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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
            “  Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce.  Žl 119,105 
 
 
 

LIDSKÝ ŽIVOT JE PUTOVÁNÍM 
 
Až bude stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha 
 

Lidský život je putováním. K 
jakému cíli? Jak nalézt cestu? Je 
to, jako kdybychom na plavbě po 
často temném a rozbouřeném 
moři dějin vzhlíželi ke hvězdám, 
aby nám ukazovaly cestu. Světlo 
samotné je Ježíš Kristus, slunce, 
které vyšlo nad všemi temnotami 
dějin. Abychom k tomuto světlu 
dospěli, potřebujeme i nám blízká 
světla – osoby, které světlo 
čerpají z jeho světla a podle nichž 
se tak můžeme orientovat při svém putování. (Benedikt XVI.) 
 

Až bude stan našeho pozemského života stržen,  
čeká nás příbytek od Boha,  
věčný dům v nebesích. (Bible, 2. Korintským 5,1) 
 

Svítilnou mým nohám je tvé slovo  
a světlem na mé stezce. (Bible, Žl 119,105) 
 
Vydáváme se na cestu bez mapy, víra je hvězdou, která osvěcuje naši cestu 
 

Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo z nás ale předem neví, kudy naše cesta k Bohu povede. 
Vydáváme se na cestu bez mapy, jako se vydali mudrci, kteří se přišli poklonit nově narozenému 
Kristu. Mnohdy máme dojem, že jsme sešli z cesty, že bloudíme a že jdeme oklikami. Jsme-li však 
rozhodnuti Boha najít, bude naše stezka v jeho očích vždycky přímá. Jediná věc nás může skutečně 
zavést na scestí, a sice že ztratíme z obzoru pevný cíl. Není-li jím totiž Bůh, počítejme s tím, že 
promarníme hodně času. Nevíme-li už, kam směřujeme, vnitřně se unavíme a zestárneme. Máme-li 
však pořád Boha před očima, naše srdce si uchová mládí a svěžest. Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli. 
Po všechny dny a noci života, ve všech údolích i na vrcholcích hor máme vždycky vztažný bod. 
(Wilfrid Stinissen) 
 

Ukaž mi své cesty, Hospodine,  
a pouč mě o svých stezkách.  

7-8 / 2012 
ROČNIK XVI . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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Veď mě ve své pravdě a uč mě,  
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. (Bible, ŽL 25)  
 
Prožíval jsem na cestě životem stále Boží přítomnost 
 

Po celý svůj život jsem zakoušel Ježíšovu přítomnost, zvláště ale v kritických okamžicích. Nevěřím v 
Boha některých teologů, kteří o něm mluví abstraktně a často nesrozumitelně. Já věřím v Boha, který 
je mi neustále nablízku, přítomen se svou nezměrnou láskou. Prožíval jsem na cestě životem stále jeho 
přítomnost a přispění. Cítil jsem se vždy zcela v Božích rukou. Bůh je pevnou půdou pod mýma 
nohama. Na vlastní kůži jsem zakusil, že obrací k dobrému všechno v životě těch, kteří ho milují. Když 
už nevíš jak dál, leť poslepu jako pilot v mlze a svěř se vedení toho druhého – neviditelného. (Phil 
Bosmans) 
 

Veleb Boha v každé době  
a žádej od něho,  
aby řídil tvé cesty  
a všechny tvé stezky. (Bible, Tob 4,19) 
 
Základy křesťansko-židovského náboženství  
byly položeny na cestách, v cizině, v nejistém putování 
 

Naše náboženství nás učí nezajištěnosti, spoléhání na Boha a vnímání všeho jako projevu milosti. Je to 
náboženství, jehož základy byly položeny na cestách, v cizině, v nejistém putování – v příběhu 
Abraháma, který opustil své město a šel pryč do neznáma, i v příběhu Mojžíše a jeho putování v 
Sinajské poušti. V těchto dvou archetypálních událostech se formovalo židovství. V Novém zákoně se 
spasitel světa narodí nikoli v zařízené porodnici, nýbrž na cestách, improvizovaně, v jeskyni a později 
bude mluvit o tom, že sice ptáci mají hnízda a lišky doupata, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil 
(Lk 9,58). A Ježíš nás dokonce před tou zajištěností varuje. (Marek Orko Vácha) 
 

„Lišky mají doupata a ptáci hnízda,  
ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil". (Lk 9,58) 
 
Pán se rozhodl, že kvůli nám, sám předem půjde naší cestou 
 

Pán se totiž rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám předem půjde naší cestou v tom svém 
těle, ve kterém zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa; aby tak jeho údy s důvěrou očekávaly, že i 
ony se dostanou tam, kam je předešla hlava... (Sv. Augustin) 
 

Hledej blaho v Hospodinu,  
svou cestu svěř Hospodinu,  
doufej v něho,  
on sám bude jednat. (Bible, Žl 37,4-5) 
 

Ježíš praví: "Já jsem cesta." (Bible, Jan 14,6)  
  

Prameny: 
- Benedikt XVI., 365 dní s Benediktem XVI. 

- Wilfrid Stinissen, I dnes je den Boží - Rozjímání na celý rok 
- Setkání s Philem Bosmansem, Dobrodružství s Bohem a lidmi 

- P. Marek Orko Vácha, Katolický týdeník 
- Ekumenický překlad Bible 

 
převzato s laskavým svolením z webu: vira.cz 
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NOVÁ PASTORAČNÍ RADA NAŠÍ FARNOSTI 
 

 

V ned ěli 17. června náš pan fará ř, otec Daniel,  

ustanovil novou pastora ční radu,  

která se v čele s ním skládá z t ěchto člen ů: 

SM Amáta, Ku čerová Hana, Svatošová Marie, 

Klápšt ě Jaroslav, Slavík Filip, Suchel 

Petr, Kuželová Petra, Janto Pavol, 

Kucharský František, Žofák David. 

 

Modleme se za n ě, aby jejich činnost byla požehnaná, sloužila k v ětší 
cti a sláv ě Boží, k dobru každého z nás i celé naší řepské obce! 

 
 
 
 
 

NA POČÁTKU BYLO SLOVO... 
 
 

Výběr homilií na dvou CD  

P. DANIELA PETERA JANÁČKA, OPraem. 

z bohoslužeb v kostele Sv. Rodiny  

v Praze - Řepích.  
__________________________________ 

 
CD je možno zakoupit v zákristii kostela Sv. 

Rodiny a kostela sv. Martina. 

cena: 100 Kč 
 
 
 
 
 

    INFORMACE A NABÍDKY Z FARNOSTI   
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NOVÁ EVANGELIZACE 
aneb 

ve Vatikánu synod - v Řepích kurz Alfa 
 

 
Vatikán 19.6. t.r. zveřejnil dokument Instrumentum laboris, který potvrzuje, že naše farnost 
není „mimo“, nýbrž „in“, když nabízí a pořádá kurzy Alfa. Dokument je podkladem k diskusi 
biskupského synodu, který se uskuteční v říjnu ve Vatikánu. Tento pracovní text upřesňuje 
samotný pojem „nová evangelizace“. V odstavci č. 86 čteme, že se týká především Západního 
světa, který odpadnul od víry:  
„Nová evangelizace se nesmí omezit na pouhou aktualizaci pastoračních metod, ale žádá si 
pronikavého pochopení příčin situace, v níž se ocitl křesťanský Západ. Má vrátit starodávným 
místním církvím novost víry a pomoci západním lidem, aby opustili „vnitřní poušť“ a odvážili 
se otázky po Bohu.“ 

Arcibiskup Nikola Eterovič, generální sekretář připravovaného 
biskupského synodu k tomu dodává:  

„Církev jako celek otevřený Duchu svatému musí oživit svoji 
dosavadní pastorační službu. Nová evangelizace je určena 
především lidem, kteří jsou pokřtění, ale zůstali vzdáleni od 
společenství víry. Právě jim je třeba dát možnost objevit 
aktuálnost a smysluplnost evangelia. Nový dynamismus 
potřebují vzdálené misijní kraje, ale také Západní země, neboť i 
mezi námi žijí mnozí nekřesťané. Všichni mají právo poznat 
Ježíše Krista a Jeho spásonosné slovo, a my máme povinnost 
je s Ním seznamovat a ukazovat jim, že křesťanská víra mění 
náš život, dává naději a radost, o kterou se chceme dělit s 
druhými. 

Kurzy Alfa samozřejmě nejsou jediným evangelizačním 
nástrojem, nicméně osvědčily se jako velmi účinné právě 
v dnešní době, v dnešní společnosti, a to v mnoha zemích po celém světě. Biskup Radovský o 
nich nedávno v KT napsal: „Je to způsob, který je přirozený a nenásilný, nepůsobí dojmem 
nátlaku nebo agitace, ale dokáže vzbudit u posluchačů zájem.“ 
 

Milí farníci, 
netrapte se tím, že Vaši blízcí Boha neznají.  

POZVĚTE nebo PŘIVEĎTE je na kurz Alfa, 
kde se dozvědí, komu a čemu my křesťané věříme, a kde zažijí i atmosféru láskyplného 

křesťanského společenství. Jen jim neslibujte teplé večeře, tentokrát to trochu 
zjednodušíme, občerstvení bude, ale poněkud skromnější. ☺ 

 
Marie Svatošová 
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KURZ  ALFA  v Řepích  -  podzim 2012 

 
 KDO? 
         Kurz pořádá Farnost sv. Martina a sestry boromejky 

 

 KDE? 
  V jídelně Domova sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Praha 6, Řepy 
 

 KDY? 
  Středy od 26. září do 28. listopadu; od 19,00 do 21,00 hod. 
 

 JAK se přihlásit? 
         Osobně u vedoucí podzimního kurzu Marie Svatošové, nebo na mobil      
  603301428, nebo e-mail: marie.svatosova@seznam.cz 
 
 
 
 
DÍKY ! 
 
Karlovi K. ze             děkujeme za 
krásnou cestu lodí Klára a za všechna 
dobra, kterými pro nás tato loď 
oplývala :-)  
         farníci od sv. Martina
  
 
 
 
 
 
       PODPORUJTE SVÉHO ANDĚLA 
 

 
Mnozí jistě víte, že před více než deseti lety byla v naší farnosti započata iniciativa "Podporujte 
svého anděla", ve které se nejvíce angažovala Marie Svobodová (dříve Hanušová), která 
dokázala za pomoci mnohých dalších lidí shromáždit dostatek peněz pro obnovu vzácných 
beuronských fresek a celého našeho kostela Sv. Rodiny. 
 
Máme to štěstí, že i když se Maruška nedávno z naší farnosti odstěhovala jinam, přesto na 
zajištění peněz pro opravu kostela pokračuje!  
 
Předávám Vám tedy její prosbu o pomoc a připojuji také svůj obdiv k této její šlechetné a 
nezištné práci pro naši farnost, která jí však jistě také stojí nemálo času a námahy! 
 
            David Ž. 
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,  
  
(...) chtěla bych Vám předložit několik návrhů, jak bychom mohli uskutečnit náš 
dlouhodobý záměr dokončení restaurování beuronské malby v 
přilehlých prostorách kostela Sv. Rodiny. V roce 2009 jsme 
ukončili restaurování v hlavní lodi kostela. Nejen restaurování 
maleb, ale i obnovu elektroinstalací, osvětlení, ochranných 
prvků, křížové cesty atd. Naše snaha musí pokračovat, 
abychom mohli dokončit restaurování přilehlých prostor a 
posléze i varhan v kostele.  
  
 JAK MŮŽETE POMOCI?  
  
 1) modlitbou za náš záměr 
 2) přečtením přiloženého dopisu, popř. příloh. 
 3) rozesláním tohoto dopisu lidem, o kterých víte, že  
  takové snaze fandí 
 3) oslovením zastupitelů, radních, které znáte a třeba žijí ve vašem okolí. Z celkové 
  investované částky, která se blíží 4milionům, věnovala MČ přímo do obnovy  
  maleb 10 000Kč. Vy, drobní dárci více než 1,5milionu. MČ podporovala však 
  také benefiční koncerty a jiné akce DCB a farnosti. Nicméně MČ využívá  
  interiér kostela také pro své koncerty. 
 4) jakýmkoli příspěvkem  
 
Na podzim roku 2012 bychom rádi pokračovali další etapou restaurování přilehlých prostor hlavní lodi 
kostela (boční vchod kostela) s názvem: „Restaurování beuronských maleb (bo ční 
vchod) kostela Svaté Rodiny v Praze- Řepích - IX. etapa prací , v celkové částce 503 800,- Kč. Na 
tuto etapu máme k dnešnímu datu částku 264 000 K č. Dvě stě tis&i acute;c korun odsouhlasil a 
věnoval Magistrát hlavního Prahy s podmínkou, že celková výše investice bude min. 430tis.Kč. Více 
než 60 tisíc nastřádali od října 2011 drobní dárci z Řep. Pokud se nám nepodaří do 15. října 2012 
získat dalších minimálně 160tisíc korun, dotaci 200tisíc od magistrátu budeme muset vrátit. Uděláme 
vše pro to, aby se dílo podařilo!!  Prosíme o pomoc a povzbuzení, byť modlitbou, nejen Vás, ale 
prosíme a doufáme v pomoc andělů a všech svatých. (Číslo ú tu: 27 - 3153 070 257/0100).  

   Děkuji a p řeji hezké požehnané léto!!! 

        Marie Svobodová tel. +420 723 099 075 
 
  
   
         REKOLEKCE U SESTER TRAPISTEK                   
 
 
Občas takhle hovořím na obědě v našem klášteře s P. Angelem Scarano. Jednou jsme se také 
dostali na téma katechumeni a biřmovanci. P. Angelo říkal, že je jednou za rok pozve na společný 
víkend - rekolekci, kde mají několik přednášek na určité duchovní téma, je tam možnost rozhovorů 
s knězem, společné modlitby, adorace a tak. Ta myšlenka se mi dost zalíbila (nejen pro naše 
katechumeny či biřmovance ale i pro naší mládež...) a P. Angelo byl tak hodný, že mi nabídl vzít nás 
spolu se stodůleckou farností. Tak jsme letos v květnu již podruhé jeli...  Bylo to tentokrát mimořádné 
i v tom, že jsme byli ubytovaní v klášteře sester trapistek v Poličanech a mohli jsme se účastnit také 
jejich modliteb, které konali nejen přes den ale např. i ve čtyři hodiny ráno, což byl pro mne jeden 
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z největších zážitků. Jejich zpěvy originálních melodií, doprovázené zvláštním rejstříkem kláves, 
jakoby k nám zazníval z andělského kůru nebe... 
 
Musím říci, že jsme zde vlastně nedělali nic mimořádného, 
naslouchali si, modlili se, zpívali, povídali si a přesto dojem 
byl tak hluboký, jakoby poznačil duši jakousi jizvou, z které 
ještě dlouho potom vyvěrá světlo... 
Vzpomínám si na jeden sen sv. Terezie z Avily, ve kterém 
viděla, jak jejich kláštery jsou jakoby ponořeny do tmy světa 
ale z nich samých vystupují vysoké plameny ohně, které vše 
kolem postupně osvětlují a zahřívají...      
 
 Zde jsou ještě další dojmy z tohoto víkendu: 
 
 ...téma rekolekce bylo: přímluvná modlitba. Je 
důležité, když se modlíme za nás a za svoje nejbližší :) Má 
to velkou sílu. Přímluvná modlitba je pro mě inspirací a 
radostí zároveň. Pobyt v Poličanech nás naplnil pokojem, 
láskou a pokorou, měli jsme možnost si odpočinout od 
našeho pracovního života. Pán mi dal znamení, že vyslyšel mé prosby za ty nejbližší, a že mě má 
rád!!! Pán je spravedlivý a dává nám sílu do života a má pro nás přichystaný svůj plán. Jsme v 
božích rukách a měli bychom mu důvěřovat i když v dnešním světě je to těžké... ale i přes to mu 
důvěřujme!! :)   (když se modlíme a dozvíme se, že to, za to co jsme se usilovně modlili, se 
nepodařilo až nás to naštve a chce se nám brečet, jsme z toho celí zmatení, ale pak přijde zklidnění 
a pokoj...)  
 Jeden citát z víkendu: „Modlitba je planoucí oheň lásky boží pro vás a pro mě. Modleme se 
jeden za druhého, protože toto je způsob, jak se milovat.“ matka Tereza z Kalkaty                                                
 

           Tereza Janečková  
 
 

 ...za víkend se "znovuusebráním" (tak jsem si oblíbil rekolekci překládat :), jak byl úžasný, chci 
tímto ještě poděkovat zvlášť otci Angelovi a jinak zejména Davidovi, sestrám trapistkám, pak všem 
spoluzúčastněným a hlavně Bohu, že všem poskytl svá autorská práva na tu akci. Intenzívně jsem z 
ní žil aspoň týden, ale v záblescích nadále. Sestrám patří velké uznání za vypěstování ducha toho 
místa, kterého jsme si pak na cestu odnášeli rozmnožený jak plamen svící. Líbilo se mi, jak tam 
vedle sebe žilo mlčení i povídání. Za obojí jsem vděčný. Třeba bylo hezké, jak třebaže jsme si se 
Stodůlečany v průběhu pobytu zrovna nepopovídali, loučení bylo opravdové.                                   
 

           všem František K. 
 
 
     NOC KOSTELŮ U SV. MARTINA 
 

 
Letos podruhé byl náš kostelík sv. Martina součástí mezinárodní aktivity Noc kostelů, která se 
poprvé konala v Rakousku a poté se postupně rozšířila do mnoha blízkých zemí Evropy. 
 

Je to akce, která je velmi dobře připravená samotnými organizátory - Pastoračním střediskem 
pražského arcibiskupství a také podporovaná našimi biskupy a mnohými sponzory. Má velmi 
široký záběr - může zahrnovat mnoho nabídek - od čistě seznamovacích, kulturních a 
zábavných až po silné duchovní zážitky, svědectví a modlitby. Každá farnost si zde může najít 
své téma, dát prostor lidem, kteří něco umí, mají co nabídnout, může druhým zvěstovat víru a 
specifické křesťanské hodnoty svým způsobem.  My jsme letos pro propagaci této akce 
neudělali téměř nic, kromě toho, že jsme přes organizační server NK zanechali na internetu 
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program v našem kostele a kontakt na organizátory, a pak list A4 s informacemi ve vývěskách 
řepského obecního úřadu. Přesto k nám letos přišlo skoro 3x více lidí než loni (asi 130...)! 
 

Z dosavadních plodů se zdá, že tato akce je skutečně požehnaná - a také my sami se z ní mnohé 
učíme - např. více poznávat, kdo jsou ti lidé, kteří do kostela nechodí..., jak s nimi můžeme 
mluvit o tématech víry..., co potřebují a co jim můžeme nabídnout... ? 
 

Děkuji tedy zároveň všem těm, kteří se na letošní přípravě a realizaci podíleli a povzbuzuji 
všechny, kteří by zase příští rok chtěli něčím přispět „do mlýna“ naší nabídky těm, které 
v našich kostelech každou neděli nevidíme, ale přesto žijí kolem nás! 
            D. Žofák 
  
NOC KOSTELŮ stejně jako například 
Pražská muzejní noc se stávají rok od 
roku populárnější. Také obyvatelé Řep 
se letos chtěli podívat do kostelíka, 
kolem kterého občas chodí, ale 
většinou je ztichlý a opuštěný. Tak mi 
to alespoň mnozí návštěvníci 
vysvětlovali, když jsme se u 
občerstvení na chvíli zapovídali. I když 
samotný kostel je menší a člověk by jej 
měl prohlédnutý, velkým magnetem 
byla prohlídka věže kostela a zvonů. 
Myslím, že mnozí z farníků dosud 
netušili, že kromě zvonu Martina na 
věži statečně vyzvání i Václav. 
Zatímco pro mladé rodiny s malými dětmi byl jednoznačně největším zážitkem výšlap na věž 
kostela, pro jiné koncert, povídání či architektura a výzdoba. Kromě již zmíněných rodin 
s dětmi tvořili velkou skupinu starší lidé, kteří Martinem začínali, a pak pokračovali dál, farníci 
a dokonce i dvě kočky, které ovšem asi byly také z farnosti, nebo je kostel nezajímal a věnovaly 
se jen farnímu kafi. ☺  
         P. Janto 
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KOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINY                                
NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    999900000000     
Pondělí – 1600                  Úterý – 600  kaple sester 

Středa – 1600        Čtvrtek – 600  kaple sester 
Pátek – 1800   
Sobota – 18ºº (s nedělní platností…)  mše spojená s nešporami 

KOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINA    

NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    777745454545    
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