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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
            “Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a ony jdou za mnou.“  Jan 10, 27 
 
 
 

DOBRÝ PASTÝŘ?  
 
Pieter Bruegel starší dokázal namalovat 
strach a člověka, který před ním utíká. 
Běží ze středu obrazu do levého 
dolního rohu. Ještě dva kroky a mine 
hraniční kámen. Pak bude pryč z území 
zodpovědnosti. Není to existenciální 
obraz člověka? Náš obraz?  
 Na obraze jsou vidět ovce 
prchající do různých stran. Jednu z nich 
již ukořistil vlk. Proto utíkají. Směrem 
od pastýře a on od nich. Většina jich 
utíká domů, k horizontu. V tom případě 
muž prchá přesně na druhou stranu. Je 
to pastýř? Nádeník? Syn, který se chystá ztratit? Muž je silný, dobře živený. Jeho šaty jsou 
vybrané. Drží pastýřskou hůl na konci okovanou, za opaskem nůž, přes rameno tašku. Je to 
pastýř, na kterého chceme vztáhnout slova proroka „jí tuk a odívá se do bavlny, pase sám sebe.“ 
 Tento pastýř je člověk. Zástupce člověka. To jsme my! Představeni v nejlepších letech 
života: v síle, v bohatství, s úkoly. Člověk má zodpovědnost. Tato scéna se tedy může týkat i 
nás. Vidíme v dáli vlka a utíkáme. Neuvědomujeme si, že tak vyzbrojeni jako muž na obraze 
můžeme vlka zahnat. K tomu potřebujeme odvahu.  
 Člověk se obecně považuje za svého vlastního pána a strážce. Na otázku: „Kde je tvůj 
bratr?“, odpovídá Kain Všemohoucímu: „Cožpak jsem strážcem svého bratra?“. Člověk chce 
být pánem, dokud se „pase“, dokud je bohatý, zdravý, živý. Chce vládnout svému životu, a 
někdy rád i životu toho druhého. Avšak v kritické situaci se chce člověk sám sobě schovat, chce 
utéct ze scény, neboť poznává, že se nedokáže sám zachránit. Je sám sobě nedobrým pastýřem. 
Je nádeníkem. Kde chce být pánem, je jenom bídným zástupcem skutečného Pána.  
 Pieter Bruegel namaloval do obrazu dva stromy, které si všimneme při pohledu do dálky. 
Běžící muž je přesně mezi nimi. Běží od zeleného stromu života směrem k tmavému stromu 
bez listí, ke stromu smrti. Člověk běží vstříc smrti.   
 Na pravé straně obrazu je namalován další strom. Zde nevidíme jaký je, jestli zelený, 
nebo suchý. Sedí na něm ptáček, který nemá strach před vlkem. Při všem strachu jsou tedy na 
obraze náznaky naděje. Je tady alej, cesty na poli vedoucí ke dvorci. 
 To jsou slova Dobrého Pastýře, který nám jako ztraceným synům a dcerám, kteří chtěli 
být vlastními pány a strážci, dodává odvahy vrátit se domů.  
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 Ježíš se dělil o svůj život s lidmi silnými i slabými, s pány i vyhnanci. Byl s hladovými i 
s těmi, kteří se sami prodávali. Byl u vdovy, které zemřel jediný živitel. U rodičů ohrožených 
dětí. Dělil se s nimi o život. O chléb, o víno. A ukázal všem. To vše není moje, ale Boží. Jemu 
patří vše. I já. A ten ptáček nepadne z větve, když to Bůh nebude chtít.  
 Ježíš, Král, Pastýř, Beránek. Dokáže být silný a také slabý. To proto, že není svůj vlastní 
pán a ochránce. Ví, že patří Bohu. Proto zůstává na cestě, kterou Bůh kráčí se svým lidem.  
Ježíš říká: „Jako mě zná Otec a já znám Otce,…“ Ježíš ví, Bůh je Láska. „Kdo zůstává v lásce, 
zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Ten kdo zůstává, má podíl na společenství. Ten vidí na 
poli cesty. Ten nemusí utíkat. Ani před nebezpečím, ani před životem, ani před sebou. Ten 
nemusí prchat opačným směrem jako zloděj. Ten může kráčet cestou k Otci, který je Život. 
V poslední kapitole Bible je obraz aleje: „Po obou stranách řeky jsou stromy Života, které 
nesou dvanáctkrát ovoce, vždy jednou za měsíc; a jejich listí může léčit pohany.“ 
 „Blahoslavení,…, budou mít právo užívat stromu Života a branami vcházet do toho 
Města.“… „Duch a Nevěsta říkají: „Přijď!“ A ť ten, kdo slyší řekne: „Přijď!“ A ať přistoupí 
žíznící, ať toužící dostane vodu života zdarma.“ 
 
        Požehnaný květen přeje P. Daniel  
 

______________________________________________________ 
 
 
ČT V R T K Y  V  K L U B U  D C B  V  1 9 . 3 0  
 10. května: FR pastorační 20 hod., ostatní dle ohlášení. 

 
S L A V N O S T I  A  S V Á T K Y  V  K V ĚT N U  2 0 1 2  
   3. května – čtvrtek: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů  
 12. května – sobota: Svátek Výročí posvěcení pražské katedrály 
 14. května – pondělí: Svátek sv. Matěje, apoštola 
 16. května – středa: Svátek sv. Jana Nepomuckého,  
     kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech 
 17. května – čtvrtek: Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁN Ě – doporu čený svátek. 
  Mše sv. u sv. Rodiny v 18:00  
 Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.  
 27. května – ned ěle: Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

 
M Á J O V É  P O B O Ž N O S T I  
Květen je mariánský měsíc. Májové pobožnosti se konají v naší 
farnosti tradičně v pondělí, středu a v pátek. V pondělí a ve středu 
v 18:30 za dobrého počasí na zahradě, jinak v kostele. V pátek je 
májová pobožnost po mši svaté v kostele.  

 
M Á J O V É  V  K R T N I  
Tak jako každý rok, i letos bude stodůlecká farnost pořádat pravidelné 
májové pobožnosti v měsíci květnu každou neděli v 15 hodin v 
kostelíku na Krtni. Je to vždy příležitost i k velmi hezké procházce. 
Jsme všichni srdečně zváni!  
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         ZÁJEZD DO PLZNĚ 
 
 pořádá místní organizace KDU-ČSL Praha - Řepy  
 a srdečně nás všechny na něj zve!   

 
Kdy: v sobotu dne 9. června 2012 
Program: 1) Mše svatá v kostele svatého Jana Nepomuckého  

       u Redemptoristů v 9.00 hodin 
 2) návštěva Meditační zahrady Luboše Hrušky v Plzni v 10.30 hodin 

3) oběd dle vlastního výběru ve 12.00 hodin 
4) komentovaná prohlídka katedrály  svatého Bartoloměje  
          ve 13.30 hodin 
5) prohlídka  keltského oppida Vladař u Žlutic s komentářem  
         pana Jiřího Svobody 

  FOTODOKUMENT Z KALAMITY U SV. MARTINA  

   NABÍDKY, OZNAMY  
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Odjezd: Praha - Řepy v 7.20 hodin 
Nástup: na parkovišti před prodejnou Penny Market u kláštera sester boromejek 
Záloha na autobus předem: 250,- Kč 
 
V záloze nejsou zahrnuty ceny vstupného. 
Přihlášky co nejdříve:  František Vomáčka: 728 022 223 
    Ing. Rudolf Kubát: 606 602 825 
    Ivana Rousková: 775 630 745 
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  CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE - základní informace   
 
 
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a 
koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. 

 
Pro koho 
 Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí 
 prožít několik dní ve společenství mladých lidí. (Horní věková 
 hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, 
 spolupracovníky a výjimky na základě domluvy  
     s Arcidiecézním centrem pro mládež). 
 
Kdy a kde 
 Ve Žďáru nad Sázavou, od 14. do 19. srpna 2012. 
 
Program 
 Program bude velmi pestrý a bohatý, že si v něm může najít každý něco zajímavého: 
 např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní 
 přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, 
 skvělá hudba, sport, kreativní dílny,…  
 Dokonce se chystá program i pro rodiny v sobotu 18. srpna 2012. 
 
Motto  
 „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22) 
  
Co Tě čeká: 
 Pestrý program, smysluplně strávený čas, možnost seznámit se s novými lidmi, katecheze 
 a setkání s biskupy, zajímavé přednášky, diskusní skupiny, mše svaté, kulturní a 
 duchovní program, výtvarné dílny, sport atd. 
 
Cena: 
 1100,- Kč (účastnický poplatek s ubytováním a stravou) 
 Sleva při zaplacení do konce května: 
 950,-Kč (účastnický poplatek s ubytováním a stravou) 
 Ceny jsou dotované, protože skutečné náklady na účastníka jsou 1650 Kč. 
 
Nechceme, aby finanční potíže byly hlavním důvodem neúčasti. V případě finančních potíží se 
obrať na své ADCM. Budeme s Tebou hledat řešení. 
 
Přihláška: 
 Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku do 31. července. 
  http://signaly.bluepro.cz/prihlaska/ 
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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.  Podpisu Dohody o úprav ě vzájemných práv a 
povinností p ři spole čném užívání kostela Sv. 
Rodiny v Praze – Řepích by již nem ělo nic 
bránit, upevn ění oltá ře bylo zajišt ěno.  

 

2.  Reklamní tabule veterinární kliniky – reakce OÚ zat ím není známa, 
D. Žofák ov ěří do p říšt ě odpov ěď na náš dopis.  

 

3.  Informa ční letáky o historii kostela sv. Rodiny – prob ěhla diskuze 
o dalším postupu. 

 

4.  J. Klápšt ě informoval o možnostech p řenosu bohoslužeb p řes 
Internet. P ředběžně se zdá, že náklady s tím spojené by byly 
relativn ě vysoké. Záv ěr bude u čin ěn po získání kompletních 
informací. 

 

5.  P. Suchel zajistí srovnávací konkuren ční nabídku České pojiš ťovny 
k pojistce kostela sv. Martina, po vyhodnocení bude  rozhodnuto o 
změně nebo ponechání sou časné smlouvy. 

 

6.  Oprava vodovodního potrubí po havárii u sv. Martina  je prakticky 
dokon čena, bude realizována ješt ě úprava vybavení s termínem 
ukon čení prací 31.05.2012.  

 

7.  Vyhodnocením hospoda ření farnosti za rok 2011 p řipraví ERF. 
 

8.  Končí mandát stávající PR, budou p řipraveny volby nové rady  
   (4 volení členové) s tímto p ředpokládaným harmonogramem: 

a.  návrh kandidát ů od ned ěle 15.04. do ned ěle 22.04.2012 
b.  zve řejn ění kandidát ů – do konce dubna 2012 
c.  volby 13.05.2012 
d.  zve řejn ění složení nové PR – do konce kv ětna 2012 
e.  ustavující zasedání PR – v první polovin ě června 2012 
 

9.  K řešení vytáp ění sakristie u sv. Martina bude svolána samostatná 
sch ůzka – navrhované složení Žofák, Suchel, Slavík, Klá pšt ě. 

 

10.  Přepokládá se vydat 150 ks CD s výb ěrem kázání P. Daniela.  
 

11.  Májové pobožnosti se budou konat jako v minulých le tech 
v pond ělí a st ředu od 18:30 na zahrad ě, v pátek po mši v kostele 
Svaté Rodiny (asi v 18:40). 

 

Závěre čné zasedání stávající PR se uskute ční 10. kv ětna 2012 ve 20:00 
v klubu DCB. 
 
 

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 12 .DUBNA 2012 
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 Jit řní 
 Bez ozvěny           Václav Renč 

  Dokud si ústa neosvěžíš 
  hojivou rosou jména Ježíš, 
   nedotýkej se slov. 

   Jsou jedovatá steskem země. 
    Z vězňova spánku prýští temně 

   a leptá jejich kov, 
    že dřív než stanou na jazyku, 
    rozpadají se v suchém vzlyku 

    jak úsměv hořkých vdov. 
  

      Dokud jsi oči z nočních stínů 
      nepozved k čelu Mariinu, 

      i vzpomínek se chraň. 
      Ty tváře, které v nich se chvějí, 

      se odbarvují beznadějí 
      tak jako tvoje skráň, 

      jak siluety z hloubi sluje. 
      A pro sen, který pochybuje, 

      sám v sobě nemáš zbraň. 
 

      Až jitřní oheň zasvěcení 
      jed vidin v dobré víno mění. 

     A z okna vězňova, 
      zaostřen neprostupnou mříží, 

      na dosah modlitby se blíží 
     ostrůvek domova. 

     A z hoře tvého mízu saje, 
     mír studánkový v srdci zraje 

    a vtéká do slova. 

                  z knihy Vrstvení achátu , vydal: Trinitas 

 

 
    

POŘAD POŘAD POŘAD POŘAD BOHOSLUŽEB VBOHOSLUŽEB VBOHOSLUŽEB VBOHOSLUŽEB 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: 
uzávěrka: 
kontakty: 

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 
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  
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