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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
          „Já jsem světlo světa...“  Jan 8, 12 
 

 
CO JE MI SVATÉ?  
 
Při surfovaní internetem mě zaujala soutěž vypsaná dómským 
sdružením v Soest. Letos slaví  toto město v Porúří 700 let od zadání 
úkolu pro vytvoření relikviáře sv. Patrokla, římského vojáka a 
mučedníka, patrona dómu a města, jehož ostatky uchovávají od roku 
964. Vypsali proto ideovou soutěž s názvem: „Jak zabalím, co je mi svaté?“  
 Při otázce po svatosti hledáme něco, co přesahuje náš svět, co má trvalou hodnotu a 
zůstává. Dnešní člověk chápe svatost jako něco, co je v hloubi člověka nedotknutelné a 
nediskutovatelné. Současně je svatost degradována na otázku individuálního vkusu, když se 
pojem naplní jenom tím, co je svaté mně. V židovství a křesťanství je pojem svatý vyhrazen 
pouze pro Boha. Jenom On je Svatý. Lidé a věci jsou svatí jenom od Něj, protože mu patří jako 
vlastnictví. Ve slavnosti křtu je tato skutečnost vyjádřena pomazáním křižmem. Ve křtu jsme 
dostali podíl na Boží svatosti, stali jsme se dětmi Božími, Božím vlastnictvím. Naším úkolem je 
vydávat svědectví o svatosti Boží. Lidé, kteří to dokázali, nazýváme svatými, přímluvci u Boha. 
S nimi spojujeme pojmy „vzácný“ a „plno-hodnotný“. Takoví jsou pro nás a pro Boha, takový 
život vedli. Proto vytvářeli naši předkové pro jejich pozůstatky vzácné relikviáře, zdobené 
zlatem a drahokamy, odkazujícími na nádheru nebe. Byli si vědomi, že pro Boha je jen to 
nejdražší a nejlepší akorát přiměřené. Otázka „jak bych zabalil já to, co je mi svaté,“ v nás 
může vyvolat otázky různého druhu: Uschovali bychom pozůstatky člověka proto, abychom 
uctili jeho vzorný život? Co přebírá v naší společnosti funkci relikvie?  
 Dá se svatost zviditelnit osobou? Latinské slovo reliquiae znamená ostatky a může tak 
vést k otázce: co zůstává? Možná má naše doba složitý vztah k ostatkům právě proto, že nám 
chtějí vyprávět o tom, že někdo měl nakonec vydařený život, a že i ten vydařený život má svůj 
konec. A tak nás ostatky vedou k zamyšlení nad zdarem a smrtelností.  
 V červnu pro studenty a žáky mnohé končí, nejenom oni mohou za to, co je jim podařilo 
Bohu poděkovat a vše mu odevzdat.  
 
   POŽEHNANÝ ČERVEN PŘEJE P. DANIEL O. Praem.  
 
 
SLAVNOSTI A SVÁTKY V ČERVNU 2013 
 

 07. pátek: Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Mše 18:00 
 24. pondělí: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše 18:00 
 29. sobota: Slavnost sv. Petra a Pavla. Mše 18:00 
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FARNOST SV. MARTINA 
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SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ 
 

 Setkání s biřmovanci se uskuteční ve středu 5. června v 18:00 v klubu DCB.  
 
SETKÁNÍ NAD TÉMATEM 
 

 V úterý 4. června zveme na měsíční setkání „nad tématem“ do klubu DCB v 19:00. 
 V roce víry probíráme dokumenty Druhého vatikánského koncilu. Červnové téma bude 
 dekret o apoštolátě laiků Apostolicam actuositatem.  
 
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ FR 
 

 Pastorační farní rada se sejde ve čtvrtek 6. června ve 20:00 v klubu DCB.  
  
___________________________________________ 
 
VYÚČTOVÁNÍ FARNÍHO VÝLETU DO REGENSBURGU  
 
V sobotu 18. května se uskutečnil výlet naší farnosti do Regensburgu. Pro jeho účastníky 
předkládám vyúčtování. 
 Vybráno ……….………..18 400,- Kč 
 Úhrada dopravy ……..18 030,- Kč 
 Zůstatek …………………….. 370,- Kč ,  tj. 8,04 Kč na 1 účastníka 
 
Uvedenou částku bych, pokud budete souhlasit,  přidala do nedělní sbírky.  Pokud by některý 
z účastníků s mým návrhem nesouhlasil, peníze mu, samozřejmě, vyplatím. 
                                                                                                                                                                             
            Hana Kučerová 
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OHLÉDNUTÍ ZA NAŠÍ NOCÍ KOSTEL Ů  
 
Letos potřetí jsme otevřeli náš kostelík sv. Martina pro poutníky Noci kostelů. 
Oproti předešlým rokům byla letos větší zima, proto také účast na našem 
programu (možná i jinde...) byla o něco menší (asi 70 lidí). Každopádně 
organizačnímu týmu nescházela dobrá nálada a kromě jednoho bodu programu, 
který bylo nutné vypustit kvůli prázdnému kostelu, se jinak vlastně podařilo 
uskutečnit všechno to, co jsme si pro lidi připravili. Děkuji tímto všem, kteří 
pomáhali s přípravou, s propagací, s pohoštěním, s obsluhou, s programem, 
prostě se všemi detaily, kterých při takové akci je vždy hodně... Děkuji zvlášť 
těm, kteří se za týmy a poutníky Noci kostelů přimlouvali svou modlitbou!      
           
             D. Žofák 
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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.  Na PR p řítomné zástupkyn ě kongregace sester. 
Prob ěhla rozprava nad tématy týkajícími se 
vzájemného fungování farnosti a domova. B ěhem 
rozpravy zazn ělo: 

a.  Sestry cht ěly znát názor farnosti na podmínky nájmu bytu fará ře.  
b.  PR zmínila problém ovládání topení v kostele Sv. Ro diny a 

pot řebu instalace m ěřidla pro zjišt ění p řesné spot řeby. 
Z technických d ůvod ů to dle sd ělení sester zatím nelze, vytáp ění 
domova a kostela je propojeno. 

c.  Diskuse nad eventuální možností pronájmu dalších pr ostor pro 
účely farnosti. 

2.  I. R ůži čková p ředstavila PR variantu pojišt ění, která vypadá nejlépe. 
3.  F. Slavík ve v ěci nájmu t ělocvi čny sd ělil, že ZŠ chce pronajímat 

t ělocvi čnu právnické osob ě, nikoli jednotlivci fyzické osob ě. Peníze, 
které farnost za t ělocvi čnu zaplatila, byly na ú čet farnosti poslány 
jako dar od F. Slavíka a jedná se o vybrané peníze z řad ú častník ů 
farního sportu v t ělocvi čně. PR doporu čila v ětší propagaci farního 
sportu za ú čelem otev ření akce dalším farník ům. 

4.  Pokra čují p řípravy na Noc kostel ů 2013 
5.  Farní výlet – domlouvá se program, zajišt ěná mše v katedrále, jedná 

se o možnosti zahrát na varhany krati čký koncert. 
6.  D. Žofák uvede v MN po řad májových pobožností. 
7.  P. Janto sd ělil, že farní charita hledá ú četní. 

  
Příští FR prob ěhne 6. června 2013 

 
 
 

    

POŘADPOŘADPOŘADPOŘAD    BOHOSLUŽEB VBOHOSLUŽEB VBOHOSLUŽEB VBOHOSLUŽEB 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, 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 25 .DUBNA 2013 
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