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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
          „Z ůstaňte v mé lásce, aby se vaše radost naplnila“  srv. Jan 15,9-11 
 

 
Nedávno jsem se dozvěděl, že na webových stránkách Vatikánského rádia (VR) 
(www.radiovaticana.cz) se dá zamluvit automatické zasílání jejich  nejnovějších zpráv na 
mailovou adresu. Objednal jsem si to a mohu doporučit!  
Dnes pro Vás vybírám zprávu z VR - ze mše svaté a homilie o církvi ze 17. dubna:   

 
 

PAPEŽ FRANTIŠEK: CÍRKEV JE MATKOU, NIKOLI BABYSITTE R  
 
Vatikán. Také dnes v 7h ráno, jako obvykle, sloužil papež 
František eucharistii v kapli domu sv. Marty, tentokrát za účasti 
zaměstnanců vatikánské banky. V krátké homilii Svatý otec opět 
začal od čtení ze Skutků apoštolů, které líčí, jak prvotní 
křesťanská obec žila zprvu v pokoji lásky, ale záhy zažila také v 
pronásledování, počínaje mučednictvím sv. Štěpána. „Toto – 
poznamenal papež – je tak trochu životní styl církve: mezi 
pokojem lásky a protivenstvími. V dějinách je tomu tak 
neustále, protože je to „Ježíšův styl“. Mnozí věřící před 
pronásledováními utekli do Samařska a hlásali tam evangelium, třebaže apoštolové zůstali v 
Jeruzalémě: 
 

„Opustili domov, odnesli si s sebou asi jen pár věcí. Nebyli v bezpečí, ale chodili z místa na místo a 
hlásali Slovo Boží. Nesli si s sebou bohatství, které měli: víru. Bohatství, které jim daroval Pán. 
Byli to prostí věřící, pokřtění sotva před rokem nebo trochu déle. Měli však onu odvahu jít a 
zvěstovat. A bylo jim věřeno! A konali zázraky!“ 
 

Tito první křesťané – podotkl papež – dostali pouze „moc křtu“, která jim dávala tuto apoštolskou 
odvahu, sílu Ducha: 
 

„Myslím na nás pokřtěné. Zda máme tuto sílu? A zda věříme, že k šíření evangelia stačí křest? 
Anebo doufáme, že kněz řekne, že biskup řekne… A my? Milost křtu je pak nějak uzavřená a my 
jsme uzamčeni do svým myšlenek, do svých záležitostí. Anebo si někdy říkáme: »Ne, my jsme 
křesťané. Byl jsem pokřtěn, biřmován, byl jsem u prvního svatého přijímání… můj průkaz 
totožnosti je v pořádku« A nyní klidně spi: jsi křesťan. Kde je však síla Ducha, která tě nese 
vpřed?“ 
 

Je třeba – prohlásil Svatý otec – být věrni Duchu, abychom hlásali Ježíše svým životem, svým 
svědectvím a svými slovy: 
 

„Když tak jednáme, církev je matkou, která rodí děti, děti, protože my jako děti církve neseme 
právě toto. Když to však neděláme, stává se církev nikoli matkou, nýbrž církví, jež je jakousi 
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babysitter, která pečuje o dítě, aby usnulo. Je to církev ukonejšená... Mysleme proto na svůj křest, 
na odpovědnost svého křtu.“ 
 

Papež František pak připomněl pronásledování církve v Japonsku v 17. století, kdy byli misionáři 
vyhnáni ze země a křesťanská společenství zůstala přes 200 let bez kněží. A když se misionáři 
vrátili, zjistili, že všechna společenství nadále existují. Všichni byli pokřtění, katechizování a 
všichni měli křesťanské sňatky a to přičiněním pouze pokřtěných: 
 

„My pokřtění máme obrovskou zodpovědnost: zvěstovat Krista, nést kupředu církev a plodnost 
jejího mateřství. Být křesťanem nespočívá v dosažení nějaké kariéry studiem na křesťanského 
advokáta nebo lékaře. Být křesťanem… je dar, který nám umožňuje jít vpřed silou Ducha a 
zvěstovat Ježíše Krista.“ 
 

Během pronásledování prvních křesťanů – připomněl nakonec papež – se Maria usilovně modlila a 
oživovala všechny pokřtěné, aby šli odvážně vpřed: 
 

„Prosme Pána o milost stát se odvážnými křesťany a být si jisti, že Duch, kterého jsme přijali 
křtem, nás stále nutí zvěstovat Ježíše Krista naším životem, naším svědectvím a také našimi slovy. 
Ať se tak stane.“ 
______________________________________ 

 

SLAVNOSTI A SVÁTKY V KV ĚTNU 2013 
pátek 3. 5. - 17 - 18 hod adorace 
  - po mši sv. v 19 hod zahájení výstavy „Matka Vojtěcha svědek víry“  
  v jídelně Domova sv. Karla Boromejského. Srdečně zveme! 
úterý 8. 5. - PANNY MARIE prostřednice všech milostí  
  - mše svatá v 16 hod v kostele Sv. Rodiny (též v 7 hod ráno v kapli sester)  
středa 9. 5. - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - slavnost  
  - mše svatá v 18 hod v kostele Sv. Rodiny 
neděle 19. 5. - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ  
neděle 26. 5. - 1. svaté přijímání 
čtvrtek 30. 5. - TĚLA A KRVE PÁNĚ - slavnost,  
  mše sv. v 18 hod v kostele Sv. Rodiny, po mši eucharistický průvod 

  
 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
 PONDĚLÍ, STŘEDA - v 18.30 v kostele nebo na zahradě - za příznivého počasí 
 PÁTEK - po mši sv. v kostele 
 

 

 

 

 

V LOŇSKÉM ROCE zaznamenala Noc kostelů opět veliký ohlas. Letos 
se kostely pražské arcidiecéze otevřou, tak jako i na jiných místech naší 
země, ale i v zahraničí, 24. května 2013. Jednotlivé farnosti, sbory či 
řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým 
programem.  

    NOC KOSTEL Ů  2013  -  PÁTEK 24.  kv ě t na  
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Připraveny budou komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení, tak 
jako tomu bylo i v minulých letech. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně 
nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní 
zahrady. Pro návštěvníky se připravuje průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici 
budou také další informační materiály.  

Jak za organizační tým pražské arcidiecéze připomíná P. Miloš Szabo, význam této akce není 
pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. „Otevřením našich kostelů a modliteben, stejně 
jako vzájemnou spoluprací při organizaci Noci kostelů totiž můžeme symbolicky ukázat 
otevřenost našich církví a křesťanských sborů pro dialog se světem a zároveň ochotu všech 
křesťanů o sjednocení nejen mluvit, ale něco společně také podniknout,“ říká žižkovský farář. 
Mottem letošního ročníku je úryvek z knihy proroka Zacharjáše 14, 7: „Potom už nebude den 
ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ 

První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se 
spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 „překročila hranice“ a zapojily se do ní 
první kostely i v naší zemi. V loňském roce jen v pražské arcidiecézi otevřelo své brány 222 
kostelů, kaplí a modliteben z jedenácti křesťanských církví.  

Soudě podle reakcí návštěvníků i médií se loňský ročník těšil velkému zájmu nejširší 
veřejnosti. Návštěvníci velmi oceňovali vstřícnost organizátorů a především kněží, kteří byli k 
dispozici promluvit s kýmkoli, kdo projevil zájem. Často se ozývalo, že jde o událost, která 
představuje skvělý způsob, jak představit bohatství křesťanské víry také ostatní společnosti. 
           

          převzato z www.nockostelu.cz 
 
 

      program KOSTELA SV. MARTINA, PRAHA-ŘEPY 
 

17:50  ZVONĚNÍ + PŘIVÍTÁNÍ 
 

18:00 PROHLÍDKA S KOMENTÁŘEM 
 

18:30 KOSTEL, CÍRKEV A JÁ - písně, svědectví atd + Kurzy Alfa 
 

19:15 HUDEBNÍ PÁSMO  
 

20:00 KURZY ALFA v naší farnosti a jinde 
 

20:15 POUTNÍ MÍSTA V ČECHÁCH  
 

20:45 KŘÍŽ V UMĚNÍ A V NAŠEM ŽIVOTĚ 
 

20:00 KURZY ALFA v naší farnosti a jinde 
 

21:30  HISTORIE ŘEPSKÉ FARNOSTI + FOTOGRAFIE 
 

22:00 OBRAZOVÉ MEDITACE - P. DANIEL JANÁČEK, OPraem 
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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.  P. Janto vznesl návrh na v ětší zapojení d ětí 
v bohoslužbách. Z diskuse vyplynulo, že d ěti 
budou zvány p ři každé ned ělní mši, aby p řinesly 
vybarvené obrázky, které dostaly v zákristii po 
skon čení minulé ned ělní mše. Zárove ň je nezbytné, aby iniciativa plynula 
ze strany rodi čů a to zejména p ři p řípravách bohoslužeb s d ětmi. 

2.  Pojišt ění kostela Sv. Martina se řešilo v p řítomnosti I. R ůži čkové, 
která PR vysv ětlila, jak pojišt ění funguje. I. R ůži čková zjistí kone čnou 
podobu pojistky a p ředloží PR ke schválení. 

3.  J. Klápšt ě podal stru čnou informaci o výsledcích hospoda ření za rok 
2012. Hospoda ření skon čilo schodkem tém ěř -114 tis. K č, p říjmy 365 tis. 
Kč (z toho sbírky a dary 323 tis. K č, což je asi o 26 tis. K č mén ě než v 
předchozím roce), výdaje 479 tis. K č. Hlavním d ůvodem vysokého schodku 
je fakt, že byly zp ětn ě za období od roku 2005 do 2011 doplaceny 
přísp ěvky do Svépomocného fondu Arcibiskupství pražského v celkové výši 
více než 135 tis. K č. Krom ě toho z d ůvodu zpožd ění fakturace je ve 
vyú čtování zahrnuta platba za vodné a sto čné za dva roky, a v roce 2012 
byla spot řeba vysoká kv ůli prasklému potrubí. P ři o čišt ění o tyto vlivy 
by hospoda ření skon čilo ziskem 26 tis. K č.   

4.  Je t řeba zjistit od F. Slavíka, jakým zp ůsobem je placen pronájem 
t ělocvi čny na farní sport. Platby by nem ěly probíhat prost řednictvím 
farního ú čtu.  

5.  D. Žofák seznámil PR s tím, že se pracuje na p řípravách Noci kostel ů 
2013. Kostel Sv. Martina bude za řazen do brožurek. 

6.  Farní výlet – pojede se do Regensburgu bez dalších zastávek, které by 
výrazn ě prodloužily dobu výletu a bylo by pak málo času na prohlídku 
města. 

7.  Prob ěhlo st ěhování o. Daniela.  

 
    

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  

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 4 .DUBNA 2013 
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