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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
          „Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.“ Mt 2, 10 
 
 
MÍSTO U BOŽÍHO STOLU 
 
Obraz Renaty Al-Ghoul je alegorií poslední 
večeře. Třináct postav kolem jednoho stolu, 
každá představená pampeliškou. Jedna v zeleném 
pupenu, jiné v zlatém květu, další jako plod 
s bílým chmýřím. Hlavní postava Ježíš převyšuje 
všechny. Jeho zralá semínka se dávají k odletu. 
Stonek jedné pampelišky je zlomen, proto jeho 
květ visí a usychá. Zajisté postava Jidáše. Není 
každý lidský život podroben takovým cyklům a 
stádiím?    
„V ěřím, že můj příběh je proniknut pohledem milujícího Boha, který mě ráno 21. září 1954 
potkal a pozval mě k následování.“ Věta je osobním vyznáním Jorge Maria Bergolia, papeže 
Františka, který onoho rána bezděčně vstoupil do kostela, viděl Padra Duarteho, vyzpovídal se 
a ten den dostal jeho život nový směr. Rozloučení a nový začátek. V takových příbězích jako je 
Františkův nejde jenom o lineární chronologii, ale celý vnější a vnitřní život člověka s vrcholy a 
pády, radostmi a bolestmi. A tak může František očekávat překvapení každého nového dne, 
v kterém se ukazuje láska, síla, zrada i hřích – šíře lidské existence.  
Věřit svému příběhu znamená, že Bůh kráčí se mnou v pupenu, květu, plodnosti, zlomenosti, 
hříchu i v novém začátku. Věřit znamená, že to vše má místo u Božího stolu. Přeji nám všem  
momenty objevení, že Boží síla chce s námi dennodenně kráčet.  
 
   Požehnaný rok 2014 přeje Váš P. Daniel O. Praem.  
 
_________________________________________________ 
 
 
SLAVNOSTI A SVÁTKY V LEDNU 2014 
 
 1. 1. středa - Nový rok: slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek  
   9.00 Mše sv., Sv. Rodina, Světový den modliteb za mír  
 6. 1. pondělí - slavnost Zjevení Páně – mše v 18:00 kostele sv. Rodiny  
 12.1. neděle - svátek Křtu Páně 
 25.1. sobota - svátek Obrácení sv. Pavla  
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OS Naše Řepy, Farnost sv. Martina 
ve spolupráci s KDU- ČSL Řepy po řádají   

 
 

ŽIVÝ BETLÉM 
 

který se bude konat v NEDĚLI 5. LEDNA.   
Začátek bude v 16 hod u ZUŠ Blatiny,  

 
odkud se bude ubírat průvod k "Betlému". 

V jeho čele budou Tři králové.  
 

Živý betlém bude následně probíhat na zahradě kláštera 
sester boromejek.  

Součástí bude také zpívání koled a malé pohoštění. 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
RÁDIO PROGLAS  

• je rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských hodnotách. 
• šíří poselství evangelia a křesťanskou kulturu především česky mluvícím lidem.  
• závaznou normou při vytváření vlastních autorských duchovních pořadů je Katechismus 

katolické církve. Radio Proglas poskytuje v duchu ekumenismu přiměřený vysílací čas 
křesťanským církvím.  

• se zříká závislosti na vlivných politických či ekonomických subjektech, aby bylo svobodné pro 
hlásání evangelia. Radio Proglas nevysílá reklamy. 

• programová skladba rádia je sestavena tak, aby byla přitažlivá pro všechny generace. usiluje o 
aktivní zapojení posluchačů do díla rádia formou společné modlitby, 
setkávání a dobrovolné spolupráce. 

• prostředky potřebné pro svoji činnost a svůj rozvoj získává Radio 
Proglas od svých posluchačů a bezpodmínečných dárců. Dárce 
eviduje a skládá jim účty z využití darovaných prostředků. 

• v čele rádia stojí ředitel, určený majitelem rádia. Ředitel jmenuje šéfredaktora, který zodpovídá 
za programovou náplň vysílání a personální obsazení redakčních úvazků. 

• Všichni, kdo se podílejí na tvorbě vysílání Proglasu, usilují napodobit Pavlovu apoštolskou 
horlivost. Řečeno slovy samotného Krista: „Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení!“ (Lk 19, 40)  

Stav financování: 
Vlivem inflace a též meziročnímu postupnému snižování objemu darů od posluchačů a 
sponzorů je finanční bilance radia velmi problematická - od poloviny roku 2011 je trvale 
v záporných číslech (zdroj: Zpravodaj Proglasu č. 50, podzim 2013).  

 
Jak přispět:  

Nadační fond: 4200043003/6800, jako variabilní symbol uveďte své členské číslo nebo své rodné 
číslo. Darované příspěvky od 1 tis. Kč a více  jsou odpočitatelné od daňového základu.   
 

sestavil: Ing. Jiří Veselý,  MT 602 376 140, Praha Řepy  10/2013 
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HLEDÁME POMOCNÍKY  

PRO TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU  

 
 

ve třech oblastech 
  

-     VEDOUCÍ SKUPIN  – to mohou být lidé nad 18 let. Mohou se přihlásit samostatně nebo 
 mohou mít sestavenou skupinku lidí, se kterými chtějí vybírat. 

 
-     KOLEDNÍKY  – mohou to být lidé všech věkových skupin (děti, mládež, dospělí). Mohou se 

 přidat do některé ze skupin nebo už mohou mít skupinku z předchozích let. 
 
-     POMOCNÍKY  – ti, kteří by pomohli s přípravou obleků, korun, zajištěním zázemí pro 

 koledníky,… 
  

ZAPOJIT SE MŮŽETE TŘEBA JEN NA JEDNO ODPOLEDNE PODLE VAŠICH 
ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ. 

 
_______________________________________________________________________ 

 

KDE A JAK SE P ŘIHLÁSIT  

DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  
  

V případě zájmu se nám prosím ozvěte co nejdříve a sdělte nám, v kterých dnech byste mohli 
svou pomoc nabídnout a kontakt na Vás. Obrátit se můžete na: 

  
• Davida Žofáka           603 89 49 89 

  

• Pavla Janta               603 390 515         charitarepy@centrum.cz 
  
 

________________________________________________ 

 
Z prostředků vybraných z TKS budou podpořeny tyto 
projekty: 
 

  - Azylový dům sv. Terezie v Praze 8 
  - Pomoc rodinám 
  - Pomoc zdravotně postiženým 
  - Nemocnice v Ugandě 
 
 

Část vybraných prostředků může být použitá pro 
projekty naší Farní charity. 
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    PRAVIDELNÉ KATECHEZE, SETKÁNÍ A NABÍDKY FARNOST I 
 

  
 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 
 
 SETKÁNÍ NAD TÉMATEM  
  - každé první úterý v měsíci v klubu DCB  
  
 MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  
  - každé úterý od 19.10 v kostele Sv. Rodiny, sestry boromejky  
  
 SVÁTOST SMÍŘENÍ 
  Každý pátek od 16 do 17.30 hod v předsíni kostela Sv. Rodiny - P. JAN FRANZE  
 
 

ÚŘEDNÍ HODINY NA FA ŘE 
P. Daniel Peter Janáček, OPraem 
K šancím 629/ 2, Praha - Řepy 

 

středa 16.30 - 18.00               pátek  19.00 - 20.00 
 
 

    

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  


