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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
          „...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“   Mt 11,29 
 
 
 
KŘÍŽ – STROM ŽIVOTA 
 
Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech 
svatých a hned druhý den vzpomínáme na naše 
zemřelé. I když příroda s podzimem „umírá“ a vše, jak 
se zdá, směřuje ke svému konci, člověk protestuje proti 
smrti. Jeho protest nachází odpověď v liturgii, která 
slaví naději z víry, jež je silnější než smrt.  
 Jako křesťané věříme, že Ježíšův kříž se stal pro 
nás stromem života. Svou smrtí na kříži přemohl 
definitivnost naší tělesné smrti. V jeho smrti lidská smrt 
umřela a zrodil se nový život. Ze tmy Velkého pátku 
k nám již prosvítá slunce Velikonočního rána.   
 Připomeňme si slova bl. Jana Pavla II: „Zasaďte 
kříž do vašeho života – kříž jako strom života. Nechme strom života a kříže růst uprostřed 
našeho srdce. Mnohé nám křesťanům mohou vzít, ale ne kříž jako znamení vykoupení. 
Nedovolme odstranit kříž ani v našem srdci, ani ve světě. Kříž spásy se nedá vytrhnout, strom 
života se nedá vykořenit.  
Větve a odnože jsou cesty, kterými můžeme kráčet. Letokruhy jsou zkušenosti, které sbíráme. 
Jako barva listí poslouchá přírodu, tak máme také přiznat barvu. Přiznáváme se ke Kristu, ke 
kříži, k spáse. Na životních příbězích vidíme, jak zrajeme. Ještě nejsme zralé plody, ale Ježíšovo 
světlo nás nechá dorůstat. Se stromem života v srdci zrajeme na kříži. Strom života nás posiluje, 
abychom nesli ovoce.“  
 Kříž jako strom nám nabízí obraz naděje nového stvoření: Vidoucí z Apokalypsy mluví o 
Bohu, který sídlí uprostřed svého lidu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude 
přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim 
každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co 
bylo, pominulo.“  
 
 Požehnaný listopad přeje P. Daniel O. Praem.  
 
__________________________________________ 
 
 

PŘÍPRAVA NA BI ŘMOVÁNÍ 
 Příprava na biřmování probíhá ve středu 13. a 20. listopadu v 18:00 v DCB.  
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ROČNIK XVII . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 



 
 

                   martinoviny - listopad 2013                                                  2 

SLAVNOSTI A SVÁTKY V LISTOPADU 2013 
 1.11. pátek: Slavnost Všech svatých  - mše v 18:00 v kostele sv. Rodiny 
 2. 11.sobota: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé –  
    - mše a žehnání hrobů na řepském hřbitově sester v 18:00.  
 4.11. pondělí: Sv. Karla Boromejského – hlavního patrona sester boromejek.  
    Mše v 18:00 v kostele sv. Rodiny 
 9.11. sobota: Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
 10.11. neděle: Patrocinium sv. Martina 
  - nešpory v kostele sv. Martina - od 18 hod 
  - přednáška o historii kostela sv. Martina - restaurátor Petr Suchel 
 11.11. pondělí - Svatomartinský lampiónový průvod  
  - od 17 hod v kostele Sv. Rodiny  
 24. 11. neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále.  
  Svátost biřmování přijde udělit Mons. Václav Malý při mši svaté v 9:00 
  potom přednáška o historii kostela sv. Martina - Petr Suchel 
  
 
ČTVRTKY V KLUBU DCB - OD 19.30 
 7. listopadu – Zasedání pastorační FR - od 20 hod 
 14. listopadu – Biblická hodina 
 21. listopadu – Biblická hodina 
 28. listopadu – Biblická hodina 
 
 
 
 
 

Náš farník Jiří byl nedávno v Římě a napadlo ho, jestli víme, že je možné zde najít dobré a nepříliš 
drahé ubytování a ještě k tomu se zde domluvit česky... Zde je k tomu několik praktických informací:      

CENTRUM VELEHRAD  je duchovně-kulturní a formační středisko pro české a slovenské 
poutníky v Římě, personál tvoří Češi a Italové, hovoří se česky. 

Nachází se v ulici Via delle Fornaci číslo domu 200 ve vzdálenosti asi 15 minut chůze  
od baziliky sv. Petra, v blízkosti železničního nádraží Roma-San Pietro.  

K domácímu řádu patří, že hosté v domě nosí oblečení jako v bazilikách -  
- zahalená kolena i ramena. 

Ubytování je ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích  
s vlastními sociálními zařízeními. 

 
V objektu je kaple - Mše svatá začíná denně v 7.30 hod. 

Objednávání pobytu je nutno provést několik měsíců předem,  
o ubytování je stálý zájem českých a slovenských farností.  

 
Podrobnosti jsou dostupné na internetové adrese:  velehrad.roma@gmail.com 

Cena za ubytování a snídani pro jednoho je 32,- Euro.  
 

*********************** 
                                                                        Ing. Jiří Veselý, 1vesely@seznam.cz 

    OZNAMY,  VÝZVY,  NABÍDKY 
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       SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

         ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 11. LISTOPADU  
         V 17 HODIN V KOSTELE SV. RODINY 

    
       ZVLÁŠTĚ VŠECHNY RODINY S DĚTMI  

                                 JSOU SRDEČNĚ ZVÁNY! 
 
 
 
 
 

v předvečer SVÁTKU HLAVNÍHO PATRONA  
NAŠÍ FARNOSTI - SVATÉHO MARTINA 

V NEDĚLI 10. LISTOPADU SE BUDOU KONAT 
 

NEŠPORYNEŠPORYNEŠPORYNEŠPORY    V KOSTELE SV. MARTINA - od 18 hod 
PŘEDNÁŠKPŘEDNÁŠKPŘEDNÁŠKPŘEDNÁŠKAAAA O HISTORII KOSTELA SV. MARTINA - 

OD 18.30 - restaurátor Petr Suchel 

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI! 

 
 
 
 
VZPOMÍNKA NA NAŠÍ ZÁŘIOVOU PLAVBU LODÍ KLÁRA... :-) 
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Dám pouze tuto otázku a každý z vás na ní může odpovědět ve svém srdci:  
´Modlím se za své nepřátele? Modlím se za ty, kteří mě nemají rádi?´  

Jestli řekneme ´ano´, já řeknu ´jdi dál, modli se víc, jsi na dobré cestě´.  
Jestli odpověď bude ´ne´, Pán řekne: ´Chudáčku. I ty jsi nepřítel těch druhých!´. 

                                        papež František 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

PRAVIDELNÉ KATECHEZE A SETKÁNÍ FARNOSTI   
 
 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI - KLUB DCB  
  - každý druhý čtvrtek v měsíci od 20 hod  (není-li ohlášeno jinak...) 
 
 BIBLICKÉ HODINY - KLUB DCB  
  - každý čtvrtek od 19.30 (kromě druhého v měsíci) 
 
 KATECHEZE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ  
  - každý sudý týden v úterý od 14 hod v zákristii kostela sv. Martina 
 

 PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
  - každý týden ve středu od 14 hod v zákristii kostela sv. Martina 
 
 NÁBOŽENSTVÍ  PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
  - každý týden ve čtvrtek od 13.45 v zákristii kostela sv. Martina 
 
 SETKÁNÍ MLÁDEŽE  
  - každý lichý týden ve čtvrtek od 19 hod v zákristii kostela sv. Martina 
 

 PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ - je možné se přihlásit v průběhu celého roku 
 
 PŘÍPRAVA NA KŘEST NEBO BIŘMOVÁNÍ - je možné se přihlásit kdykoli 
 

_______________________________________________________________________ 

 
ÚŘEDNÍ HODINY NA FA ŘE 

P. Daniel Peter Janáček, OPraem 
 

středa 16.30 - 18 ; pátek  19 - 20 
 

    

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 

KOSTELKOSTELKOSTELKOSTEL    SV. MARTINASV. MARTINASV. MARTINASV. 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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