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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
                  “Každý, kdo prosí, dostává.“ Mat 7,8 
 
  

 

Po domluvě s naším P. Danielem uvádíme na začátku našeho postního 
čísla MN 3. část  Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012.  
 
 Motto: «Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k 
 dobrým skutkům.»   (Žid 10, 24)      (...)  
 
3. „Pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům“: společně kráčet ke 
svatosti. Tento výraz z Listu Židům nás nutí k tomu, abychom uvažovali 
o univerzálním povolání ke svatosti a stálosti cesty v duchovním životě, 
abychom usilovali o větší dary a o stále vyšší a plodnější lásku (srov. 1 
Kor 12, 31-13, 13).  
 Pozornost jednoho vůči druhému má za cíl vzájemné povzbuzení ke stále větší a 
účinnější lásce, „jako světlo úsvitu, jehož záře roste až do bílého dne“ (Přísl 4, 18), v očekávání, 
že v Bohu budeme žít den bez západu slunce. Čas, který jsme ve svém životě dostali, je cenný 
pro to, abychom v Boží lásce objevovali a konali skutky dobra. Sama církev tak roste a rozvíjí 
se, aby dosáhla plné zralosti v Kristu (srov. Ef 4, 13). Do takovéto perspektivy dynamického 
růstu se začleňuje i naše exhortace, abychom se navzájem stimulovali a dospěli k plnosti lásky 
a dobrých skutků. 
 Bohužel je zde stále přítomné nebezpečí vlažnosti, potlačení Ducha a odmítnutí 
„využít hřivny“, které jsme dostali pro dobro svoje i druhých lidí (srov. Mt 25, 25 a násl.). 
 Všichni jsme obdrželi duchovní nebo materiální bohatství užitečné pro naplňování 
Božího plánu, pro dobro církve i pro osobní spásu (srov. Lk 12, 21b; 1 Tim 6, 18). Učitelé 
duchovního života připomínají, že ten, kdo v životě víry nepostupuje dopředu, jde dozadu. 
 Drazí bratři a sestry, přijměme stále aktuální výzvu, abychom usilovali o „vysokou míru 
běžného křesťanského života“ (JAN PAVEL II., Apoštol. list Novo millennio ineunte [6. ledna 
2001], n. 31). Moudrost církve, která uznává a prohlašuje za blahoslavené a svaté některé 
příkladné křesťany, má za cíl vzbudit touhu po napodobování ctností. Svatý Pavel napomíná: 
„V uctivosti předhánějte jeden druhého“ (Řím 12, 10). 
 

SLAVNOSTI A SVÁTKY V B ŘEZNU 2012 
 19. března – pondělí: SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE –  
  doporučený svátek. Mše sv. v kostele sv. Rodiny v 18:00. 
 26. března – pondělí: SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.  
  Mše sv. v kostele sv. Rodiny v 18:00. 
 

3 / 2012 
ROČNIK XVI . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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ČTVRTKY V KLUBU DCB V 19:30 
 8. března: FR pastorační 20 hod. 
 Biblické hodiny v březnu budou podle ohlášení.  
 
 
 

 
 
      
MALÁ POTOPA 
 
Před asi třemi týdny jsem v celkem dobrém rozpoložení přicházel do práce k sv. Martinovi. Při 
otevírání dveří jsem si ale všiml, že zpod nich ke mně vytéká voda. Otevřel jsem a slyšel zlověstné 
hučení vody stříkající z prasklé trubky. Můj klid se rázem změnil v horečnaté přemýšlení, kde je hlavní 
uzávěr, kterým bych mohl příval vody vypnout. Dalších několik hodin jsem se pohyboval jak ve snu... 
V zákristii, na záchodě, v umývárce a ve zpovědnici bylo asi 40 cm vody. Takže nejdřív přišli na řadu 
hasiči, vysávání vody a nakonec stále nekončící úklid... 
 
Jistě je dobré hovořit o tom, co je třeba udělat, aby se to příště nestalo... 
Ale to, čím byla pro mne tato situace asi nejcennější, je vědomí a prožitek mít kolem sebe mnoho 
dobrých lidí, kteří ve chvíli nouze řeknou: „Jsem tady, co je potřeba pomoci?“ a přiloží ruku k dílu. 
Hlavně na začátku to bylo mnoho hodin práce s vyklízením všech věcí z postižené zákristie, likvidace 
toho, co bylo příliš promočené a zničené, pak následovalo vysoušení podlahy a nábytku, rozkládání a 
sušení mnoha stovek listů katechetických materiálů, které se nakonec podařilo skoro všechny zachránit 
(také díky tomu, že voda byla čistá...). Podobně byla zachráněna převážná část diapozitivů 
s klasickými obrázky příběhů Starého a Nového zákona a mnoha životopisů světců. Několik lidí se 
ochotně ujalo náročné práce postupného vysoušení jednotlivých obrázků. 
 Při tom všem uklízení mě napadlo, že Ježíš se taky „namočil“ do té nepříjemné situace 
člověka..., tak jako se mnozí další se mnou „namočili“ do naší zatopené zákristie... 
  
 DĚKUJI VŠEM, kteří jste nesli a nesete náročnost těchto dní spolu se mnou! 
             David 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Nešťastný je člověk, která zná všechno, ale nezná Tebe, Bože. 

Kdo přijde ke Kristu, přejde ze strachu k lásce a začíná být z lásky schopný toho, čeho ze strachu 
schopný nebyl. 

Naučte se a držte v paměti, jaká je naděje křesťanů, proč jsme křesťané. Ne, abychom hledali 
pozemské štěstí, které nechybí často ani lupičům. 

Obraťte se a dostanete dar Ducha Svatého. Ten, který tě bez tebe stvořil, bez tebe tě nespasí! 

Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem. 

Trpět nouzi může kdokoliv. Umět nouzi snášet je vlastností velkých duchů. 

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. 

K tomu, který je všude, se přichází láskou, ne plavbou po moři. 

 

sv. Augustin 

   ZPRÁVY Z FARNOSTI  



 
 

                   martinoviny - březen 2012                                                     3 

VLADO OLÁH 
 
Poprvé jsem se s Vladem setkal kolem roku 1990. Můj brácha se tehdy 
zajímal hodně o romskou problematiku a tak po jenom našem rozhovoru 
se rozhodl, že mne za Vladem přivede. Tehdy jsem ještě netušil, že se do 
Řep jednou přestěhuji a s Vladem se tak uvidím častěji...  
 Nedávno mi Pán dal možnost být mu nablízku i v jeho posledních 
dnech. Ještě víc jsem si přitom uvědomil, že Vlado je člověk velmi 
skromný, laskavý, s vroucím vztahem k Bohu a Panně Marii. O to více 
mne oslovily tyto jeho vlastnosti vzhledem k velmi složité životní pouti i 
vzhledem k jeho původu, živelné povaze, nemocem a náročné rodinné 
situaci. Být Rom, původně voják (co to obnášelo za doby komunismu 
většinou všichni víme...) hledající vášnivě své životní zakotvení a poslání 
přes všechny těžkosti nebylo nic jednoduchého.  
 Znovu si vybavuji útržky našich posledních rozhovorů, jeho touhu 
po přijetí svátostí, trpělivost s kterou snášel bolest a nemoc, radost ze společné modlitby ...  
Intuitivně cítil, že se blíží konec a dokázal to jasně pojmenovat.  
Snad nejlépe svědčí o jeho obrácení text z r. 1993, který jsem „náhodou“ našel při probírání materiálů 
ze zatopené zákristie (uvádím jen některé části) :  
 
MOJE VEŘEJNÁ ZPOVĚĎ 
Moji drazí Romové, 
já Vlado, z milosti Boží povolaný do života v Kristu Ježíši, přešel jsme ze stínu smrti do Světla života 
a radosti Spasitelovy, která je připravena i pro Vás, neboť Ježíš chce i Vás přijmout do svého náručí 
- do své vroucí lásky.   
Člověku v dnešním světě se často už při pouhém setkání se slovem „Cikán“ vzbouří celé nitro a už 
nechce nic dalšího romského poznávat.  
Je nad námi všemi jakési prokletí - mnozí podléháme zlému. Ale Bůh přece neposlal svého jediného 
Syna Ježíše Krista na zem proto, abychom my - Romové - zůstávali mimo jeho spásné dílo. V Ježíši 
najdeme cestu k životu ve Světle - dosud se potácíme tmou. 
Nechtějme být už jako malomocní této doby - vždyť i naše hříchy nesl Kristus na kříži. Trpěl za násilí, 
kriminalitu, modlářství, opilství a smilstvo. Umíral za náš hříšný život. (...) 
Sám jsem žil dříve ve Tmě a holdoval tomu, čemu mnozí z nás dosud holdují - oddával jsem se hojným 
pitkám a ničil jsem své tělo a duši, aniž bych věděl, jak se Satan nade mnou chechtá. A tak jsem okolo 
sebe svými činy rozséval bolest, protože jsme dělal právě jen to, co se mi zlíbilo. To nebyla svoboda ale 
otroctví Tmy a Hříchu. Neměl jsme otevřené uši a srdce pro dobrou radu.  
Bůh mne však nechal zemřít a dopustil na mne veliké bolesti i soužení, aby mi v plnosti ukázal 
odpornost mého počínání i lži Satana - knížete Tmy. Už bych dávno nežil, kdyby mne Boží láska nebyla 
povolala zpět do Života a kdyby Ježíšova krev nebyla smyla všechny moje hříchy. 
Takto jsem byl povolán Duchem svatým - Kristovou pravdou. Jejím poselstvím bylo, abych pro Vás, 
moji drazí, sepsal toto slovo. Vězte tedy, milovaní, že i Vás nebeský Otec miluje svatou láskou a bdí 
nad Vámi svou nekonečnou svatou milostí. (...)  
 

Dokud v naší farnosti konaly při hlavní mši svaté přímluvy z lidu, Vlado se vždy modlil „Za všetkých 
Romov!“. Dej Pane, aby se jeho prosba naplňovala i skrze nás. 
Prosíme Tě jako Vlado „za všetkých Romov“, zvlášť za ty, které máme ve svém okolí.       
A přijmi, prosíme, Vlada do svého království.                                                         David Ž. 

_________________________________________________________________ 
 

   Ty, který snad máš ze všeho potěšení, v ničem potěšení nehledej.  
Ty, který možná všechno víš, usiluj, abys nic nevěděl.  

Ty, který jsi možná vším, usiluj, abys byl ničím.     sv. Jan z Kříže  
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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.  Dohoda o úprav ě vzájemných práv a 

povinností p ři spole čném užívání kostela 
Sv. Rodiny v Praze – Řepích: Pan Chytka 
zafixuje oltá ř a následn ě bude dohoda 
podepsána.  

2.  Reklamní tabule veterinární kliniky: Dopis ú řadu z ůstává nadále 
bez odezvy.  

3.  Byly zavedeny cenov ě výhodn ější tarify mobilních telefon ů.  
4.  Možnost vytisknout informa ční letáky týkající se historie 

kostela sv. Rodiny: Na úkolu bude spolupracovat tým  sester 
s panem Suchelem.  

5.  Otázka možnosti p řenášet bohoslužby p řes internet. (P.Suchel) 
 
Příští zasedání: 8. b řezna 2012 ve 20:00 v klubu DCB. 
 
 
 

 
 
 
NORSKO TLAČÍ LÉKA ŘE DO POTRATŮ 
 

V říjnu 2011 norský ministr zdravotnictví vydal ob ěžník informující 
praktické léka ře, že za žádných okolností nemohou odmítnout provés t nebo 
předat jinému k provedení léka řské úkony, se kterými osobn ě nesouhlasí 
z náboženských nebo etických d ůvod ů. Jako p říklady ministr uvedl potrat 
a oplodn ění lesbických dvojic. Asi 170 léka řů reagovalo podepsáním petice, 
protestující proti požadavk ům oběžníku. P řipojilo se k nim asi 30 student ů 
medicíny a 60 jiných zdravotnických pracovník ů. Ministr se avšak rozhodl 
neustoupit. Robin K?ss, vysoký činitel na ministerstvu zdravotnictví, 
řekl: "Léka ři mají být p řipraveni konat svou povinnost. Je mnoho 
povinností léka řů, které nezahrnují posílání na potrat. Jestliže jst e 
pacifista, nem ůžete pracovat jako policejní d ůstojník. Když odmítáte 
provád ět krevní transfusi, nem ůžete být chirurg. Jestliže odmítáte 
antikoncepci nebo posílání na potrat, nem ůžete být praktickým léka řem."  
 
 
USA: ZA ČAL PLATIT ZÁKON STÁTU TEXAS O ULTRAZVUKOVÉM SNÍMKU SRDCE 
DÍT ĚTE PŘED POTRATEM  
 

14. února vstoupil v platnost zákon státu Texas pod le kterého je potratá ř 
povinen provést ultrazvukový snímek nenarozeného dí t ěte a tepu jeho srdce 
a poskytnout žen ě možnost snímek vid ět a slyšet tep srdce dít ěte. Žena 
může odmítnout, ale potratá ř jí musí její nenarozené dít ě popsat. Výjimkou 

    z  www.PROLIFE a RES CLARITATIS uvád íme. . .  

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 9 .ÚNORA 2012 
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je p řípad, kdy dít ě bylo po čato ze znásiln ění nebo incestu nebo když je 
závažn ě postiženo. Poté je nutné provedení potratu na 24 h odin odložit, 
aby si to žena mohla ješt ě rozmyslet. Tato čekací doba m ůže být zkrácena 
na 2 hodiny, pokud žena žije dále než 100 mil od po tratové kliniky....  
 
LAICKÝ MISIONÁ Ř ZEMŘEL POTÉ, CO ZACHRÁNIL SEDM D ĚTÍ 
 

Pedro Manuel zem řel v ned ěli 5. února ve 
věku 43 let poté, co zachránil život sedmi 
dětem, které byly odneseny na mo ře od 
pláže v blízkosti m ěste čka Quinindé 
v Ekvádoru. Pedro Manuel pat řil ke 
spole čenství Hogar de Nazaret (Nazaretská 
rodina), založenému Mariou del Prado 
Almagro. Podle sd ělení, které agentu ře 
Fides zaslala diecéze Córdoba ve 
Španělsku, byl „bratr Pedro“ zasv ěcený 
laik, který v letech 1990 až 1998 p ůsobil 
v Hogar de Nazaret v Cordob ě. Letos byl 
přid ělen k misiím, které tato spole čnost provozuje v ekvádorském m ěste čku 
Quinindé. Na tomto míst ě pomáhal opušt ěným d ětem jako správce „školy Svaté 
rodiny z Nazaretu“.  
V ned ěli, kdy Latinská Amerika bude slavit Den zasv ěceného života, nám 
tato událost p řipomene, jak daleko m ůže jít láska k Bohu a k bližnímu. 
Msgr. Eugenio Arellano Fernandez, M.C.C.I., apoštol ský viká ř z Esmeraldas, 
řekl, že „bratr Pedro zem řel tak, jak žil – zcela odevzdán Bohu a d ětem“.  
 
 
SYRIE - DAMAŠSKÝ ARCIBISKUP: KONFLIKT SE VYMKL KONT ROLE 
 

Maronitský arcibiskup Damašku Samir Nassar 
vydal na za čátku postu prohlášení, jímž 
charakterizuje sou časnou situaci katolík ů 
v zemi.  
1) Krize se ší ří. Za čala malou demonstrací 
na jihu Syrie 15. b řezna m.r., a od té 
doby se ší ří prakticky do všech syrských 
měst. Je to vzpoura bez tvá ře, podn ěcovaná 
internetem a elektronickými médii.  
2) Situace se dostala do patu – konflikt 
se vymkl kontrole. Konflikt paralyzuje 
zemi inflací, devalvací m ěny, prudkým nár ůstem nezam ěstnanosti, rozvratem, 
přesuny obyvatelstva a tisíci ob ětí.  
3) Všude vládne strach. Bojí se i v ěřící, kte ří se po každé ned ělní mši 
vzájemn ě lou čí, protože si nejsou jisti, že se ješt ě uvidí. Vyslanectví 
jsou zav řená, takže není možné získat vizum a opustit zemi.  
Svět už s námi nechce mít nic spole čného, zavírá p řed námi dve ře.  
4) V tomto zmatku mají ob ěti krize jediný bezpe čný p řístav – rodinu. 
Rodiny tvo ří jedinou bezpe čnostní sí ť, jediné místo k životu, kde člov ěk 
najde pé či, ochranu, út ěchu, kde m ůže sdílet lásku.  
Rodina je pevnost v sou časném chaosu, místo, jež zajiš ťuje p řežití 
spole čnosti a Církve.  
Proto Církev soust řeďuje své snažení a modlitby na rodinu. I když je 
poškozená a zranitelná, z ůstává propojená, pevná v modlitb ě a ve ví ře.  
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Kam směřuje Syrie? Do postní doby vstupujeme v tichu, s prá zdnýma rukama, 
se stísn ěným srdcem, ale s o čima up řenýma na zmrtvýchvstalého Krista, 
který povede naše kroky po cest ě odpušt ění a míru.  

 

 

 
Foto: Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 
Návrat ztraceného (marnotratného) syna, výřez 

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 na Popeleční středu 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. 

   POSTNÍ DOBA NÁS ZVE NA CESTU DOMŮ 
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KONKRÉTNÍ KROKY V POSTNÍ DOB Ě, ANEB STALETÍMI OSV ĚDČENÉ PROSTŘEDKY 
NA CESTĚ OBRÁCENÍ: 

- Modlitba  
Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem vše 
důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním, modlíme-li se 
za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba může prospět. 
Několik tipů: 
* Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem. 
* Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních příležitostech. 
* Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně. 
* Vyprávěj o Bohu dětem. 
* Účastni se liturgického života své farnosti: křížové cesty, bohoslužby smíření... 
* Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje. 
 

Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti 
 
- Půst 

Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v 
našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme 
ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe... 
Několik tipů: 
* Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování... 
* Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen jednou se najez 
dosyta a odřekni si maso. 
* Přinášej páteční oběť - může mít různé formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu. To, 
co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční 
oběti odpovídají také různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc 
druhým. 
* Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a jinak trpící 
 
Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset mít" řekneme ne. Zřeknutí se znamená 
svobodný, zodpovědný a uvědomělý život. 
 

- Almužna, činění dobra 
Almužnou, činěním dobra - tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to 
potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné 
prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, 
rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve prospěch 
bližních realizujeme základní přikázání lásky a  ztotožňujeme se s Kristem. 
Několik tipů: 
* Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu. 
* Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé. 
* M ěj starost o staré, nemocné a postižené lidi. 
 

České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství, 
milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i 
bolest. 
 

- Smíření 
Několik tipů: 
* Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především něco, co musí být 
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protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je pramenem 
radosti. 
* Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při bohoslužbě pokání a 
ve svátosti smíření. 
* Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno. 
* Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku - objevuj v druhém 
to dobré - vzpomeň na to vše společné pěkné. 
 
Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za 
spásu.  

"Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá,  
po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid." (Jer 6,16) 

Ježíšova výzva k obrácení míří především k obrácení srdce, k vnitřnímu pokání. Bez něho zůstávají 
všechny skutky neplodné a lživé. 

I. Mucha   
(se svolením převzato z webu vira.cz) 

___________________________________________________________ 

 
 
 

Etapy jsou jen vynález řeči a ty o nich nemůžeš nic vědět. Smysl má pouze směřování. Důležité 
je k něčemu jít, a ne někam přijít, neboť nepřicházíme nikdy nikam, krom smrti. 

Saint-Exupéry, Antoine de: Citadela 
 

Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem.  
Co je důležité, je očím neviditelné. 

Saint-Exupéry, Antoine de: Malý princ 
 

 
 
 
   

    

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    

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

     Čtvrtek – 18 hod 
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