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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
           „B ůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna...“  Jan 3, 16 
 
 
 

KRŮČKY K ŽIVOTU? 
 
Elisabeth Bala je rakouská malířka žijící v Norimberku. Na svých 
webových stránkách píše: „Barvy a formy mých obrazů mají 
vzbudit vzpomínky na to, jak Ježíš vzbudil Lazara…“ Co se nám 
vybaví, když se podíváme na tento obraz. Má to být strom, či voják 
na hlídce, nějaký člověk? Mám to být já? Postava je zelenomodrá 
– plná života s duchovní sílou – s červenou tyčí, lukem, nebo jinou 
zbraní? Nohy nám prozrazují, že se jedná nejspíše o člověka 
jdoucího zprava doleva svým vlastním tempem. „Je to spíše otálení 
než chůze“, jak nám prozrazuje autorka. Bojí se? Je opatrný? 
Postava by mohla být zeleným myslivcem – honcem, který se 
současně stává honěným štvancem, neboť by mohl kráčet z 
posledních sil raněn zbraní. Když budeme červenou diagonálu 
vnímat jako balanční tyč, otevře se nám jiný význam. Uvidíme 
opatrné krůčky provazolezce kráčejícího na tenkém laně ve 
„vzduchoprázdnu“. Ať už tak, nebo onak, postava nás vybízí popřemýšlet o našich krocích. Jak 
samozřejmě se pohybujeme. Co nás tlačí, abychom se hnali rychleji? Co nás varuje, abychom 
byli opatrnější? Co se nám staví do cesty, jaké síly nám kladou odpor? Jsme lovci, nebo 
štvanci? Co nám pomáhá držet rovnováhu? Právě tehdy, když jakoby stojím ve 
vzduchoprázdnu, kdy se jen stěží posouvám kupředu, mohu popřemýšlet o lidech, kteří jsou 
mou balanční tyčí, která mi umožňuje kráčet vpřed. Uvědomit si, kde stojím, kdo jsem, kam 
kráčím. To jsou otázky, které mi otevírají cestu k hlubšímu životu. Postní doba nám klepe na 
dveře. V postě máme nejenom míň jíst a pít, žádat a potřebovat. Smysl postu je, aby byl člověk 
svobodný a zdravý, aby se našel, aby se cvičil a uskutečňoval to, čím se stal ve křtu. Novým 
člověkem. To je dlouhá cesta malých kroků…  
 
   Požehnaný únor přeje P. Daniel O. Praem. 
 
 
SLAVNOSTI A SVÁTKY V ÚNORU 2013 
 

  sobota 2. 2.: Svátek Uvedení Páně do chrámu. Hromnice.  
 pondělí 11. 2.: Panny Marie Lurdské. Světový den nemocných.  
 středa 13. 2.: POPELEČNÍ STŘEDA. Den přísného postu. Žehnání popela a  
  udělování popelce. Mše v 18:00 v kostele sv. Rodiny.  
 22.02. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola.  

2 / 2013 
ROČNIK XVII . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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ČTVRTKY V KLUBU DCB 19:30 
 7. února - Biblická hodina.  
 14. února - Pastorační farní rada 20:00 
 21. února - Biblická hodina 
 28. února - Biblická hodina 
 
SETKÁVÁNÍ NAD TÉMATY 
 V rámci „Roku víry“ probíráme koncilní dokumenty. Téma setkání v úterý  
 5. února 2013 je „Laici v církvi.“ 
 
POSTNÍ DOBA 2013 
 „Postní doba, vyznačující se častějším nasloucháním tomuto Slovu, intenzivnější 
 modlitbou, odříkavým, ukázněným a kajícným životním stylem, ať je pobídkou k 
 obrácení a upřímné lásce k bratřím, zvláště k chudým a potřebným.“ Benedikt XVI. 
 

 V postní pátky se budeme modlit pobožnost křížové cesty po mši svaté (18:00 
 Sv. Rodina). O postních nedělích budeme slavit nešpory v 18:00 v kostele Sv. 
 Rodiny. Po nich bude obrazová meditace nebo adorace.  
 
 
 
 
 

 
 
  FARNÍ WEB 
 

Naše farnost se na Internetu prezentuje farními stránkami, o kterých možná někteří farníci 
mnoho nevědí. Farní web v nynější formě funguje již třetím rokem a hodilo by se  tedy 

prozkoumat, jak je úspěšný co do plnění svých hlavních funkcí, tj. prezentace života naší 
farnosti. Tak tedy pár čísel: 

 
 

Nejnavštěvovanější 
příspěvky 

Nejprohlíženější fotogalerie 

1. Podpořte svého anděla 
2. Archiv Martinovin 
3. Kurz Alfa 

792 
762 
299 

1. Farní ples 
2. Historie farnosti 
3. Farní výlety 

627 
613 
468 

Celkový počet zobrazení 
Zobrazení stránek za 

poslední měsíc 
7.12.2012 - 6.1.2013 

Odkud na farní web návštěvníci přicházejí 

1. Úvodní stránka 
2. Kontakty 
3. Fotoalbum 

731 
119 
118 

1. Google.com 
2. Seznam.cz 
3. další 

43% 
24% 
33% 

 
 
 
 

      ZPRÁVY Z FARNOSTI     
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Návštěvnost  farního webu během Vánoc
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Z tabulky i z grafu je zřejmé, že farní web byl o Vánocích hojně využíván a lidé na něm 
nejčastěji hledali informace týkající se programu bohoslužeb a akcí během svátků. Jistě ale 
nechceme, aby naše webovky sloužily jen jako nějaká vývěska, ale naopak byly živým 
nástrojem i pro samotné farníky. Proto se na Vás obracím s možností vyjádření se k chodu 
farnosti i samotných web stránek prostřednictvím anket či sdělení námětů k projednání na 
Pastorační radě.  
         P. Janto 
 
 

www.farnostrepy.estranky.cz 
 

 
 

 
PROČ FARNÍ ANKETA A CO Z NÍ VYPLYNULO?  

 
 Dospělí účastníci bohoslužeb se mohli o třetí neděli v mezidobí zapojit do farní 
anonymní ankety, která měla jediný cíl - zjistit alespoň přibližně počet zájemců o přípravu na 
svátost biřmování. Děkujeme všem, kteří nám vyplněné anketní lístky odevzdali a tak nám 
pomohli situaci zmapovat. Kdo tu minulou neděli nebyl a anketa mu unikla, nemusí se obávat, 
že o něco přišel. Byl to jen předběžný průzkum, to hlavní teprve přijde. 
 
 Jak se dalo očekávat, naprostá většina přítomných je již biřmovaná, někteří dávno, jiní 
nedávno. Přesto anketa nebyla zbytečná. Dozvěděli jsme se např., že mezi nás na mši svatou 
občas přicházejí i lidé dosud nepokřtění, hledající. Za ty máme velkou zodpovědnost. Záleží na 
každém z nás, zda se v našem farním společenství budou cítit vítáni a přijímáni, jedním slovem 
dobře. Nebuďme k nově příchozím nevšímaví a lhostejní, ale ani nevhodně „vlezlí“. Pozdravem 
a úsměvem určitě nic nezkazíme, nikoho to k ničemu nezavazuje, avšak může to odstartovat 
nejen dialog, ale i mezilidský vztah. 
 
 V anketě se přihlásilo patnáct pokřtěných, avšak dosud nebiřmovaných farníků. Z nich 
zájem o přípravu na přijetí této svátosti křesťanské dospělosti projevilo devět lidí. Osmi by 
vyhovovala příprava ve večerních hodinách, jedné ženě vyhovuje dopoledne. 
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 Několik farníků hlásilo, že zkusí oslovit nebiřmované lidi ve svém okolí a zprostředkuje 
jim další informace. Ty se časem objeví na nástěnkách v obou našich kostelech, snad už i 
v březnových Martinovinách, a samozřejmě v ohláškách po mši svaté. Kdy, kde, co a jak bude, 
o tom se poradí Pastorační rada, vedená o. Danielem, na své nejbližší schůzce, tj. 14. února.  
  
         Za Pastorační radu, Marie Svatošová 
 
 
 

SPOLEČENSTVÍ MAMINEK 

Milé maminky, 

srdečně Vás zvu na společenství maminek,  
které se bude konat každou 1. a 3. středu v měsíci od 10:00 do 11:30.  

Bližší informace na betsturm@centrum.cz. nebo na farním webu. 
 

Na všechny se těším, Bětka Jantová 
 
 
 
 
 

 
 
 

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) Živý Betlém – zhodnoceno jako zda řilé s velkou 

účastí. Do budoucna propagovat jak letáky tak i 
na webu a to již p řed prázdninami. Je pot řeba 
pořídit novou kabeláž k ozvu čovací aparatu ře – sou časná je špatná 
(za řídí D. Žofák). P říšt ě za řídit p řed Betlémem prostor, aby se d ěti 
netla čily t ěsně p řed Betlémem, ale vytvo řily oblouk. Také p říšt ě 
připravit více čaje a váno ček. 

 

2) Zm ěna pojistné smlouvy je ve fázi zjišt ění podmínek. Řádný termín 
ukon čení je v srpnu. J. Klápšt ě p řipravil výpov ěď k 1.3., která byla 
podepsána a poslána k vyjád ření pojiš ťovn ě. Pokud pojiš ťovna 
odsouhlasí, D. Janá ček za řídí k 1.3. novou pojistku. 

 

3. Mše s d ětmi budou pokra čovat v režimu n ěkolika bohoslužeb, které budou 
předem naplánované  týmem z řad dosp ělých člen ů farnosti. B ěhem 
„b ěžných“ bohoslužeb budou d ěti vyzvány k nesení dar ů, spole čné 

  ZÁPIS  Z  PASTORAČNÍ  RADY 24 .LEDNA 2013  
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modlitb ě,… D. Janá ček vyhlásí p ři nejbližší mši sch ůzku pro rodi če 
(kte ří by se cht ěli zapojit), na které se dohodnou termíny. 

 

4. D. Žofák nabídne d ětem, které se scházejí na farním náboženství, 
možnost ministrování. Úkol trvá. Vedoucího pro schá zení a formaci 
ministrant ů se zatím nepoda řilo sehnat. 

5. M. Svatošová v rámci roku víry navrhla (rada p řijala) oslovit v ěřící, 
kte ří ješt ě nejsou bi řmováni (resp. pok řt ěni) či nebyli u prvního  sv. 
přijímání. B ěhem mše a po mši prob ěhne líste čková anonymní anketa, 
která zjistí zájem lidí o toto. Anketní lístky se r ozdají v kostele, 
budou k dispozici v p ředsíni kostela. Pot řeba doplnit pr ůvodní 
informace a zve řejnit je v MN i na webu. 

 

6. J. Klápšt ě navrhl v rámci roku víry promítnout film „Jan XXII I. – Papež 
míru“ jako p řipomínku výro čí zahájení 2. vatikánského koncilu.  Zárove ň 
by se tím mohlo obnovit promítání film ů. Návrh radou p řijat.  Promítání 
bude zahájeno v b řeznu, první ve čer bude 5. b řezna 2013 od 19:00 hod. v 
krypt ě kláštera.   Pot řeba zajistit techniku D. Žofák. 

 

7.B ěhem postní doby prob ěhne duchovní obnova 
 

8. Na návrh SM Amáty rozhodnuto, že od 1.3. každý p rvní pátek bude p řede 
mší od 17:00 tichá adorace. 

 

9. J. Klápšt ě zhodnotil letošní „P ůlno ční“ jako po mnoha letech velmi 
klidnou bez rušivých vstup ů ze strany návšt ěvník ů. 

 

10. Pot řeba do MN uvést program p řed Velikonocemi D. Žofák. 
 

11. J. Klápšt ě navrhl v ětší propagaci webu v MN. P. Janto napíše zprávu do 
MN. 

 

12. D. Žofák zmínil problém p Jebouska s kontaktová ním bývalého ú četního 
farní charity pro vypracování ú četnictví za rok 2012. Pan Jebousek by 
měl kontaktovat p římo pana ú četního. 

 

13. Letošní „T říkrálová sbírka“ v naší farnosti vynesla tém ěř 33 000,- K č. 
 

14. P. Suchel p řednesl p řipomínku nevhodných oznam ů. Rozhodnuto, že oznamy 
na konci mše musí být vždy nejprve sd ěleny p řede mší D. Janá čkovi, 
který je následn ě na konci mše vyhlásí nebo tím pov ěří konkrétní osoby. 

 

15. P. Suchel p řednesl dotaz na p řetopený kostel Sv. Rodiny. SM Amáta 
vysv ětlila, že topení funguje na nejnižší možný stupe ň vytáp ění a že by 
se nevyplatilo topení vypínat a následn ě zapínat. Navíc konstantní 
teplota chrání interiér kostela. 

 

16. P. Suchel zmínil nutnost zabezpe čit p řed nastávajícími siln ějšími 
mrazy kostel sv. Martina a to zejména p řed hrozbou zamrznutí vody a 
následnému vytopení. D. Žofák zajistí zapnuté topen í v nejsiln ějších 
mrazech a zaizolování okna do koupelny a toalety. 
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         TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 
 
 Letos se zdálo, že Tříkrálová sbírka bude spíše slabší... Děti byly nemocné a vysílení po 
vánočních svátcích bylo také patřičně znát... Nevím, jak by to vše dopadlo, kdyby se v této 
chvíli neobjevily Petra, Markéta a Karolína. Daly dohromady skupiny dětí, které vyrazily mezi 
lidi a vykoledovaly dohromady 32 926,48 Kč!   
  

 Některé skupiny (např. Petra K. s Katkou, Toničkou a Luďkem, který přijel z jiné části 
Prahy a stal se nefalšovaným třetím černým králem „stojícím vzadu...“) vyrazily dokonce 
několikrát. Píseň „My t ři králové jdeme k vám...“ zpívali tak často, že ji asi jen tak 
nezapomenou :-)  Karolína H. zase vzala sebou na koledu Adámka, Terezku a Cecilku. 
  

 Také DÍKY (!) všem těmto 
koledníkům se mohou projekty 
pražské Charity dále rozvíjet a 
pomáhat tam, kde je to nejvíc 
potřeba!  

   D. Ž. 
 

 
 
       NOC KOSTELŮ 
 
 

Sice je teprve únor, ale vedoucí  koordinátor Noci kostelů P. Miloš Szabo je velmi důkladný 
člověk, který vše připravuje s předstihem. Proto nám už zaslal výzvu k registraci našeho 
kostela, ale myslím, že zároveň velmi hezky vystihuje svůj pocit po prezidentských volbách i 
způsob jakým bychom mohli konkrétně odpovědět na výzvy této doby. Ozvěte se mi tedy prosím 
vy, kteří byste se chtěli jakýmkoli způsobem podílet na vytváření té naší Noci kostela 
sv.Martina, která může být nabídkou i svědectvím víry pro ty, kteří to potřebují.       DŽ 
 
Milí bratři, milé sestry, kolegové v různých farnostech a křesťanských sborech - 
 

 možná jste i vy stejně jako já z posledních dnů unaveni a možná stejně jako já cítíte 
určitý smutek z toho, kolik špíny v naší společnosti v posledních dnech vyplavalo na 
povrch. Ukazuje se, že opravdu žijeme a působíme v prostředí, kde je normální lhát, podvádět, 
urážet, ponižovat a nenávidět... A pokud jsme své duchovní poslání kdysi přijali nejen jako 
službu věřícím, ale rovněž jako vyslání evangelizovat, pak se také ukazuje, že nás v nejbližších 
letech čeká hodně práce. 
 

 Letos proto vnímám blížící se Noc kostelů i trochu jinak, než jen vnější prezentaci našich 
chrámů, kaplí a modliteben. Tyto večerní a noční chvíle v pátek 24. 5. 2013 by neměly být 
pouze příležitostí pro prohlídky a koncerty, ale rovněž (a možná především) šancí, jak 
příchozím představit sami sebe a naše křesťanství. Má-li někdo ve svém společenství schopné 
hudebníky, zpěváky, historiky, výtvarníky, oslovte je, zda by o této noci nepřipravili vhodný 
program, který by mohl naši víru prezentovat i uměleckým způsobem. Máte-li mladé lidi, 
mohou se v ten večer představit jako schopní průvodci, máte-li "jen" starší lidi, mohou se 
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zapojit jako ti, co jsou ještě schopni příchozí uvítat, usmát se na ně či prohodit s nimi pár slov. 
Své místo však určitě má v programu také ticho, modlitba či čtení bible. Někde možná losování 
biblických citátů či veršů, jinde v předsíni třeba i horký čaj. 
 Je Rok víry, a za několik měsíců si u nás připomeneme rovněž cyrilometodějské výročí. 
Je tedy jen na nás, zda zkusíme v sobě objevit onu prvotní horlivost, kterou jsme při svém 
svěcení či ordinaci určitě všichni měli, a těm, kteří k nám přijdou, zkusíme ohlašovat skutečnou 
radost ze života s Bohem. Můžeme této příležitosti využít, abychom na vývěskách anebo 
osobně vysvětlili, proč je pro nás presbytář posvátným místem, co se děje na oltáři, co znamená 
v katolických kostelích křižovat se u vchodu do kostela, anebo také, proč si muži v našich 
chrámech sundávají klobouky a čepice...  
 A především - i ten nejnepatrnější kostelík, i ta nejmenší farnost či sbor může ukázat, že 
stále existují lidé, kteří vyznávají jiné hodnoty než podvod, lež a aroganci: že to Bůh z nás 
dělá lidi, kteří milují nejen sebe, ale i druhé, odpouštějí způsobené zlo a umějí něco udělat 
pro společnost, i tu nevěřící. 
 A já si chci letos dávat velký pozor, abych i v médiích pak zdůrazňoval, že největším 
pokladem Noci kostelů nejsou stavby a věže, krypty a ambity, ale právě tito lidé, kteří 
jsou ochotni pro druhé zcela zdarma posloužit a být jim v tu noc nablízku. Možná mezi 
těmi, co budou chodit z kostela do kostela bude někdo, kdo hledá právě v této době něco jiného, 
než jsme zažili, viděli a slyšeli v předvolebním klání. 
 
Děkuji, pokud se letos do programu přidáte. Většina z nás - naštěstí - nejsou vyjednavači s 
mocnými, ale pastýři, kteří jsou i v náročných dnech a obdobích se svými věřícími. I s těmi 
hledajícími, kteří chtějí vidět církev nejen jako bohatou či mocnou instituci, nejen jako adresáta 
restitucí, ale především jako pokračovatelku Ježíšova života a zvěsti v dnešní době.   
(...) 
 

Děkuji Vám za trpělivost, za horlivost a za modlitbu. Spolu se svým týmem se vám budeme 
opět snažit pomáhat, seč bude v našich silách. 
          Miloš Szabo 
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KŘÍŽ 
 

„Je to, jak předpověděl prorok (Iz 9,6), 
nejvznešenější symbol jeho síly a vlády, 

jak také vyplývá z toho, co vnímáme. 
Pohlédneme-li na cokoliv ve světě, je snad možné, 

aby to bylo spravováno nebo mělo soudržnost 
bez této podoby (kříže)? 

Moře totiž nelze křižovat, 
pokud toto tropaion, které se tu nazývá plachtou, 

nezůstane na lodi neporušeno. 
Zemi bez něho nelze orat, 

havíři a řemeslníci nemohou svou činnost vykonávat bez nástrojů, 
které mají tuto podobu. 

Lidská postava se od těla nerozumných zvířat  
neodlišuje ničím jiným než vzpřímeným držením 

a možností rozepnout ruce, 
jakož i tím, že v její tváři od čela vystupuje nos, 

jímž u živého člověka prochází dech 
a který nemá jinou podobu než podobu kříže.“ 

 
mučedník Justinus, Apologie 
(popraven mečem roku 167) 

 
 
 
 
 
        
 

    

POŘAPOŘAPOŘAPOŘAD BOHOSLUŽEB VD BOHOSLUŽEB VD BOHOSLUŽEB VD 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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