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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
           
         „Poznali Ježíše při lámání chleba...“  Luk 24 
 

 Dnes jsem měl za úkol vybrat nějaký text do úvodníku našich MN. Nic jiného mi nepřišlo lepší 
 než slova papeže Františka... Z jeho posledních promluv je teď asi nejvhodnější ta z Velikonoční 
 vigilie - ale mnoho dalších je již v češtině na webu Rádio Vaticana. A doporučuji - stojí za to je 
 číst a promýšlet, protože vychází ze života a k životu směřují...   D. Ž. 

N E H L E DE JM E Ž I VÉ HO M E ZI  M R TV ÝM I    
 Homilie papeže Františka z Velikonoční vigilie,  
 bazilika sv. Petra 
 

Drazí bratři a sestry, 
1. V evangeliu této zářivé noci Velikonoční vigilie potkáváme 
nejprve ženy nesoucí k Ježíšovu hrobu vonné oleje, aby 
pomazaly jeho tělo (srov. Lk 24,1-3). Vydaly se splnit skutek 
soucitu, sympatie a lásky, tradiční gesto určené drahému 
člověku, který zemřel, podobně jako to činíme my. Následovaly Ježíše, naslouchaly mu, cítily se 
chápány ve své důstojnosti a doprovodily Jej až do konce, na Kalvárii a ke snímání z kříže. 
Můžeme si představit jejich pocity, s nimiž šly ke hrobu. Zármutek, bolest, protože Ježíš je opustil, 
byl mrtev, jeho život skončil. Nyní nastal návrat k předešlému životu. V ženách však trvala láska a 
tato láska k Ježíšovi je pohnula, aby se vydaly ke hrobu. V této chvíli se však stane něco naprosto 
neočekávaného, nového, co otřese jejich srdcem, jejich plány a jejich životem. Uzří kámen 
odvalený od hrobu, přistoupí, ale Pánovo tělo nenajdou. Tato skutečnost v nich vyvolá údiv, 
pochyby a četné otázky: „Co se stalo?“, „Co to znamená?“ (srov. Lk 24,4). Nestává se to snad i 
nám, když v každodenním sledu událostí dojde k něčemu opravdu novému? Strneme, nechápeme, 
nevíme, jak se s tím vyrovnat. Novota nás často vystraší. Také novota, kterou nám přináší Bůh, 
novota, kterou po nás Bůh žádá. Jsme jako apoštolové z evangelia. Často dáváme přednost svým 
jistotám, zastavení u hrobu, myšlence na zesnulého, který nakonec žije jenom ve vzpomínce dějin 
jako velké osobnosti minulosti. Máme strach z Božích překvapení. Drazí bratři a sestry, ve svém 
životě máme strach z Božích překvapení! On nás stále překvapuje! Pán je takový.  

Bratři a sestry, neuzavírejme se před novotou, kterou chce Bůh vnést do našeho života! Často jsme 
unavení, zklamaní, sklíčení, pociťujeme tíži svých hříchů, napadá nás, že to nezvládneme. 
Neuzavírejme se do sebe, neztrácejme důvěru, nikdy se nevzdávejme. Neexistují situace, které by 
Bůh nemohl změnit, a není hříchu, který by nemohl odpustit, pokud se Mu otevřeme.  

2. Vraťme se však k oněm ženám a postupme vpřed. Nalézají prázdný hrob, Ježíšovo tělo tam není, 
stalo se něco nového, ale zatím to vše neříká nic jasného, vzbuzuje otázky, udivuje, nenabízí 
odpověď. A najednou se objeví dva muži v oslnivě bílém rouchu a říkají: „Proč hledáte živého 
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mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen“ (Lk 24,5-6). Návštěva hrobu byla prostým gestem, 
skutkem vykonaným zajisté z lásky, ale nyní se stává událostí, která opravdu mění život. Nic 
nezůstane jako dříve, nejenom v životě oněch žen, ale také v našem životě a v dějinách lidstva. 
Ježíš není někdo mrtvý, byl vzkříšen, je Živoucí. Nevrátil se jednoduše do života, ale sám je 
životem, protože je Synem Božím, který je živý (srov. Nm 14,21-28, Dt 5,26; Joz 3,10). Ježíš už 
není v minulém čase, žije v přítomnosti a je nakročen do budoucnosti, je věčným „dneškem“ Boha. 
Takto se Boží novota prezentuje zrakům žen, učedníků a nás všech: vítězství nad hříchem, nad 
zlem, nad smrtí, nad vším, co život svírá a činí jeho tvář méně lidskou. A toto je poselství, které je 
určeno mně, tobě, drahá sestro a drahý bratře. Kolikrát jen potřebujeme, aby nám Láska řekla: proč 
hledáte živého mezi mrtvými? Problémy, starosti všech dní nás sklánějí k tomu, abychom se 
uzavírali do sebe, do smutku a hořkosti… a tam je smrt. Nehledejme mezi mrtvými Toho, který je 
živ!  

Přijmi Zmrtvýchvstalého Ježíše, aby vstoupil do tvého života, přijmi jej jako přítele, s důvěrou. On 
je život! Pokud jsi byl až doposud daleko od Něho, učiň malý krok: přijme tě s otevřenou náručí. 
Jsi-li indiferentní, odhodlej se riskovat a nebudeš zklamán. Zdá-li se ti obtížné jej následovat, 
neměj strach, svěř se Mu, buď si jist, že On ti je nablízku, je s tebou a daruje ti pokoj, který hledáš, 
i sílu žít tak, jak chce On.  

3. Je tu poslední jednoduchý bod, na který bych rád v tomto evangeliu Velikonoční vigilie 
poukázal. Ženy se potkají s novostí Boha. Ježíš vstal z mrtvých, je Živý. Ale před prázdným 
hrobem a před dvěma muži v oslnivě bílém rouchu je jejich první reakcí strach, „zmocnila se jich 
bázeň a sklopily oči k zemi“, poznamenává svatý Lukáš. Neměly ani odvahu se dívat. Jakmile však 
uslyšely zvěst o Vzkříšení, přijaly ji vírou. A dva muži v bílém rouchu pronášejí zásadní slovo: 
vzpomeňte. „Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji… A ony si vzpomněly na ta jeho 
slova“ (Lk 24,6.8). Je to pobídka k upamatování se na setkání s Ježíšem, na Jeho slova, Jeho 
skutky, Jeho život. Pamatovat s láskou na to, co prožili s Mistrem, umožní těmto ženám překonat 
každou bázeň a sdělit zvěst o Vzkříšení apoštolům a všem ostatním (srov. Lk 24,9). Konat památku 
toho, co Bůh učinil a činí pro mne, pro nás; pamatovat na ušlou cestu. To otevírá srdce naději do 
budoucna. Naučme se pamatovat na to, co v našem životě učinil Bůh!  

V této noci světel prosme o přímluvu Pannu Marii, která uchovávala ve svém srdci každou událost 
(srov. Lk 2,19.51), prosme, aby nám Pán dal účast na Svém Vzkříšení a otevřel na Svoji novost, 
která proměňuje, na Boží překvapení, která jsou tak nádherná, a aby uschopnil muže i ženy 
pamatovat na to, co On působí v našich osobních i světových dějinách, dal nám schopnost vnímat 
Jej jako Živoucího, živého a jednajícího mezi námi, a aby nás každý den, drazí bratři a sestry, učil 
nehledat mezi mrtvými Toho, který je živ.     Amen 
 
     Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz 
 
 
SLAVNOSTI A SVÁTKY V DUBNU 2013 

Pondělí 8. 4. slavnost Zvěstování Páně. 
 
TICHÁ ADORACE 
 - každý 1. pátek v měsíci bude od 17.00 s kostele Sv. Rodiny probíhat tichá 
 adorace. Zatím na zkoušku, bude-li zájem, tak i nadále. 
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SETKÁNÍ O. DANIELA JANÁ ČKA  

S BIŘMOVANCI  se uskuteční 

VE STŘEDU 10. DUBNA OD 18 HOD  

 

 

 
 

 
 
 

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)  Pojistka kostela sv. Martina: je v řešení, 
prov ěřují se další nabídky. 

2)  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 
dětských mší do konce roku 2013 - úkol trvá 

3)  Ministrování p ři mši - d ěti bude D. Žofák oslovovat pr ůběžně p ři 
hodinách náboženství. 

4)  P. Daniel se sešel s bi řmovanci a domluvil se s nimi na sch ůzkách. 
Bi řmování by bylo pravd ěpodobn ě letos na podzim. P. Daniel zjistí 
který biskup a kdy by k ud ělení svátosti mohl p řijít do naší 
farnosti.  

5)  Druhý díl promítání bude 19. b řezna v 19 hod v klubu DCB. Uvažuje se 
také o pokra čování promítání film ů dalších nap ř. Don Bosco, Svatý 
František aj.  

6)  Duchovní obnova prob ěhne 23. b řezna od 15.30. Program: 1. p řednáška, 
zpov ěď, mše svatá, 2. p řednáška. Vede P. Norbert. 

7)  Zpovědní den bude v pond ělí 25.3. Zpovídat se bude od 16:00 do 19:00, 
podle pot řeby i po mši svaté. 

8)  D. Žofák zajistí napln ění formulá ře k umývání nohou na Zelený čtvrtek 
a také informuje ú častníky ob řadu umývání o detailech: p říchod všech 
přede mši do zákristie, spole čně se p ůjde v pr ůvodu do presbytá ře, 
čtení p římluv a poté se všichni vrátí na svá místa do koste la. 

9)  Farní charita – pan Ivo Jebousek má kontakt na P. J anto s kterým se 
domluví na postupném p ředání financí a agendy Farní charity.  

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 14 .B ŘEZNA 2013 
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K U L T U RN Í  A K C E  D OMOVA  S V .  K A R L A  B O ROM E J S K É HO   

10)  Zprávy z EFR – J. Klápšt ě informoval, že ER se sešla s novým 
účetním farnosti - panem Malíkem. Konkrétní čísla vyú čtování za rok 
2012 budou známa pozd ěji. 

11)  Původní termín brigády u sv. Martina domluvený na PR se kv ůli 
počasí p řesouvá na sobotu 6. dubna  od 10 hod.  

12)  Dopolední jarní kurz Alfa bude od 9.4 do 18.6 v kry pt ě.  
13)  Noc kostel ů bude v pátek 24. kv ětna 2013 v kostele sv. Martina. 
14)  Návrh M. Svatošové: dát každou ned ěli d ětem z farnosti 

k dispozici kreslené p říb ěhy z ned ělního čtení z webu Malý oslík. P. 
Daniel pozve d ěti k této aktivit ě p ři d ětské bohoslužb ě. Poté se tyto 
materiály mohou nabízet d ětem z farnosti každou ned ěli v p ředsíni 
kostela. 

15)  Farní výlet: H. Ku čerová otev řela otázku jarního výletu 
farnosti. Jako destinace bylo zvoleno m ěsto Regensburg. Odjezd: 18. 
kv ětna kolem 6 hod ráno. Organiza ční detaily bude H. Ku čerová 
konzultovat s dalšími členy PR, kte ří p řislíbili svou pomoc. 

16)  Do konce m ěsíce b řezna se P. Daniel p řest ěhuje do domu sester 
boromejek (d ům vedle kláštera), kde pak bude sídlit také náš Far ní 
úřad.    

 

 

 
Čtvrtek 11.4. od 15.30 hod.  
OTEC JAN MED  – MISIONÁŘ V INDII  
- beseda salesiána P. Jaroslava Mikeše o misijním díle a zapojení 
dobrovolníků, s videoprojekcí – REFEKTÁŘ, vstupné dobrovolné 
 
Pátek 3.5. od 19.00 hod.  
VERNISÁŽ VÝSTAVY MATKA VOJT ĚCHA  – služebnice boží   
- statečný svědek víry (příběh moravského děvčátka Tonečky od narození, 
vstupu do řádu sester boromejek, jejího věznění až po funkci generální 
představené) – REFEKTÁŘ, vstupné dobrovolné 
 

 
    

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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