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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

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

OLIVOVÁ ZAHRADA  
 
Vincent van Gogh pobýval v roce 1888 v Arles. 
Tam se u něj začaly projevovat první příznaky 
duševní choroby. Od května 1889 se léčil v St. 
Rémy, kde ve zdravých obdobích vášnivě 
maloval. Tvorba byla pro něj duševní útěchou – 
malými Velikonocemi. Byl přesvědčen, že 
malba přispívá k jeho uzdravení. Tady se jeho 
obrazy mění ve vířivý pohyb barevných čar, 
prudce vrhaných na plátno. Přečtěme si pár 
řádek z jeho dopisu bratrovi Theovi, který měl 
místo pomocného kazatele v Anglii: „Často 
jsem pečlivě četl příběh o Eliášovi, tak často 
mě posiloval v těchto dnech: Eliáš vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beer-šeby 
v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu 
trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, 
vždyť nejsem lepší než moji otcové.“Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a 
řekl mu: „Vstaň a jez!“Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých 
kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. A tento příběh není jediný. Čteme o 
andělu, který v Getsemanech dal sílu Tomu, jehož duše byla smutná až k smrti, o andělu, který 
probudil ze spánku Petra ve vězení, o andělu, který se objevil Pavlovi v noci a řekl: „Neboj se!“ 
A my, i když nevidíme anděla, i když nejsme staří, měli bychom vědět, že existuje síla shora! 
Věřte v Boha, skrze víru můžeme být „smutní a  přece se stále radovat“ a být stále zelení, a  
nemusíme si stěžovat, když se naše mládí ztrácí a naše síla zraje.“ 
 Van Gogh namaloval mnoho obrazů olivových zahrad. Jsou to obrazy jeho osobnosti, 
jeho nitra. Tento obraz se jmenuje Getsemany. Jsou na něm vidět jenom olivové stromy 
rozvláté větrem, zakrývající pohled dopředu, do budoucnosti. Svými větvemi, jako rukama, 
člověka ohrožují. Tráva je záludná, rozrytá. Na obraze žádná cesta, žádné slunce, žádný 
Kristus.  Van Gogh namaloval jednoduše olivovou zahradu před blázincem, kde byl. Svou 
vlastní Getsemanskou zahradu. Svou olivetskou hodinu. Avšak nebe nad zahradou je krásné 
jako jarní louka. Umělec nám zanechal obraz své víry, kde i ta největší samota nese sebou tichý 
náznak bezpečí… 

 

POŽEHNANÝ BŘEZEN PŘEJE P. DANIEL O. Praem. 

3 / 2013 
ROČNIK XVII . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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SLAVNOSTI A SVÁTKY V B ŘEZNU 2013 
Úterý 19. 3. slavnost svatého Josefa, doporučený svátek, mše v 18:00 Sv. Rodina 
Slavnost Zvěstování Páně byla letos přesunuta na pondělí 8. dubna. 

 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  

Duchovní obnovu v čase přípravy na Velikonoce  povede P. Norbert Vehovský O. 
Praem. v sobotu 23. března. První přednáška začíná v kostele Sv. Rodiny v 15:30, 
po ní bude příležitost přijmout svátost smíření, druhá přednáška bude ve mši svaté 
v 18:00.  

 
SVÁTOST SMÍŘENÍ  

Svátost smíření (uzdravení) budeme s ostatními kněžími vysluhovat v pondělí 
Svatého týdne 25. března od 16:00. Mše svatá bude slavena v 19.00.  

 
ČTVRTKY V KLUBU DCB V 19.30 

07. března: Biblická hodina  
14. března: FR pastorační 20.00  
21. března: Biblická hodina 

 
POSTNÍ DOBA 2013 
 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.  

 
MŠE S DĚTMI A 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

17. března - bude mše s dětmi (kytarová) a následně setkání dětí v klubu DCB, 
které se připravují na 1. sv. přijímání.   

 
TICHÁ ADORACE 

Každý 1. pátek v měsíci bude probíhat tichá adorace. Zatím na zkoušku, bude-li 
zájem, tak i nadále. 

 
 
 
 

 
BRIGÁDA U SV. MARTINA 

 

V sobotu 23. března (před Květnou nedělí) se uskuteční brigáda 
v našem farním kostele sv. Martina.  

 

Je potřeba upravit venkovní prostor, shrabat trávník,  
vyplést a ostříhat růže. 

Uvnitř kostela setřít prach a podlahu. 
Vyčistit nejenom duši ale i prostor, který Pánu Bohu náleží. 

Sejdeme se v 10 hodin. 
        Petr Suchel 

      ZPRÁVY Z FARNOSTI     
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ÚVODNÍ SETKÁNÍ O. DANIELA JANÁ ČKA SE ZÁJEMCI  

O PŘÍPRAVU NA BI ŘMOVÁNÍ  

 se uskuteční 

V NEDĚLI 10. BŘEZNA 2013  

PO MŠI SVATÉ, V KLUBU DCB  (asi od 10,00 do 10,45 hod.) 

 
 
 

PROSBA O POMOC - PŘÍPRAVA VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ 
 

Milí spolufarníci, letos, stejně jako v letech minulých, se po obřadech Zeleného čtvrtka bude 
konat v jídelně Domova agapé jako symbol Poslední večeře Páně. V sobotu po slavení 
Velikonoční vigilie se sejdeme s našimi novokřtěnci v klubu DCB u malého pohoštění, 
abychom sdíleli radost z jejich přiblížení se k Bohu. V klubu se sejdeme i na Hod Boží po mši 
svaté. Na všechna zmíněná setkání jste srdečně zváni. 
 Protože tyto akce jsou náročnější na přípravu, obracím se s prosbou na ty z Vás, kteří 
byste měli čas a chuť pomoci. Především jde o přípravu jídelny ve čtvrtek 28.3. v době od 
16,00 hodin.  Zároveň prosím o příspěvek na sobotní tabuli, ať už sladké pečivo, chlebíčky, 
víno nebo cokoli jiného. Toto můžete přinášet do klubu v sobotu od 20,00 hodin.  

  Děkuji Vám všem a těším se na setkání s Vámi. 

           Hana Kučerová 

 
 

PROMÍTÁNÍ FILMU 
 
 

V rámci ROKU VÍRY bude v úterý 5. března 2013 od 19.00 hod v klubu  
(nikoli v kryptě podle původního oznámení) 

 promítnut 1. díl filmu „JAN XXIII. – PAPEŽ MÍRU“   
jako připomínka výročí zahájení 2. vatikánského koncilu.    

 

Promítání 2. dílu plánujeme na úterý 19. března 2013 od 19.00 hod. 
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  JARNÍ  DOPOLEDNÍ KURZ ALFA 

 
 

SRDEČNĚ ZVEME na další pokračování našich Kurzů Alfa! 
Tentokrát se bude konat dopoledne KAŽDÉ ÚTERÝ OD 9 DO 11 HOD  

OD 9. DUBNA DO 18. ČERVNA 
v KRYPTĚ KLÁŠTERA SESTER BOROMEJEK. 

 
Zvláště jsou zváni maminky s dětmi a lidé starší,  

kteří by jinak večer již přijít nemohli. 
KURZ JE URČENÝ zvláště pro ty, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím 

nebo zažít společenství formou témat a společných rozhovorů. 
Hlídání dětí bude zajištěno! 

 
Přihlášky: David Žofák, mail: david.zofak@tiscali.cz, 603 89 49 89  

 

 

OZNAMY NA KONCI MŠE SVATÉ 
 

MUSÍ BÝT VŽDY NEJPRVE SDĚLENY PŘEDE MŠÍ PANU FARÁŘI, 
KTERÝ JE NÁSLEDNĚ NA KONCI MŠE VYHLÁSÍ 

NEBO TÍM POVĚŘÍ KONKRÉTNÍ OSOBY! 
 

 
 

„Duše usiluje o to, aby se tělo nedusilo přemírou jídla, 

až by už nemohlo dýchat. Při této spolupráci má totiž za úkol dbát na správné,  

nikoli nadměrné živení těla, protože jinak ubývá sil duši.  

Když se však příliš velkou zdrženlivostí upírají tělu i nutná jídla,  

nadýmá ďábel pýchu člověka natolik, jakoby chtěl vystoupit na nebe,  

aby mu pak pýchou přivodil pád.  

Takovou nerozumnou zdrženlivost si Bůh oškliví.  

Proto má věřící člověk udržovat správnou míru v obou směrech.  

Všechny ctnosti (Boží síly) se musí podřídit správné míře,  

jakoby byla základem vládnoucím nad nimi, aby nevystoupily výše,  

než je jim prospěšné, nebo aby při náchylnosti k věcem světským  

nepadly hlouběji, než jim určil Bůh.“ 
 

      sv. Hildegardy z Bingenu - z díla Liber Divinorum operum  
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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)  Mše s d ětmi 17.3. – po mši setkání s d ětmi 

připravujícími se na první svaté p řijímání, které 
bude v ned ěli 26.5.2013.   

2)  Výpov ěď pojistky kostela Sv. Martina poslaná, čeká se na vyjád ření 
pojiš ťovny a následn ě prob ěhne uzav ření nové smlouvy u již vybrané 
pojiš ťovny. 

3)  D. Janá ček vyzve na záv ěr mše rodi če i ostatní v ěřící, kte ří by se 
cht ěli podílet na p říprav ě mší s d ětmi a naplánují pak tématiku d ětských 
mší do konce roku 2013. 

4)  D. Žofák oslovil d ěti ve v ěci ministrování p ři mši. Část d ětí chodí do 
jiných farností, část nechce. D. Žofák bude pokra čovat v oslovování. 

5)  D. Žofák vytiskne rozpis velikono čních bohoslužeb na nást ěnky 
v kostelích v Řepích. Program o Velikonocích bude v MN i na webu. 

6)  Oslovit starší ministranty s pomocí o Velikonocích 
7)  M. Svatošová prezentovala výsledky ankety týkající se bi řmování a k řtu. 

Do MN napíše pokyny pro zájemce. Termín sch ůzky pro bi řmovance bude 
10.3. po mši v klubu DCB. 

8)  Promítání 5. 3. bude v klubu DCB z d ůvodu lepších podmínek. Pot řeba 
zajistit techniku. 

9)  Duchovní obnova by prob ěhla 16.3. nebo pokud by nešlo, tak 23.3. od 15h. 
Zahájilo by se p řednáškou následovanou zpov ědí, mší a nakonec další 
přednáškou. 

10)  Zpovědní den bude v pond ělí 25.3. Zpovídat se bude od 16:00 do 19:00, 
event. pro pár zájemc ů i po mši. 

11)  D. Žofák zajistí vyv ěšení informace u Sv. Martina o zm ěně bohoslužby 
v úterý 19.3. (Sv. Josefa) na 18:00 u Sv. Rodiny 

12)  Napsat do MN informaci, že každý 1. pátek v m ěsíci bude od 17:00 
probíhat tichá adorace. Zatím na zkoušku, bude-li z ájem, tak po řád. 

13)  D. Žofák zajistí vyv ěšení tabulky k zapisování ministrant ů na 
jednotlivé velikono ční svátky a také formulá ř k umývání nohou na Zelený 
čtvrtek. 

14)  H. Ku čerová napíše prosbu do MN o pomoc s pohošt ěním o Velikonocích 
15)  Farní charita – dává se dohromady ú četnictví a jedná se o další 

budoucnosti. 
16)  Upravit do budoucna prezentaci „Bazárku“, aby nedoš lo nedorozum ění, 

že farnost po řádá výd ěle čné činnosti. Výslovn ě, jasn ě a srozumiteln ě 
vysv ětlit v zájmu p ředcházení nedorozum ění. 

17)  Zprávy z EFR – probíhá inventura majetku, ohodnocen í majetku, 
vysv ětlení pohybu financí ze sbírek a popis stavu. 

18)  P. Suchel – do b řeznových MN pot řeba dát prosbu o pomoc s brigádou u 
Sv. Martina. 

19)  Dopolední jarní kurz Alfa bude od 9.4 do 18.6 v kry pt ě. Tým je 
sestaven, pracuje se na výrob ě propaga čních materiál ů. 

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 14 .ÚNORA 2013 
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20)  P. Janto oznámil rozjezd spole čenství maminek, které se bude scházet 
každou první a t řetí st ředu v m ěsíci. 

21)  Na Noc kostel ů navrhla I. R ůži čková vytvo ření prezentace s k říži. Je 
pot řeba také p řipravit materiály o historii kostela Sv. Martina, n a 
kterou se loni lidé dost ptali. 

 
Příští FR prob ěhne 14.3.2013 

 
 
 
 
 

PRVNÍ KŘESŤANÉ NEUTÍKALI ZE SVĚTA                                                           Foto: IMa 

KVŮLI JEHO ´ZKAŽENOSTI´   
                               Vojtěch Kodet 
 
Mnozí křesťané považují svět  
za ohrožující místo   
Pro mnohé generace křesťanů byl svět 
považován jednostranně za místo ohrožující 
každého, kdo chtěl žít důsledně evangelium a 
následovat radikálně Krista. Už první 
křesťanská obec byla velmi záhy postavena 
před otázku, jaký vztah zaujmout ke světu, ve kterém žila a měla v něm své poslání. První křesťané 
si ale nemysleli, že by kvůli „zkaženosti světa“ z něho měli utéci a tím se posvětit a zachránit. 
Dokonce ani pronásledování je k takové praxi nedovedlo. V kontaktu se světem však křesťané stále 
více zjišťovali, jak je nesnadné se uchránit zvyků pohanů a jak jsou mnohé skutečnosti ve světě 
prosycené zlem. A tak se objevují i první varování, aby křesťané sice žili ve světě, ale distancovali 
se od jeho mentality.  

Origenes (+253/4) položil základ  
křesťanské praxe „útěku ze světa“ 
Origenes (+253/4) jako první křesťanský duchovní autor položil základ pozdější křesťanské praxi 
„útěku ze světa“. Origenovská antropologie přizpůsobená novoplatonismu a ovlivněná gnózí pak 
prostřednictvím mnišství ovlivnila celou křesťanskou spiritualitu. Spiritualita „útěku ze světa“ 
postupně nabírala různé podoby a z mnišského prostředí tento postoj pronikl do celé církve. Útěk 
ze světa se stal typicky křesťanským postojem: umrtvování tělesných potěšení, opuštění rodinných 
vztahů, zřeknutí se vlastní vůle, odložení vědy... Křesťan, který zůstal ve světě, byl postupně stále 
víc pokládán za slabocha, který si vyvolil kompromis a prostřednost. Tím vznikl uprostřed 
křesťanství protipól asketických a neasketických křesťanů, mnichů v klášteře a laiků žijících 
v manželství ve světě. Tento model pak provázel církev po celá staletí.  

Konflikt mezi církví a světem 
Hlubší studium Písma svatého a učení církevních otců vneslo nové světlo do problematiky vztahu 
křesťanství ke světu, a tak přispělo k řešení konfliktu mezi církví a světem, který trval po mnoho 
staletí. V Písmu nacházíme dvojí pojetí světa. Ačkoli svět nese známky porušení hříchem a nepřítel 
spásy na něj má vliv, je svět zároveň podivuhodným dílem Božích rukou, stvořeným skrze božské 
Slovo (Kol 1,16). Bůh svět miluje (Jan 3,16) a odhaluje v něm svou dobrotu a moudrost. Svět je 
mistrovské dílo, které si ze strany člověka zaslouží uznání a ocenění. Svět sám o sobě není pro 

   ROK VÍRY - II.  VATIKÁNSKÝ KONCIL     
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člověka zdrojem nebezpečí. Ačkoli je ve světě přítomné zlo, nemůžeme tvrdit, že je svět veskrze 
zkažený. Všichni známe výroky Písma, které nás vyzývají, abychom se nepřizpůsobovali smýšlení 
tohoto věku (Řím 12,2), abychom nenáviděli svět (1 Jan 2,15) a nemysleli na pozemské věci (Kol 
3,2). Výklad těchto míst je však vzdálený pohrdání světem a pozemskými skutečnostmi. Vede 
pouze k opatrnosti vzhledem k pohanským zvykům a ke světu v jeho hanlivém významu, tedy jako 
lidstvu bouřícímu se proti Bohu. 

Jsme na tom stejně  
jako Kristus během pobytu na zemi  
Na tomto základě se novým způsobem můžeme začít dívat také na vztah ke všem pozemským 
skutečnostem, na který novým a vyrovnaným způsobem nahlíží konstituce Druhého Vatikánského 
koncilu Gaudium et spes. Křesťané se ve vztahu ke světu nacházejí ve stejně složité situaci, ve 
které se nacházel Kristus během svého pobytu na zemi. Křesťané nejsou ze světa (Jan 15,16; 
17,16), ale jsou přesto ve světě (Jan 17,11), a Ježíš neprosí Otce, aby je ze světa vzal, ale pouze aby 
je chránil od zlého (Jan 17,15). Křesťanské oddělení se od zkaženého světa se nedotýká jejich 
kladného vztahu ke světu, který je vykoupen.  

Člověk ve světě musí  
žít, jednat a uskutečnit své poslání... 
Bibličtější pohled na svět, který ovlivnil vztah křesťanů ke světu, přinesl tím pádem také nové 
vědomí odpovědnosti za okolní svět. Křesťané znovu přijímají svou úlohu v dějinách celého 
lidstva. Člověk má místo svého přebývání určené přímo ve světě. Ve světě musí žít, jednat a 
uskutečnit poslání, které mu Pán určil. A v tomto svém pobytu ve světě a pro svět člověk musí 
nalézat odvahu, aby bez nářku a nostalgie přijal vlastní tělesnost a vážně se pustil do práce uvnitř 
světa, nezkoušel z něj utéci nebo proti němu dokonce bojovat, protože svět není hoden pohrdání. 
V okamžiku, kdy jej Bůh stvořil, se svět stal jediným domovem (i když dočasným), ve kterém má 
člověk právo i povinnost žít. 

Koncil nalezl odvahu  
a ukončil úzkostné stahování se  
Druhý vatikánský koncil byl velikou příležitostí k sebereflexi církve nad jejím postavením ve 
světě, který ji obklopuje i proniká, a zároveň se vyznačoval snahou nově pochopit vlastní poslání 
církve ve prospěch člověka. Měla na něm být konečně nalezena odvaha k odpovědi na problémy 
moderního světa a ukončeno často podivné a úzkostné stahování se do obranných postojů vůči 
světu. 7. prosince 1965, den před závěrečnou bohoslužbou k ukončení koncilu, na devátém a 
posledním slavnostní zasedání se uskutečnilo konečné hlasování o pastorální konstituci o církvi 
v dnešním světě (Gaudium et spes), nejdelší a nejdiskutovanější konstituci koncilu, která přinesla 
mnoho nového v pohledu na svět kolem nás a náš život ve světě. Hned v úvodu textu konstituce se 
píše: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i 
radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by 
nenašlo v jejich srdci odezvu.“ (GS 1). 

se svolením převzato z www.vira.cz 

Zpracováno podle článku Vojtěcha Kodeta: 

Dar 2. vatikánského koncilu - rehabilitace pozemských skutečností. 
na webu www.vojtechkodet.cz  

Redakčně upraveno 
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OBŘADY SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC 2013 
 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE    24. března 
 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, kostel Sv. Rodiny 
 
ZELENÝ ČTVRTEK   28. března  
  začátek VELIKONO ČNÍHO TRIDUA  
 18.00 Večerní mše na památku Večeře Páně, kostel Sv. Rodiny 
  - po adoraci Agapé v jídelně 
 
VELKÝ PÁTEK   29. března – 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 
 21.00 Křížová cesta na Petříně (sraz u Strahovské baziliky) 
 
BÍLÁ SOBOTA   30. března 
 7.00 - ranní chvály, kostele Sv. Rodiny, obřady katechumenů 
  - soukromá adorace u Božího hrobu po celý - až do 21.00 
 21.00  Velikonoční vigilie, kostel Sv. Rodiny 
 
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě  31. března 
 9.00 - mše svatá, kostel Sv. Rodiny + žehnání pokrmů 
 18.00 - slavnostní nešpory 
 
PONDĚLÍ VELIKONO ČNÍ    1. 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: 
uzávěrka: 
kontakty: 

Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, Galandova 1199, 163 00, Praha 6 
David Žofák, Marie Svatošová, náklad: 160 - 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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