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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
    “  Vy však jste rod vyvolený (...), abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal  ze tmy do svého                                                                                   
                               podivuhodného světla.“ 1. Petrův  2,9 
 
 SESTOUPIL DO PEKEL… 
 

Každý rok nám liturgie nechá vyprávět pašije a 
velikonoční evangelium, abychom mohli vrůst do 
modelu, který je praobrazem naší vlastní cesty. O 
Velikonocích se totiž děje něco, co se má stát uvnitř 
nás samotných, v nás. V čase mezi smrtí a 
vzkříšením Ježíše Krista mluvíme o jeho „sestoupení 
do říše smrti“. Tuto scénu představil Martin 
Schongauer (1448-1491) ve svém obrazu. Kristus 
přichází se zástavou vítěze v ruce, rozbíjí dveře 
podsvětí, zašlapuje ďábla, který bránu hlídá, 
napřahuje ruku a vyvádí lidi, kteří jsou uvězněni 
v tomto žaláři. Smysl jeho myšlenky je uvidět, 
pochopit a uvěřit, že se otevřely dveře, rozbilo 
vězení, že přišlo osvobození. Kristus zašlapává 
poraženého ďábla, který leží na zemi, lidé vystupují 
z brány. Když se podíváme do brány, můžeme v ní 
vidět vnitřní bránu, mstu smrti, která se objevuje nad člověkem. Vystupují Adam a Eva, a za nimi 
ostatní lidé, kteří před Kristem propadli smrti. Pro ně pro všechny přišel nový život, osvobození, spása. 
To se týká také nás. 
Co se stane, když se nám zjeví vzkříšený Kristus v naší „říši smrti“v našem „podsvětí“? V zóně, kterou 
zpravidla starostlivě střežíme, aby nevyšlo nic z toho co tam je? V našem stínu, v němž nevládne život 
ale smrt, kde vládne tma a ne světlo, lež místo pravdy, temný duch místo Ducha Svatého? Často 
vynakládáme spoustu síly, abychom tento suterén našeho bytí hlídali a ochránili. Tak jak se brání 
ďábel na obrazech, tak se v nás také něco brání proti Kristově návštěvě. Jeho pohled může být pro nás 
nepříjemný. Nepříjemná je i skutečnost, že podsvětí smrti není něco cizího, ale že je v nás jako část 
našeho nitra, část těch, kteří se chtějí vidět ve společenství s Ním. Vstoupení do pekel znamená, že náš 
suterén, všechno to co jsme vytlačili a zastínili, se před Kristem objeví a vystaví světlu jeho vzkříšení. 
Najednou do tohoto tmavého světa přijde světlo. A toto světlo přináší život do říše mrtvých. Tak ty 
části nás samých, které jsou zde uvězněny, jsou najednou osvobozeny, ožijí, mají účast na světle a my 
už pak nežijeme s Kristem jako rozpolcení lidé, ale jako lidé celiství.  
Z apoštolského učení „Didaché“ (150-180) se nám zachovalo Ježíšovo slovo:  
„V pravdě vám říkám, je mi dána od Otce všechna moc, abych vyvedl na světlo ty, kteří sedí 
v temnotách, k nepomíjivosti ty, kteří jsou ve zkáze, do spravedlnosti zbloudilé, do života ty, kteří jsou 
ve smrti, ke svobodě ty, kteří jsou svázáni okovy. Neboť co je lidem nemožné, je Otci možné. Já jsem 
naděje zoufalých, pomocník těch, kteří jsou bez záchrany, bohatství chudých, uzdravení nemocných a 
vzkříšení mrtvých.“ 

O Velikonocích prosíme vroucněji, aby se jeho slovo na nás naplnilo. 

4 / 2012 
ROČNIK XVI . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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Požehnané Velikonoce přeje P. Daniel O. Praem. 
SVÁTOST SMÍŘENÍ V PONDĚLÍ  2. dubna 
 Svátost smíření (svátost uzdravení) budeme s ostatními kněžími vysluhovat 
 v pondělí 2. dubna od 16 hod. Začneme zamyšlením a zpytováním svědomí, 
 poté je možnost  samotné zpovědi a na závěr, jako znamení jednoty, bude 
 slavena mše svatá v 19 hod. 
 
SETKÁVÁNÍ NAD TÉMATY 
 bude první úterý v dubnu (3. dubna) od 19 hod. v klubu DCB 
 téma: LITURGICKÉ POSTOJE  
 
ČTVRTKY V KLUBU DCB V 19.30 
 12. prosince: FR pastorační 20 hod. 
 ostatní dle ohlášení.  
      
 

 
 
 

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 
při spole čném užívání kostela Sv. Rodiny 
v Praze – Řepích. Po upevn ění oltá ře bude dohoda podepsána.  

2.  Reklamní tabule veterinární kliniky. D. Žofák se te lefonicky 
informuje na OÚ v jakém stavu je odpov ěď na náš dopis.  

3.  Na realizaci informa čních leták ů o historii kostela sv. Rodiny se 
pracuje. 

4.  P. Suchel navrhl, zda by nebylo možné p řenášet řepské bohoslužby 
přes internet, tuto možnost prov ěří J. Klápšt ě. 

5.  Byl dán návrh na zm ěnu obsahu pojišt ění na kostel sv. Martina a 
zákristii. 

6.  Oprava vodovodního potrubí po havárii u sv. Martina : m ěla by se 
odehrávat do n ěkolika týdn ů.  

7.  Zpracovávají se výsledky hospoda ření farnosti za rok 2011.  
8.  Byl zmín ěn z řejm ě se blížící konec mandátu PR s návrhem vyjasnit a 

projednat na p říštím zasedání. 
9.  Pořad Velikono čních bohoslužeb (je uvedený ve stejném zn ění na 

konci t ěchto MN). 
10.  Zpov ědní den bude v pond ělí svatého týdne 2. dubna od 16-19 

hod, v 19 hod bude následovat mše svatá. 
11.  Připravuje vydání CD s vybranými kázáními P. Daniela z 

rozhlasových mší (Suchel, Klápšt ě). 
 
Příští zasedání: 12. dubna 2012 ve 20:00 v klubu DCB.  
 
 

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 8 .B ŘEZNA 2012 
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MILÍ FARNÍCI, PROSÍME, POMOZTE NÁM S KURZEM BETA 
 

V naší farnosti proběhlo od podzimu 2010 už pět evangelizačních kurzů Alfa. Na první z nich jsme 
pozvali především farníky, protože jsme je s obsahem kurzu chtěli seznámit, a taky, mám-li být 
upřímná, na někom jsme se to potřebovali naučit ☺. Děkujeme všem, kteří nám to umožnili. 
Abychom s absolventy dalších kurzů neztratili kontakt, a abychom vyhověli přáním mnohých z nich, 
rozhodli jsme se letos na jaře místo dalšího kurzu Alfa uspořádat speciálně pro ně pokračovací kurz 
Beta. Ten bude na kurz Alfa volně navazovat co se obsahu týče, ale malá změna tu přece jen bude. 
Místo teplé večeře jim tentokrát připravíme jen skromné občerstvení, zato bude o trochu více času na 
oblíbené debatování ve skupinkách o právě předneseném tématu.  
S účastníky kurzu Beta se sejdeme celkem devětkrát, vždy ve středu od 19 do 21 hodin, počínaje 25. 
dubnem a konče 20. červnem na témže místě, tj. v jídelně DCB.   
Jak nám mohou pomoci farníci, nezapojení v našem týmu? Více, než si myslí – především modlitbou, 
ale také pomocí hmotnou. Modlitbou samozřejmě kdykoliv a kdekoliv, ale také společně s námi – 
scházíme se k ní celoročně, většinou v úterý po 19. hodině v presbytáři kostela Svaté Rodiny, pod 
vedením sestry Lady.  
„Skromným občerstvením“ pro naše hosty je zde míněno např. domácí pečivo, nějaká pomazánka 
apod. – fantazii se meze nekladou – ale dá to práci a neumí to každý. Pokud nám s tím chce někdo 
z farníků (asi spíše z farnic) pomoci, nechť se přihlásí u Haničky Kučerové a domluví si s ní kolik čeho 
a taky kdy, aby toho jednou nebylo moc a jindy nic ☺ .  
Příležitost se nabízí i těm, kteří péct neumí nebo nemohou – ono totiž to skromné občerstvení dá nejen 
práci, ale jsou s ním spojeny i určité náklady. V týmu proto máme i naši pečlivou pokladní, Petru 
Kuželovou, které svůj případný peněžitý příspěvek můžete svěřit. Pokud se v její kasičce něco 
nashromáždí, ráda z ní vydá potřebný obnos těm, kdo by rádi něco upekli, ale v napjatém rodinném 
nebo důchodcovském rozpočtu na nákup potřebných ingrediencí nezbývá. Nejde o žádné velké sumy, 
ale bude-li kurz Beta díky větší spoluúčasti farníků společným dílem celé farnosti, v očích Božích bude 
jistě cennější. Je to jeden ze způsobů, jak do života promítnout a ve skutek proměnit naši prosbu „ať 
jsme jedno srdce, ať jsme jedna duše, ke tvé slávě, Pane“. 

Marie Svatošová 
 

 
 
 
V poslední době probíhá v naší farnosti rozhovor o 
bohoslužbách s dětmi. 
 
Při té příležitosti jsem si všiml, že existují kvalitní webové 
stránky, na kterých se autoři věnují přiblížení nedělních 
liturgických textů dětem formou malých katechezí, 
obrázků a kvízů. 
Jsou to weby: 
http://deti.vira.cz/   a     http://www.kanan.cz/ 
 
Na webu Kanán je možné například ke Květné neděli 
použít tyto odkazy: Evangelium; Komix k vybarvení; 
Zamyšlení; Kvíz; Hra pro celou rodinu; Obrázek k vybarvení 
 

   KURZ BETA  

       BO HO S LU Ž B Y S  D ĚTM I   



 
 

                   martinoviny - duben 2012                                                     4 

Myslím, že tyto materiály jsou jedna s dobrých možností jak se s dětmi připravit na každou nedělní 
bohoslužbu, popř. jak její obsah s dětmi dále rozvíjet.            D. Žofák 

POŘAD OBŘADŮ SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC 
 
KVĚTNÁ NEDĚLE  1. dubna 
7.45 - mše svatá, kostel sv. Martina 
9.00 - mše svatá, kostel Sv. Rodiny 
 - žehnání ratolestí - přede mší sv. u zahrady + slavnostní průvod, pašije 
18.00 - nešpory s obrazovou meditací, kostel Sv. Rodiny  
 
ZELENÝ ČTVRTEK  5. dubna začátek VELIKONOČNÍHO TRIDUA 
18.00 - večerní mše na památku Večeře Páně, kostel Sv. Rodiny 
 - po adoraci Agapé v jídelně 

 
VELKÝ PÁTEK  6. dubna – den přísného postu 
7.00 - ranní chvály se čtením, kostele Sv. Rodiny 
 - začátek novény k Božímu milosrdenství 
18.00 - obřady Velkého pátku, kostel Sv. Rodiny 
15.00 - křížová cesta, kostel Sv. Rodiny 
21.00 - křížová cesta na Petříně, sraz u Strahovské baziliky. 

 
BÍLÁ SOBOTA  7. dubna 
7.00 - ranní chvály, kostele Sv. Rodiny 
 - soukromá adorace u Božího hrobu po celý - až do 21.00 
21.00 - Velikonoční vigilie, kostel Sv. Rodiny 
 
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  8. dubna 
7.45 - mše svatá, kostel sv. Martina 
9.00 - mše svatá, kostel Sv. Rodiny + žehnání pokrmů 
18.00 - slavnostní nešpory 
 
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ  9. dubna 
9.00 - mše svatá, kostel Sv. Rodiny 

 
 
 
   

    

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 
 

  
vydává:  
redakce: 

Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, Galandova 1199, 163 00, Praha 6 
Mgr. David Žofák náklad: 170 - 200 ks, náklady na tisk: 2 Kč 
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uzávěrka: 
kontakty: 

do středy posledního týdne v měsíci (zašlete na: farnostrepy@tiscali.cz nebo předejte pas.as.D. Žofákovi osobně) 
P. Daniel: 603 475 056; as. David: 603 894 989;  david.zofak@tiscali.cz; http://www.farnostrepy.estranky.cz  

 


