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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
          „P řipravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Mt 3, 3 
 
 
 
K L Í ČE  K  T A J E M S T V Í  
 

Denně procházíme dveřmi. Některé se otevírají 
lehce, jiné nám zůstávají zavřeny. Nejvíc bolí, 
když stojíme před zavřenými dveřmi lidského 
srdce. Někdy sami žijeme za zavřenými 
dveřmi, nechceme se nechat rušit a jsme rádi 
mezi svými. Zavřené dveře vzbuzují 
zvědavost: co je za nimi, proč jsou zavřeny, 
dají se otevřít a kdy? Advent je výzvou hledat 
klíč k zavřeným dveřím. Bůh nám o Vánocích otevřel dveře a dal sám sebe. Má pro nás 
otevřeno. Chce se nám ukázat, chce být s námi, vést nás k sobě a naplnit svou láskou. Chce nás 
naplnit radostí z příchodu božského Dítěte.  
 Když chceme pochopit Vánoce, potřebujeme k nim klíče. Advent nám nabízí různé klíče 
pro hlubší proniknutí k vánočnímu Tajemství. Prvním může být klíč ticha. Ticho vytváří 
prostor, ve kterém naše srdce dokáže přijmout dané události. Druhým může být klíč 
naslouchání. Víra je ze slyšení. Musíme naslouchat srdcem, být vnímaví,  abychom slyšeli, 
jakým způsobem Bůh v Betlémě otevřel pro nás své srdce. Třetím klíčem by mohla být ochota 
vydat se na cestu. Kdo chce jít do Betléma, musí vykročit, vydat se na cestu jako pastýři, jako 
mudrci od východu. Bůh chce být hledán a také se nechá nalézt. Dalším klíčem může být 
zbožnost. Naše já musí projevit milující obdiv betlémskému Dítěti a víru v jeho Božský původ. 
Tyto čtyři klíče si o adventu připomínejme a přejme. Oni otevírají cestu k Tajemství Svaté noci.  
 
          Požehnaný prosinec přeje P. Daniel O. Praem.  
 
 
SLAVNOSTI A SVÁTKY V PROSINCI 2013 
 9.12. pondělí – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu –  
  doporučený svátek.  
 Mše sv. 18:00 Sv. Rodina.  
Vánoční bohoslužby -- viz 4. stranu MN! 
 
 
ČTVRTKY V KLUBU DCB - OD 19.30 
 5. 12. Biblická hodina     19.12. Biblická hodina 
 12.12. Pastorační FR ve 20:00 
    

12 / 2013 
ROČNIK XVII . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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ADVENTNÍ RORÁTY  
 Advent je čas bdění. Advent je čas našeho života. Roráty jako výraz bdění budeme 
 slavit o sobotách vo sobotách vo sobotách vo sobotách v    adventu vadventu vadventu vadventu v    7:00 v7:00 v7:00 v7:00 v    kostele sv. Rodiny kostele sv. Rodiny kostele sv. Rodiny kostele sv. Rodiny při světle svíček a za zpěvu 
 staročeských rorátních písní. V kapli sester boromejek jsou „roráty“ od pondělí do 
 pátku v O6:00. 
 

 

ADVENTNÍ NEŠPORY  
 Každou adventní neděli Každou adventní neděli Každou adventní neděli Každou adventní neděli se modlíme nešpory v kostele    Sv. Rodiny vSv. Rodiny vSv. Rodiny vSv. Rodiny v    18:3018:3018:3018:30. Po nich 
 bude adorace nebo obrazová meditace.   
 

 

SETKÁNÍ NAD TÉMATEM  
 V první úterý vprvní úterý vprvní úterý vprvní úterý v    prosinci vprosinci vprosinci vprosinci v    19:0019:0019:0019:00 se uskuteční vvvv    klubu DCBklubu DCBklubu DCBklubu DCB setkání nad tématem.  
 Téma: encyklika papeže Františka Lumen fidei.  
 

 

ADVENTNÍ OBNOVA 
 V sobotu 14. prosince 2013 sobotu 14. prosince 2013 sobotu 14. prosince 2013 sobotu 14. prosince 2013 se uskuteční duchovní obnova, kterou povede  
P. Jakub Berka O. Praem. Začátek je vZačátek je vZačátek je vZačátek je v    16:3016:3016:3016:30. Po první přednášce je možnost přistoupit 
k svátosti smíření. V 18:00 je mše svatá, kde na místě homilie zazní druhá přednáška.  
 

 

ZPOVĚDNÍ DEN 
 Svátost smíření (uzdravení) budeme spolu s ostatními kněžími vysluhovat  
 v pondělí pondělí pondělí pondělí 16. prosince od 16:0016. prosince od 16:0016. prosince od 16:0016. prosince od 16:00. . . . Po slyšení Božího slova, zamyšlení a samotné 
 zpovědi budeme slavit Eucharistii v 19:00.   
 
  

    PRAVIDELNÉ KATECHEZE A SETKÁNÍ FARNOSTI 
 
  

 KATECHEZE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ  
  - každý sudý týden v úterý od 14 hod v zákristii kostela sv. Martina 
 
 PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
  - každý týden ve středu od 14 hod v zákristii kostela sv. Martina 
 
 NÁBOŽENSTVÍ  PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
  - každý týden ve čtvrtek od 13.45 v zákristii kostela sv. Martina 
 
 SETKÁNÍ MLÁDEŽE  
  - každý lichý týden ve čtvrtek od 19 hod v zákristii kostela sv. Martina 
 
 PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ - je možné se přihlásit v průběhu celého roku 
 
 PŘÍPRAVA NA KŘEST NEBO BIŘMOVÁNÍ - je možné se přihlásit kdykoli 
 
 SETKÁNÍ NAD TÉMATEM  
  - každé první úterý v měsíci v klubu DCB  
  
 MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  
  - každé úterý od 19.10 v kostele Sv. Rodiny, sestry boromejky  
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P R O G R AM  K U L T U R N Í C H  A K C Í  D OM O VA   
S V .  K A R L A  B O R O M E J S K É H O  N A  P R O S I N E C  2 0 1 3  

 
 
 
 
 
Neděle 1. 12. od 17.00 hod.   1. ADVENTNÍ KONCERT   
 Ztracená kapela s dětským sborem (na programu české a evropské adventní skladby a koledy)  
 kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 
 
Sobota 7. 12. od 19.00 hod.   KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY českých a světových mistrů  
 Hornický pěvecký sbor Kladno pod vedením prof. Romana Makaria se sólisty Národního 
 divadla, slovem provází převor Břevnovského  kláštera Prokop Siostrzonek. 
 kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 
 
Neděle 8. 12. od 17.00 hod.   2. ADVENTNÍ KONCERT SBORU ORFEJ  
 pod vedením Jana Svejkovského 
 kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 
 
Čtvrtek 12. 12. od 19.00 hod.   VÁNOČNÍ KONCERT TRIA BARDOLINO 
 Zazní skladby A. Dvořáka, L. Janáčka a vánoční koledy z Čech a Moravy  
 kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 
 
Pátek 13. 12. od 17.00 hod.   VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁK Ů ZUZANY HRBKOVÉ 
 Flétna a klavír 
 refektář, vstupné dobrovolné 
 
Neděle 15. 12. od 17.00 hod.   3. ADVENTNÍ KONCERT ORCHESTRU ARCHIONI PLUS  
 pod vedením Michala Macourka, koncert se koná pod záštitou MČ Praha 17 
 kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 
 
Pondělí 16. 12. od 10.00 hod.   ŠŤASTNÉ VÁNOCE – pásmo koled dětí ze ZŠ U Boroviček 
     ________________________ 
 

1. – 31. PROSINCE       ČESKÉ VÁNOCE  
 řezbářské umění Jana Lišky (výstava dřevěných vyřezávaných plastik a betlémů) 

 refektář, vstup volný 
 

__________________________________________________ 
 

 
„Pevnou a ryzí víru spatřujeme zejména v těžkostech a zkouškách. Tehdy křesťan Bohu dovoluje, aby 

ho vzal do náruče, a přivine se k Němu v jistotě, že se svěřuje lásce silné jako nezničitelná skála. 
Pokud se právě v okamžicích utrpení pokorně spolehneme na Boha, můžeme vydat dobré svědectví.“   

(...) 
„A to je důležité – řekl bych přímo zásadní! Zejména se musíme otevřít vůči lidem, kteří ve svých 
životech mají méně víry a naděje. O chudobě se tolik mluví, ale ne vždy si vzpomeneme na lidi, 

postrádající víru, kterých je skutečně hodně. Je tolik lidí, kteří potřebují gesto lidskosti, úsměv, to 
pravé slovo a svědectví, skrze které postřehnou blízkost Ježíše Krista. Kéž není nikdo ochuzen o tato 

znamení lásky a něhy, která se rodí z víry.“  
          papež František 25. 11. 2013  
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VÁNOCE 2013 
 

 

24. 12. úterý: ŠTĚDRÝ DEN  
                    16.00 Mše z vánoční vigilie s dětmi a koledami, Sv. Rodina   
 

25. 12. středa: slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek 
00.00 Mše sv. „Půlnoční“, Sv. Rodina                                       
 9.00 Mše sv. „Ve dne“, Sv. Rodina 
18.00 Nešpory, Sv. Rodina   

 

26. 12. čtvrtek: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  
 9.00 Mše sv., Sv. Rodina  

 

27. 12. pátek: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
  18.00 Mše sv., Sv. Rodina, žehnání vína 
 

28. 12. sobota: svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
  18.00 Mše sv., Sv. Rodina 
 

29. 12. neděle: svátek SVATÉ RODINY  Ježíše, Marie a Josefa, PATROCINIUM!  
  7.45 Mše sv., sv. Martin 
  9.00 Mše sv., Sv. Rodina 
 

31. 12. úterý: sedmý den v oktávu Narození Páně, sv. Silvestra I., papeže 
18.00 Mše sv., poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku, Sv. Rodina 
 

1. 1. 2013 středa - Nový rok: slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek  
  9.00 Mše sv., Sv. Rodina, Světový den modliteb za mír  

________________________________________________ 
 

ŽIVÝ BETLÉM 
 

se bude konat v NEDĚLI 5. LEDNA.   
Začátek bude v 16 hod u ZUŠ Blatiny , odkud se bude ubírat průvod k "Betlému". 

V jeho čele budou Tři králové.  
 

Živý betlém bude následně probíhat na zahradě kláštera sester boromejek.  
Součástí bude také zpívání koled a malé pohoštění. 

 
    

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: 
uzávěrka: 
kontakty: 

Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, K šancím 629/ 2, 163 00, Praha 6 
David Žofák, náklad: 150 - 170 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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