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  MMAARRTTiiNNOOVViiNNyy            

      

  
          „...ale na tvé slovo spustím sítě...“  srv. Luk 5 
 

 

 
D O Ž Í N K Y  D O Ž Í N K Y  D O Ž Í N K Y  D O Ž Í N K Y      
 
Slunečnice, zeleninu, ovoce a různé jiné plody 
denně vídáme a přijímáme, aniž bychom si 
přespříliš uvědomovali, že nic by nemohlo 
vyrůst bez Božího požehnání. K tomu bylo 
ještě zapotřebí slunce, vody, vzduchu a lidské 
píle.  
 Podzim je čas sklizně. Čas zastavení se i 
čas slavení, čas přemýšlení i čas poděkování. 
Nejenom za plody země. Právě čas sklizně nás může nastartovat k děkování Bohu za 
plody našeho života. Za dobré lidi kolem nás a za všechno, co činí náš život hodnotným a 
krásným.  
 Dokázat říct „děkuji“ patří k základům lidskosti a křesťanství. Děkování ulehčuje a 
obohacuje život. Vděčnost proměňuje člověka. V eucharistické slavnosti se v modlitbě 
díků proměňují nejenom dary země, ale také sám člověk.  
 Každý den máme důvod k děkování, nejpozději večer před spaním. V neděli 
vyslovujeme díky Bohu za uplynulý čas jako jednotlivci i jako společenství. Možná se nám 
dařilo právě skrze Boží požehnání. Možná v tom, co se nám „rozbilo“, chtěl Jeho prst 
ukázat na jinou skutečnost. V eucharistické bohoslužbě slavíme s vděčností, že ani 
zničenost nemá poslední slovo, nýbrž Bůh, pramen veškerého života a požehnání. Proto 
mu chceme být vděční a chválit ho. A nejsme sami. Spolu s námi ho chválí celý vesmír a 
všechno tvorstvo zpívá Svatý, Svatý, Svatý… 
 

Požehnané září přeje P. Daniel O. Praem. 
 
 
SLAVNOSTI A SVÁTKY V ZÁŘÍ 2013 
14.09. sobota: Svátek Povýšení svatého kříže 
21.09. sobota: Svátek sv. Matouše  
28.09. sobota: SLAVNOST SV. VÁCLAVASLAVNOST SV. VÁCLAVASLAVNOST SV. VÁCLAVASLAVNOST SV. VÁCLAVA    ––––    18:00 SV. RODINA18:00 SV. RODINA18:00 SV. RODINA18:00 SV. RODINA 
 

 

ČTVRTKY V KLUBU DCB  
 12. září - zasedání PFR 20:00 
 19. září - biblická hodina  
    

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

9 / 2013 
ROČNIK XVII. 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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 Setkání biřmovanců se uskuteční ve středu 18.09. v 18:00 v klubu DCB.  
 

 
FARNÍ KAFE 
 Tak jako v minulých letech bude možnost se sejít každou první neděli v měsíci na 
 Farním kafi v klubu DCB. Zde budou také vítány vaše kulinářské domácí produkty 
 (jistě i nedomácí...) k potěše všech přítomných :-) 
    

    
NÁBOŽENSTVÍ  
 Od září mohou děti v naší farnosti navštěvovat tyto skupiny náboženství: 
 

• děti 1. stupeň děti 1. stupeň děti 1. stupeň děti 1. stupeň - každý čtvrtek od 13.45 v zákristii kostela sv. Martina 
• příprava na 1. sv. přijímánípříprava na 1. sv. přijímánípříprava na 1. sv. přijímánípříprava na 1. sv. přijímání - každou středu od 14.00 v zákristii kostela sv. Martina 
• předškolní dětipředškolní dětipředškolní dětipředškolní děti - úterý ve 14.30 v zákristii sv. Martina 

  

 - přihláška bude při nedělních bohoslužbách v září v předsíni obou našich kostelů       
 - začátek všech setkání bude první týden v říjnu 
    

    
SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE 
 Tento rok je opět možné se přihlásit do společenství mládeže, které se bude scházet 
 ve čtvrtek od 19 hod. v zákristii kostela sv. Martina - kdo byste měl zájem, 
 napište se na přihláškový list v předsíních obou našich kostelů.      
    

    
PŘÍPRAVY NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ 
 Od začátku září je možné se přihlásit na přípravu k přijetí iniciačních svátostí. List 
 pro zájemce je připraven v předsíních obou našich kostelů.     
 
 
 
 
 
 
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.  

     PODZIMNÍ  KURZ ALF A v Řepích   
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 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 
 
 
 

 

 

 

 
MANŽELÁKY - TŘEŠŤ 2013  
 

Už několikrát a delší dobu nás naši přátelé zvali, abychom se 
účastnili kurzu partnerských vztahů, tzv. Manželských setkání 
(organizuje sdružení Ymca familia, ekumenické uskupení jehož 
předsedou je katolický duchovní, karmelitán Petr Glogar), ale až 
letos jsme ho poprvé s mojí ženou absolvovali. Ve stručnosti 
bych pro ty, kdo nevědí o co jde popsal jejich průběh: 
 
Během jednoho týdne se zhruba 80 manželských párů účastní každý den dvou témat, která jsou 
koncipována jako svědectví a přednáška zároveň. Na témata pak každý den navazuje setkání 
v malých skupinkách (většinou po třech párech), kde se o daném tématu hovoří pod vedením 
jednoho zkušeného páru. Témata jsou nastavená přijatelně jak pro věřící tak nevěřící a rozvíjejí 
základní lidské hodnoty vzhledem k manželskému životu (komunikace, krize, emoce, potřeby, 
hodnoty, sexualita atd).  
 Velkou výhodou je, že během přednášek a skupin (celkem 7 hodin denně) děti hlídají 
mladí, proškolení lidé a to velmi kvalitně! Např. o tříleté dítě pečuje celou dobu jedna osoba...  

     CO JSME PROŽIL I  O PRÁZDNINÁCH ?   



 
 

                   martinoviny - září 2013                                                  4 

To vše přispělo k tomu, že jsme mohli skutečně nerušeně prožít týden jak s dětmi ale také mezi 
sebou jako manželé a ještě si srovnat hodnoty a priority ve vzájemném rozhovoru, ve sdílení 
s druhými nebo s odborníky na dané téma (k dispozici bylo stále několik psychologů, terapeutů 
a kněží...). 
 Znovu jsme zjistili, že na vztahu v manželství se dá stále pracovat a je možné objevit 
úplně nové věci, které ve svém důsledku znamenají obnovení a prohloubení manželského 
života a celé rodiny. Dokonce i záležitosti, které nás léta tížily, (rozdělovaly nás a když na ně 
přišlo, tak jsme je vždycky raději zametli pod koberec...) bylo možné během těch několika dní 
otevřít a najít jejich řešení...  
 „Manželáky“ nás prostě hodně oslovily a přáli bychom každému manželskému páru, aby 
mohl prožít něco podobného spolu s těmi, kterým také o jejich základní lidský vztah jde.     
 

            D. Žofák 
______________________________________ 

 

 

SLOVA PAPEŽE FRANTIŠKA 
 
 

„Církev by měla být stále místem milosrdenství a naděje, 
kde každý se cítí být přijatý, milovaný a jako ten, komu je odpuštěno.“ 

 
 

„Moc se mi líbí to podobenství o ztracené ovečce, kterou Pán hledá... 
Ale dnes nemáme v ovčinci 99 ovcí, ale jen jednu a ty ostatní jsou venku...“ 

 
 

„Jsme naštvaní na někoho? Modleme se za tu osobu. To je křesťanská láska...“ 
 
 

„„Vůle k otcovství“ je muži vepsána do hlubin jeho tkání.“ 
 
 

 
    

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, 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  
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