 
věci, dobře nakoupit nepříliš opotřebené oblečení a hračky a 
nakonec také poznat se vzájemně a přispět na chod farnosti.  
 Předběžně by první farní bazárek mohl probíhat někdy 
na jaře, tak pokud máte nějaké věci po svých dětech, které by 
jiným ještě mohly posloužit a potěšit nejedno dětské srdce, 
tak si je zatím odložte. O vývoji příprav akce budu informovat 
v některých následujících Martinovinách.  
 Pokud byste někdo chtěl přispět aktivní pomocí - organizace zejména těsně před 
bazárkem (třídění věcí,...) nebo nějak jinak, můžete napsat na palo.janto@centrum.cz. 
            P. Janto 

___________________________________________________ ____________________ 
 

Kdo není ochoten se celý život u čit, nenau čil se to nejd ůležit ější. 
Rainer Haak 

Často zapomínáme, že lidé s nimiž musíme žít, také m usí žít s námi. 
Ricarda Huchová 

   ZPRÁVY Z FARNOSTI  
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VZÁCNÁ NÁVŠT ĚVA 
 
Pršelo, bylo nevlídno, i nálada byla špatná, když k večeru se 
ozval venkovní zvonek a do domu vešli tři králové. Vstup nebyl 
tak impozantní jak se na takovou návštěvu patří.  
U dveří do bytu však zaznělo přání zdraví, štěstí, pohody, 
přednesené zvonivými dětskými hlasy, doplněné koledami a 
flétnou. Rázem se vše změnilo, dostalo jiné barvy a dimenzi 
naplněnou radostí nad zrozením Pána. Díky, díky vám králové! 
Vřelé díky maminkám paní Dvořákové a Hovorkové, které 
vychovávají své děti ve víře a pravdě. 
       D.Š. 
           foto: František Vojtěch 
 
  
 

 
 
 
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) „Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností při společném 

užívání kostela Sv. Rodiny v Praze – Řepích“  - z technických důvodů 
byl podpis odložen;  bude podepsána během letošní zimy. 

2) Připomínky ke knize (kronice) M.Duška – novější historii (cca 
posledních 20 let) zpracoval D. Žofák; předloží k prostudování 
sestrám a radnímu Suchelovi. 

 
3) Živý betlém – D. Žofák informoval, že pan Pyšl (majitel koní, který již několik let při ŽB pomáhá) 

kritizoval malý rozsah akce a chtěl by více vozit děti na koních přímo u ŽB. Po diskuzi se většina 
radních vyslovila pro uspořádání příštího Živého Betléma na závěr doby vánoční ve spojení 
s Tříkrálovou sbírkou. 

4) Reklamní tabule veterinární kliniky u kostela sv. Martina – P.D. Janáček odeslal majitelům budovy 
dopis s našimi výhradami k umístění tabule. Dopis zatím zůstává bez odezvy. 

5) Cenově výhodnější tarify mobilních telefonů přes rámcovou smlouvu ČBK pro pana faráře a 
pastoračního asistenta se nepodařilo zatím zavést. Úkol trvá. Zajišťuje P. Daniel. 

 
6) PR projednala přesun mší svatých u Sv. Rodiny v pondělí a ve středu z 16 h na 18 h. S ohledem na 

denní řád klientů Domova sv. Karla Boromejského a vzhledem k faktu, že u sv. Martina je účast na 
mších v 18 hod. také minimální, zůstává program bohoslužeb u Sv. Rodiny nezměněn. 

7) Radní Suchel upozornil  na nedostatek informací o kostele Sv. Rodiny; navrhuje dát alespoň do 
nástěnky nápis „Kostel Sv. Rodiny“. Z diskuze vyplynulo, že by bylo nejlepší umístit u vstupu do 
kostela, kromě stávající pastoračně-evangelizační nástěnky, také nástěnku informačně-historickou 
s informacemi o kostele Sv. Rodiny, křížové cestě a Kongregaci sester. S.M. Amáta projedná se S.M. 
Amideou a Marií Svobodovou možnost vytištění informačních letáčků. 

8) Radní Klápště připomněl nutnost včas oslovit Maxe Kašparů ohledně slíbené přednášky – duchovní 
obnovy. P.D. Janáček bude přednášejícího kontaktovat ohledně termínu a formě návštěvy v naší 

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 12 .LEDNA 2012 
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farnosti. 

9) Dětská mše – k tématu proběhla široká diskuze. P.D. Janáček shrnul, že je nutná pečlivá příprava 
s konkrétními dětmi a rodiči tak, aby děti nebyly jen konzumenty ale aktivními účastníky. Vzhledem 
k tomu je možno mít takovouto mši max. jednou za měsíc, např. ve spojení s „kytarovkou“. David 
Žofák se pokusí dát dohromady skupinku zájemců. 

 
10) MUDr. Svatošová informovala, že kurzy Alfa zatím nebudou a že je v přípravě kurz Beta. 

11) Povedený rozhovor P.D. Janáčka pro Zličínské listy bude přetištěn v MN. 

12) Příští zasedání PR se uskuteční dne 9.2. 2012 ve 20:00 h. v klubu DCB. 
 
 

 
 
 
 
 
 
INZERÁT: Hledá se ideální matka! 
                                                                                                                                       
Pro novorozence  
Požadavky: Pohodový, uvolněný, laskavý typ pro 
péči o novorozence. Měla by mít zálibu v 
houpání, mazlení, schopná držet dítě trpělivě a 
bez ošívání během dvacetiminutového kojení 
každé tři či čtyři hodiny. Měla by mít lehký 
spánek a vstávat brzy. Vysokoškolský diplom 
není nutný. Práce na směny, sedm dní v týdnu. 
Žádná dovolená, pokud si neobstará vlastní 
matku jako dočasné zastoupení. S kariérním postupem nelze počítat.                                    foto: ima 
 
Pro osmnáctiměsíční batole  
Požadavky: Atletka v nejlepší formě, aby zvládla ochránit neúnavné batole. Potřebuje rychlé reflexy, 
neutuchající energii, nekonečnou trpělivost. Mimosmyslové vnímání vítáno. Znalost první pomoci je 
klíčová. Schopnost řídit auto, vařit, telefonovat a pracovat bez ohledu na neustálé vyrušování. Pracovní 
doba 15 hodin. Bez přestávek na kávu či oběd – s výjimkou chvil, kdy dítě usne. Vhodné pro dětské 
zdravotní sestry se zkušenostmi z olympiády. 
 
Pro tříleté dítě  
Volné místo: Odbornice na vzdělávání nejmenších dětí, schopná zajistit stimulující laskavé, tvůrčí, 
individualizované učební prostředí pro předškoláka. Vyžadují se zkušenosti z umělecké oblasti, s 
hudbou a trávením volného času a znalost jednoho cizího jazyka. Výhodou je absolvování kurzů z 
lingvistiky, psychologie a pedagogiky Montessori. Dvě hodiny volna po pět dnů v týdnu, za 
předpokladu, že funguje školka a dítě je zdravé. 
 
Pro šesti až dvanáctileté  
Dobrá příležitost: Hledá se odbornice na volný čas, táboření, indiánská umění, sporty všeho druhu. 
Schopná fungovat jako rozhodčí. Musí být ochotna fungovat jako matka pečující o doupě, matka 
pečující o dětský pokoj, matka pečující o celý blok. Umění pěstovat vztahy s veřejností je podmínkou. 
Musí být schopna vyjednávat s učiteli, představiteli sdružení rodičů a přátel školy a ostatními rodiči. 

  VYBRÁNO PRO MAMINKY :- )  
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Vyžadovány jsou znalosti ze sexuální výchovy, fyziky a matematiky. Nesmí jí vadit bláto, sbírky 
hmyzu, domácí zvířata a děti ze sousedství. 
 
Pro třinácti a čtrnáctileté 
Volné místo: Pro specialistku v oboru psychologie dospívajících, se zkušeností s vařením pro velké 
množství lidí. Hlavním požadavkem je tolerance. Výhodou je mírná porucha sluchu; jinak si musí 
obstarat vlastní špunty do uší. Musí být naprosto vyrovnaná. Měla by vycítit, kdy je její přítomnost 
dítěti nepříjemná, a kdy by tudíž měla zmizet. Naléhavě hledáme: Pracovnice v oboru financí, schopná 
zajistit peníze, ošacení, hudbu a dopravní prostředek pro vysokoškolského studenta. Udílení rad není 
nutné. Místo je na dobu neurčitou. Dostatek volného času, v němž se může věnovat jiné produktivní 
činnosti. 
Jak tomu často bývá u podobných inzerátů hledajících pracovní sílu, některé věci nebyly v popisu 
práce uvedeny: 

1. Matka, která má více než jedno dítě, musí mnohdy zastávat dvě či více z uvedených zaměstnání 
současně. 

2. Matky, které svou práci zastávají nejlépe, se nakonec o práci připraví natrvalo. 
3. Odměny jsou ale větší, než si kdo dokáže představit.  
 

z knihy Sharon Jaynesové - Být dobrou mámou, kterou vydalo nakladatelství Návrat. 
         s laskavým svolením převzato z www. vira.cz 

 
______________________________________________________________ 

 
 
Nemálo lidí žije tak p řekvapující rutinou, že je t ěžké jim uv ěřit, že 

žijí poprvé. Stanislaw Jerzy Lec 
 

Pamatuj, že člov ěk nežije jiný čas než sou časný okamžik, ostatní bu ď 
už prožil nebo neví, jestli to v ůbec zažije. Marcus Aurelius 

 
______________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

Benedikt XVI.: Člov ěku nesta čí jenom tolerantní vým ěna 
skeptických názor ů. Hledá pravdu. 

Vztah mezi ml čením a mluvením je cestou evangelizace – tak bylo m ožné 
tlumo čit téma letošního papežského poselství ke Sv ětovému dni sd ělovacích 
prost ředk ů zve řejn ěného dnes, na svátek sv. Františka Sáleského, patro na 
žurnalist ů. Vztah mezi odml čením a sd ělením ozna čuje Benedikt XVI. za 
jeden z aspekt ů lidské komunikace, který si v dnešní dob ě zasluhuje 
zvláštní pozornost. Oba tyto momenty komunikace, čteme v poselství, by 
totiž m ěly být v rovnováze, následovat po sob ě a dopl ňovat se, aby mohlo 
být dosaženo autentického dialogu a hlubokého sblíž ení mezi lidmi. Pokud 
se slovo a ztišení vzájemn ě vylu čují, komunikace skomírá, protože vyvolává 
buď jakousi hluchotu nebo nezájem.  

    z  RES CLARITATIS.CZ uvád íme.. .  
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Ztišení je integrální sou částí komunikace, píše dále Benedikt XVI., 
a smysluplná slova se bez n ěho neobejdou. Ml čení nám umož ňuje naslouchat 
a lépe poznávat sami sebe, rodí se v n ěm a prohlubují myšlenky, z řeteln ěji 
chápeme to, co bychom rádi vyjád řili my, anebo to, co čekáme od druhých. 
V tichu volíme zp ůsob vlastního vyjád ření. Ml čení umož ňuje druhým mluvit, 
vyjád řit se, a nám zase nez ůstávat bez náležité konfrontace p řipoutáni 
jenom ke svým vlastním slov ům či idejím; otevírá tak prostor vzájemného 
naslouchání a umož ňuje pln ější lidský vztah. V tichu jsou nap říklad 
vnímány ty nejautenti čt ější momenty komunikace mezi t ěmi, kdo se mají 
rádi: gesto, výraz tvá ře, t ělo jsou znamení, která vyjevují osobu. 
V ml čení promlouvá radost, starost a zvlášt ě utrpení. Ze ztišení tak plyne 
náro čnější komunikace, která se dovolává vnímavosti a scho pnosti 
naslouchat, jež nez řídka vyjevuje vlastní míru a povahu osobních vztah ů.  

Tam, kde je mnoho sd ělení a informací, stává se ml čení podstatným momentem 
pro rozlišení toho, co je d ůležité, od toho, co je zbyte čné či druhotné. 
Hlubší reflexe nám pomáhá objevit vztah, jenž exist uje mezi událostmi, 
které na první pohled p ůsobí nesouvisle; umož ňuje hodnotit a analyzovat 
sdělení, což umož ňuje také sdílet opodstatn ěné a p řiléhavé názory. Proto 
je také t řeba vytvá řet vhodné prost ředí, 
jakýsi „ekosystém“, který vytvá ří 
rovnováhu mezi ml čením, slovem, obrazem 
a zvukem.  

Papežské poselství ke Sv ětovému dni 
sdělovacích prost ředk ů, který letos 
připadá na 20. kv ěten, pak obrací 
pozornost k internetu, který je d ějišt ěm 
většiny soudobé komunikace, pro niž je 
charakteristické kladení otázek a hledání 
odpov ědí. Dnešní člov ěk je však často 
zahlcován odpov ěďmi na otázky, které si neklade, jakož i nabídkou po t řeb, 
které nepoci ťuje. Práv ě proto je odml čení a ztišení velmi d ůležité pro 
rozpoznání a ur čení otázek opravdu d ůležitých. Ve složitém a rozmanitém 
sv ět ě komunikací, čteme dále v papežském poselství, je však patrná 
i vnímavost mnohých v ůči otázkám posledním, tedy: Kdo jsem? Co mohu 
poznat? Co mám d ělat? Co mohu doufat?  

Lidé, kte ří kladou tyto otázky, tak otevírají možnost hluboké ho dialogu 
tvo řeného slovy i ztišením, které m ůže být výmluvn ější než ukvapená 
odpov ěď a umož ňuje tomu, kdo se ptá, sestoupit hloub ěji do vlastního nitra 
a otev řít se pro odpov ěď, kterou B ůh vepsal do lidského srdce. Nep řetržitý 
proud otázek v zásad ě vyjevuje neklid lidské bytosti, hledající malé či 
velké pravdy, které dávají životu smysl a nad ěji, pokra čuje Benedikt XVI. 
Člov ěk se totiž nem ůže spokojit s pouhou tolerantní vým ěnou skeptických 
mínění a zkušeností, protože všichni toužíme po pravd ě a tuto hlubokou 
touhu sdílíme.  

Papežské poselství poukazuje na r ůzné zp ůsoby internetových a mobilních 
komunikací, které mohou dnešnímu člov ěku pomoci se zamyslet a klást 
otázky, ale také nalézat prostor ke ztišení a modli tb ě. Není divu, píše 
Benedikt XVI., že samota a ml čení vytvá ří privilegované prostory, které 
mohou lidem pomoci objevovat sami sebe i onu Pravdu , která dává všemu 
smysl. B ůh biblického zjevení mluví i beze slov: „Jak ukazuj e Krist ův 
kříž, B ůh mluví také svým ml čením. Ml čení Boha, zkušenost, že Všemohoucí 
a Otec je daleko, je rozhodující etapou na pozemské  cest ě Božího Syna, 
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vt ěleného Slova…. Boží ml čení rozši řuje jeho p ředcházejí slova. V t ěchto 
temných chvílích B ůh mluví v tajemství svého ml čení“ (Verbum Domini, 21), 
cituje papežské poselství apoštolskou exhortaci Ver bum Domini.  

Pokud tedy B ůh mluví k člov ěku také ml čením, píše dále Benedikt XVI., 
objevuje člov ěk v ml čení také možnost mluvit s Bohem a o Bohu. 
„Pot řebujeme ml čení, které se stane kontemplací, která nám umož ňuje 
vstoupit do Božího ml čení a tak dojít do onoho bodu, kde se rodí Slovo, 
Slovo, které zachra ňuje“ (Homilie p ři mši se členy MTK, 6. října 2006). 
Naše řeč p ři mluvení o velikosti Boha vždycky zaostává a vznik á tak 
prostor k ml čenlivé kontemplaci. Teprve odtud se rodí v celé své  síle, 
naléhavost poslání a nezbytnost „zv ěstovat, co jsme vid ěli a slyšeli, aby 
měli všichni spole čenství s Bohem (srov. 1 Jan 1,3).  

Vychovávat ke komunikaci, píše v záv ěru Benedikt XVI. znamená u čit se 
nejen mluvit, ale i naslouchat, rozjímat, kontemplo vat. Platí to p ředevším 
pro ty, kdo evangelizují: ml čení a slovo jsou podstatné a integrující 
prvky církevní komunikace p ři novém zv ěstování Krista soudobému sv ětu, 
kon čí Svatý otec své poselství ke Sv ětovému dni sd ělovacích prost ředk ů.  
 
 

Rada Evropy: Eutanazie musí být vždy zakázána! 
 

Parlamentní shromážd ění Rady Evropy 
schválilo 25. ledna 2012 rezoluci, podle 
níž "eutanazie má být vždy zakázána". 
Vyjad řuje základní zásadu pro život 
a proti eutanazii a jedná se tak o první 
jasné odmítnutí eutanazie Evropskou 
politickou institucí.  

Toto je t řetí velké vít ězství pro život 
a d ůstojnost t ěch nejslabších. V roce 
2010 byla p řijata rezoluce posílující 
svobodu sv ědomí léka řů a zdravotního 
personálu. V roce 2011 Evropský soud pro lidská prá va zd ůraznil, že podle 
Evropské úmluvy neexistuje žádné právo na eutanazii  nebo asistovanou 
sebevraždu.  

Nová rezoluce v odstavci 5 říká: "Eutanazie, ve smyslu úmyslného zabití 
jednáním nebo zanedbáním závislé lidské bytosti kv ůli jejímu domn ělému 
užitku, musí být vždy zakázána."  

________________________________________________ 

Život je jako knížka: hlupák ji roztržit ě prolistuje, ale moudrý 
člov ěk si ji velmi pozorn ě čte, protože ví, že si ji m ůže p řečíst 

pouze jednou. Jean Paul 
 

Každý den života stojíme p řed rozhodnutím: bu ď budeme trp ět proto, že 
milujeme, nebo proto - a to je horší - že nemilujem e. Dag 

Hammarskjold 
 

Život využijeme nejlépe tehdy, když ho v ěnujeme n ěčemu co trvá déle 
než život sám. William James  
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     NICOTNOST NAŠICH SIL TVÁŘÍ V TVÁŘ HROZNÝM VĚCEM...  
   z knihy J. Nouwena: Chléb na cestu    
 
          Foto: AP 

Každý den se stává tolik hrozných věcí 
a každý z nás má tak málo sil 

Každý den se stává tolik hrozných věcí, že 
nevíme, zda ta trocha dobra, které odvedeme 
my, má vůbec ještě nějaký smysl. Když 
několik tisíc mil od nás lidé hladoví, když 
války zuří téměř u našich hranic, když 
nesčetní lidé v našich městech nemají své 
domovy, vypadají naše vlastní činnosti nicotně. Takové úvahy nás však mohou ochromit a 
oslabit. 

Nikdo z nás ale nemá zachránit "celý" svět 

A tady nabývá důležitosti slovo „povolání“. Nejsme totiž povoláni k tomu, abychom zachránili 
svět, vyřešili všechny problémy a pomohli všem lidem. Ale každý z nás má své jedinečné místo 
a povolání ve své rodině, na pracovišti, ve světě... 

Být věrný své malé roli je tím nejléčivějším prostředkem  
na nemoci této doby 

Nepřestávejme proto prosit Boha, aby nám pomohl jasně vidět, co je naším povoláním, a aby 
nám dal sílu toto povolání prožít s důvěrou. Potom zjistíme, že být věrný své malé a konkrétní 
roli  je pro člověka právě tím nejléčivějším prostředkem na nemoci této doby. 

se svolením převzato z webu vira.cz. 

_________________________________________________________________________ 

   
    

POŘAD BOHOSLUŽEBPOŘAD BOHOSLUŽEBPOŘAD BOHOSLUŽEBPOŘAD BOHOSLUŽEB    VVVV    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    

                    NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    777745454545    
     Úterý – 18 hod 

     Čtvrtek – 18 hod 
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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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