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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
          „P řiblížilo se Boží království...“   Mk 1 
 

 
MĚSÍC ANDĚLŮ 
 

„Každému jednotlivému věřícímu stojí po boku anděl jako 
ochránce a pastýř, aby ho vedl k životu“ – vysvětloval 
církevní otec Bazil Velký. Bible o andělech mluví na více než 
300 místech. Ve mši svaté jsme přítomni s anděly, prosíme a 
zpíváme s nimi v aktu kajícnosti, ve zpěvu Gloria, v prefaci a 
Sanctus. I když je mnozí deklasovali na nereálná bytí, na 
metafyzické netopýry, poetickou přílohu k víře, postávající 
služebnictvo anebo zpěvokol, jsou tady. Mluvit o nich je 
těžké, neboť patří prostoru, který není přírodními vědami 
dokazatelný. Anděly nevymyslela církev, aby mohla vyprávět 
dětem pěkné příběhy. Vše, co církev hlásá o andělech, má 
svůj původ v Bibli, v Božím zjevení. Jejich řecké jméno 
„angelos“ znamená posel a je současně jejich programem. 
Andělé jsou poslové Boží, služebníci Krista, strážci Božích tajemství, ochránci Božích 
vyvolených, zachránci, osvoboditelé, pomocníci proroků. Andělé nás provázejí od našeho 
zrození až přes brány smrti. Jejich touha chránit nás je veliká. Don Bosco píše, že je mnohem 
větší, než naše touha nechat si pomoci. Nechat si pomoci znamená přiznat si slabost, být 
pokorný. Anděly můžeme prosit o pomoc, než se začneme modlit, při jízdě autem a na cestách, 
ve škole a vůbec ve všech oblastech lidského života. Velkou pomocí je možnost mluvit 
s andělem jako partnerem v těžkých rozhovorech a situacích. Když prosíme anděly o pomoc, 
tak neztrácíme svobodu. Andělé mají možnost mluvit k nám přes svědomí. Ale jako Boží 
poslové respektují naše svobodné rozhodnutí. P. Pio z Pietrelciny radí: „Pošli mi svého anděla 
strážného. Nepotřebuje jízdenku, ani neprodere boty. Vzývej svého anděla strážného, aby tě 
osvítil a vedl. Bůh ti ho dal z tohoto důvodu. Proto ho využívej.“ 
 

Požehnaný říjen přeje P. Daniel O. Praem. 
 

SLAVNOSTI A SVÁTKY V ŘÍJNU 2013 
 18.10. pátek: Svátek sv. Lukáše evangelisty 
 28.10. úterý: Svátek sv. Šimona a Judy  
 

 
ČTVRTKY V KLUBU DCB - OD 19.30 
 03. října – biblická hodina     24. října – biblická hodina 
 10. října – zasedání PFR - OD 20 hod.   31. října – biblická hodina 
 17. října – biblická hodina 

10 / 2013 
ROČNIK XVII . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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PŘÍPRAVA NA BI ŘMOVÁNÍ 
 Příprava na biřmování probíhá ve středu 16. a 30. října v 18:00 v klubu DCB.  
 
 
 
 
 
 

 
     F AR N Í  C H AR I T A ŘEPY  
 
 
„...buďme církví, která vychází ven, na periferie života...“   
         papež František   
 

VÍTE O NĚKOM, KDO JE SÁM..? 
ZNÁTE NĚKOHO, KDO BY POTŘEBOVAL NĚKAM ODVÉZT..? 

VÍTE O NĚKOM, KDO SI SÁM NENAKOUPÍ..? 
VÍTE O NĚJAKÉ MAMINCE, KTERÁ ZŮSTALA SAMA S DĚTMI..? 

 
UMÍTE NĚKDO ŠÍT..., ŘÍDIT AUTO..., MÁTE TROCHU VOLNÉHO ČASU...? 

NĚKDO RÁDI UKLÍZÍTE..., UMÍTE DRUHÝM NASLOUCHAT...? 
UMÍTE NĚKDO DOBŘE PORADIT..., UMÍTE N ĚCO OPRAVIT...? 

 
ZVU VÁS VŠECHNY K HLEDÁNÍ toho,  
 co každý z nás může nabídnout druhým a zároveň toho, co lidé kolem nás potřebují. 
 Věřím, že když dáme společně dohromady naše nápady, síly a dovednosti,  
 může z toho vzejít dobré dílo pro druhé i pro nás samotné a že nám v tom Bůh požehná! 
 
Ti, kteří by se chtěli jakýmkoli způsobem na uspořádání a činnosti  
naší farní charity podílet, mohou přijít  

 
v ÚTERÝ 15. ŘÍJNA od 19 hodin  (po mši svaté)  

do zákristie kostela sv. Martina 
 

Pavel Janto  
nově ustanovený ředitel farní charity Řepy 

 
 

______________________________________________________ 
 

 

Letošní téma mluví o lidech, kteří potřebují naši pomoc, abychom jim podali pomocnou ruku, 
pohleděli na ně s láskou, sdíleli s nimi jejich bolesti a obavy, jejich problémy.  

Důležité ale je, abychom na ně nehleděli z dálky a nepomáhali jim jen na dálku. Ne!  
Máme jim jít naproti. To je křesťanský postoj, kterému nás Ježíš učí: Jít naproti lidem v nouzi. 

Jako Ježíš, který se stále setkával s lidmi. Jděme se setkat s potřebnými. 
        

         papež František, 7. srpna 2013 

    OZNAMY,  VÝZVY,  NABÍDKY 
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     FARNÍ  VÝLET 
 
 
 V sobotu 12.října se vypravíme na další z farních výletů. Tentokrát 
navštívíme Sázavský klášter, kde bychom v kostele sv. Prokopa měli slavit 
mši svatou. Po prohlídce kláštera se vydáme pěšky do Stříbrné Skalice 
vzdálené kolem šesti kilometrů. Zde si prohlédneme především románský 
kostelík sv. Jakuba.  
 Sraz účastníků výletu bude v 7,20 hodin na konečné tramvaje č. 9 a 
10. Odtud pojedeme tramvají a metrem do stanice Háje, odkud odjíždí 
autobus č. 382 v 8,45 h do Sázavy. Návrat ze Stříbrné Skalice je možný v odpoledních hodinách 
vlakem (v 15,30 h)  
nebo autobusem (v 16,31 h). 
 Zájemce o účast na výletě prosím, aby se zapsali do listiny v předsíni některého z našich 
kostelů. 
   Všichni jste srdečně zváni.                                                  Hana Kučerová 
 
 
 

 
 
 

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 Amata informovala v návaznosti na minulé 
jednání, že po projednání s Matkou Bohuslavou došlo  
ke vst řícnému snížení nájemného za farní byt. 
Rovněž se p ředpokládá snížení nájemného pro farnost 
za využívání n ěkterých prostor kláštera. K otázce vytáp ění kostela Sv. 
Rodiny se cht ějí S. Marcela a Ing. Fanc sejít s ERF, následn ě by S. 
Marcela navštívila i PR. 

2.  V p ředve čer svátku sv. Martina v ned ěli 10.11.2013 se budou v 18:00 konat 
v kostele Sv. Martina nešpory a po nich bude násled ovat p řednáška P. 
Suchela o historii kostela. 

3.  P. Janá ček informoval o p říprav ě udílení svátosti bi řmování, p ředpokládá 
se ú čast biskupa V. Malého, navrhovaný termín 10.11.2013  není ješt ě 
definitivn ě potvrzen. 

4.  H. Ku čerová p řipravuje program dalšího farního výletu. Zvolený te rmín je 
sobota 12.10.2013, na programu bude p ěší výlet Posázavím a následn ě 
návšt ěva kostela ve St říbrné Skalici. 

5.  Prázdninová ú čast na ned ělních mších u Sv. Martina byla podle P. Janá čka 
zejména v prvním období dobrá. 

6.  K otázce nep řesností v informa čních materiálech o kostele sv. Martina 
zmín ěných na minulém jednání PR se sejdou P. Suchel a P.  Janto. 

7.  P. Suchel informoval o vy čišt ění okapu u sv. Martina dle minulého úkolu – 
provedl D. Žofák. 

8.  Dále je pot řeba o řezat v ětve zasahující st řechu a okapy zákristie – za řídí 
J. Klápšt ě po domluv ě s P. Suchelem. 

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 12 .ZÁ Ř Í  2013 
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9.  Byla otev řena otázka dostatku zp ěvník ů, pravd ěpodobn ě z ůstává mnoho 
zpěvník ů v lavicích a naopak v p ředsíni kostela potom chybí. Sestry 
zajistí p řesun zp ěvník ů do sk ří ňky v p ředsíni. 

10.   J. Klápšt ě informoval o probíhajících ve černích modlitbách sv. 
r ůžence v kostele Sv. Martina, které inicioval a vede  V. Polák. K tomu 
padl návrh P. Janá čka projednat možnost stanovení pevného času za čátku a 
nabídnutí ú časti dalším zájemc ům.  

11.  Prob ěhla znovu diskuze o zápisech PR a jejich uve řej ňování v MN i o 
MN jako takových. Téma bude projednáno ješt ě p říšt ě. 

12.  Od října se budou vždy první pátek v m ěsíci od 17:00 do 18:00 
v kostele Sv.Rodiny op ět konat adorace. 

13.  P. Suchel p řipomn ěl návrh umístit informa ční tabuli s informacemi o 
historii farnosti v p ředsíni kostela Sv. Rodiny. 

 
Příští zasedání PR se bude konat 10.10.2013 ve 20:00 
 
 

 
    D NY DŮVĚRY  T AI Z É  
 

 
Všichni mladí lidé jsou srde čně zváni  na DNY DŮVĚRY, 

pořádané mezinárodní komunitou Taizé , 
které se budou konat od 15. do 17. listopadu 2013 v Praze . 

 
Tohoto víkendového setkání se zúčastní mladí lidé  

ve věku 15-35 let z celé České republiky. 
Modlitby s bratry z Taizé v chrámu  

Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech budou otevřeny všem… 
  

Pokud znáte někoho, koho by toto pozvání potěšilo, nebo někoho, o kom si myslíte, že by 
prostě měl být pozván, pozvěte je (osobně, e-mailem, pomocí webové stránky nebo 

prostřednictvím sociálních sítí).  
 

Přihlášky (do 31. října)  a další informace  
(pomoc s přípravami, dát možnost ubytovat u sebe účastníky setkání...)  

najdete pod tímto odkazem: 
www.dnyduvery.cz 

 
    

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, náklad: 150 - 170 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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