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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
            “Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“   srv. Mt 6 
 
 

 
 
NAČERPAT SÍLU 
 
Velký poustevník Antonín, který žil 
na kraji egypské pouště, svolal 
jednoho dne své mnichy. Ne k 
modlitbě, ne k pokání, ne k 
bohoslužbě – jen tak, aby poseděli v 
příjemném rozhovoru. Tu k nim přišel 
nějaký lovec, náramně se divil a říkal: 
„Typičtí mniši! Jenom se to válí a nic 
to nedělá!” Antonín s ním promluvil a 
vyzval jej, aby natáhl svůj luk. Lovec 
poslechl. “To je málo” říká Antonín, 
“natáhni ho víc”. Lovec poslechl 
první výzvu, druhou, u třetí se již bránil: “když bych přetáhl jeho sílu, luk se zlomí!” “Tak je to 
také s lidmi”, pravil Antonín, “když přetáhnou své síly, tak se zlomí. Musí se uvolnit, aby se 
dokázali znovu zapřáhnout.” 
Když je člověku dopřáno a sám si najde čas k uvolnění,  pak dopřeje odpočinout své duši a 
může vnímat něco z krásy Božího stvoření či se těšit z Boží přítomnosti. Prázdniny, neděle, dny 
a hodiny volna jsou pro člověka důležité, když nechce zchátrat. Ten, kdo je neustále v čilém 
provozu, kdo si nedopřeje čas k zpracování životních situací, kdo utíká před sebou samým, kdo 
nikdy nehledá ticho a samotu, ten se těžko stane dobrou půdou pro přijetí Božího slova. Růst 
potřebuje čas. Ve fázích pokoje se můžeme osvobodit od povrchností a dát šanci semínku štěstí, 
radosti a lidského setkání, aby rostlo do hloubky a zakořenilo v nás.  
 
 Požehnaný červenec a srpen, požehnané prázdniny přeje  
           P. Daniel O.Praem. 
 
________________________________________ 

 
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ FR 
 

 Pastorační farní rada se sejde 12. září v 20 hod v klubu DCB.  
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PŘIPRAVUJEME PODZIMNÍ, JIŽ DEVÁTÝ, KURZ ALFA  
 
Naše farnost se připojí k celostátní „Iniciativě 2013“ , kterou organizuje Národní kancelář pro 
kurzy Alfa. Koncem srpna a během září bude široké veřejnosti v různých celostátních médiích 
nabízena možnost účasti v těchto evangelizačních kurzech, určených lidem, kteří Boha dosud 
nepoznali nebo na něho dávno zapomněli. Cílem Iniciativy je i pomoc těm, kteří kurzy pořádají. 
To nejtěžší na nich je právě zvaní.  
 
 Koho a jak oslovit a na kurz pozvat?  
 Znáte někoho, pro koho by Alfa byla vhodná?  
 Máte ho v rodině? V sousedství? V práci?  Nevíte jak na to?  
 
Nejvíc se osvědčil tento jednoduchý postup: nejprve se modlit za člověka, kterého chcete zkusit 
na Alfu pozvat, poprosit Ducha svatého o vedení, abyste vystihli tu správnou chvíli i formu, a 
nebát se odmítnutí.  
 
 Pomoci vám v tom mohou letáčky s podrobnými informacemi o našem kurzu, které 
 najdete v předsíni kostela...  
 
 ...máme jich dost, budeme vděční, když nám je pomůžete ve svém okolí šířit. 
 

Za tým podzimního kurzu, Marie Svatošová 
 

 
 

KURZ  ALFA  v Řepích  -  podzim 2013 
 

 KDO? 
         Kurz pořádá Farnost sv. Martina a sestry boromejky 

 

 KDE? 
  V jídelně Domova sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Praha 6, Řepy 
 

 KDY? 
  Středy - od 25. září  do 4. prosince od 19 do 21.15 hod. 
 

 JAK se přihlásit? 
         Osobně u vedoucí podzimního kurzu Marie Svatošové, nebo na mobil      
  603301428, nebo e-mail: marie.svatosova@seznam.cz 
 
 
 
 

    INFORMACE A NABÍDKY Z FARNOSTI   
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NOVINKY NA FARNÍM  WEBU 
 
 Na našich farních stránkách přibylo několik 
 novinek, které by měli zejména podpořit 
 možnost farníků vyjádřit se k dění ve farnosti. 
 
Odeslání námětu Pastorační radě 
 Pomocí jednoduchého formuláře lze z farního 
webu odeslat zprávu s připomínkami a náměty pro PR 
k projednání. Najdete v sekci Pastorační a 
ekonomická radaq. 
 
Anketa k Noci kostelů 2013 
 Protože je vždycky co zlepšovat, rozhodli jsme 
se na web vyvěsit anketku, ve které nás zajímá Váš 
názor na prezentaci a program našeho farního kostela 
sv Martina v rámci akce Noc kostelů 2013. Zajímá 
nás ale i Váš zájem o tuto akci jako takovou. Proto 
Vás prosíme o pár chvil k vyplnění několika otázek této ankety. Výsledky se vyhodnotí, 
zveřejní a budou vodítkem pro další roky. Najdete na Úvodní stránce. 
           P. Janto  
 
________________________________ 
 

 
BŮH MEZI HRNCI ..... nová kniha Marie Svatošové  
 
Co se zm ěnilo tak zásadního od doby Mojžíšovy, že 
si já, d ůchodkyn ě bez teologického vzd ělání, mohu s 
Bohem povídat doma v kuchyni, v pantoflích, s tvá ří 
nezahalenou, a ješt ě u toho škrabat brambory? Vím 
bezpe čně, kdo se nezm ěnil – nezm ěnil se B ůh. O n ěm 
je psáno, že „je stejný v čera, dnes i nav ěky“. 
Změnili jsme se my? Nemáme už k Bohu tu úctu a 
respekt, jaké m ěl Mojžíš? Kde bereme odvahu mluvit 
s ním od rána do ve čera o všem, co nás napadne? A 
co když to není z naší strany odvaha a d ětská 
důvěra, ale rouhání a nehorázná drzost? Máme v ůbec 
právo obt ěžovat Boha svými malichernostmi a 
starostmi? 
        Marie Svatošová 
 

 Čty řicet krátkých úvah nad Písmem je vlastn ě čty řicet velmi 
 osobních rozhovor ů autorky s Bohem o nejr ůznějších záležitostech 
 každodenního života. U čí nás žít z víry v naší všednodennosti, 
 doslova "mezi hrnci", jak to vyjád řila kdysi Terezie z Avily. 
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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.  SM Amáta prezentovala informace z DCB – znovu 
se prov ěří možnost rozd ělit m ěření tepla v DCB 
tak, aby bylo možné zjistit skute čný odb ěr 
tepla p ři vytáp ění kostela, které jako farnost platíme a v zá ří bude 
na PR prezentován návrh řešení v četn ě možnosti instalace m ěřidel na 
topení. S D. Janá čkem bude projednáno snížení nájmu farního bytu. 

2.  Uzavřená nová pojistka kostela sv. Martina (cca 9000,- K č/rok) 
3.  Noc kostel ů prob ěhla zdárn ě. P říští rok bychom cht ěli, aby se více 

účastník ů NK zdrželo delší dobu na našem programu. Proto pro bíhají 
diskuse nad nápady, návrhy zm ěn a inovací. V té souvislosti bude na 
webu vyv ěšena anketa, která bude zjiš ťovat, co na Noci kostel ů 
návšt ěvníky táhlo nejvíce. V souvislosti s velmi p ěknou p řednáškou P. 
Suchela o kostele byl zmín ěn návrh uspo řádat p řednášku i pro farníky. 

4.  PR pod ěkovala organizátor ům za realizaci farního výletu, který se 
velice vyda řil. 

5.  D. Žofák dá do Martinovin prázdninový provoz kostel ů (bohoslužby) 
6.  P. Janto navrhl spustit na farním webu formulá ř k odeslání nám ět ů pro 

PR a spušt ění anket týkajících se Noci kostel ů 
7.  P. Suchel poukázal na nep řesnosti v informa čních materiálech o 

kostele sv. Martina. Dohodnuto, že se dají dohromad y oficiální a co 
nejp řesn ější informace (P. Suchel, P. Janto, D. Žofák) 

8.  P. Suchel poukázal na nutnost vy čišt ění okapu u sv. Martina, na což 
je t řeba sehnat n ějakého dobrovolníka. 

9.  Začátkem zá ří prob ěhne oslava výro čí sv ěcení otce Janá čka. 
      P říští PR prob ěhne 12. 9. 2013 

 
 REDAKCE MARTINOVIN VÁM VŠEM P ŘEJE POŽEHNANÉ PRÁZDNINY! 
 
 
    

POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘEPSKÉ FARNOSTI ŘEPSKÉ FARNOSTI ŘEPSKÉ FARNOSTI ŘEPSKÉ FARNOSTI ----    o velkých prázdninácho velkých prázdninácho velkých prázdninácho velkých prázdninách        
    

KOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINY                                
NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    999900000000     
Pondělí – 1600                 Pondělí - Pátek – 600  kaple sester 

Středa – 1600        
Pátek – 1800   
Sobota – 18ºº (s nedělní platností…)  mše spojená s nešporami 

KOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINA    

NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    777745454545    

 

vydává:  
redakce: 
uzávěrka: 
kontakty: 

Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, Galandova 1199, 163 00, Praha 6 
Mgr. David Žofák náklad: 150 - 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) 
o.Daniel: 603 475 056; as. David:  603 894 989, 235 302 058, david.zofak@tiscali.cz; http://farnostrepy.klenot.cz 

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 6 .  ČERVNA 2013 
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