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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
          „Zavolal k sobě ty, které sám chtěl, aby byli s ním.“ srv. Mk 3, 13 
 
 
 
SETKÁNÍ  
 
V únoru slavíme kromě svátku Katedry sv. Petra 
(22.2) jen svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově 
Hromnice. Jméno svátek dostal kvůli svícím, které se 
v tento den světla žehnají a zapalují při modlitbě jako 
ochrana při bouřce. Naši předkové měli zkušenost: 
Kristus, Světlo světa je s námi, koho bychom se báli? 
On dával jejich životu světlo a sílu. Zapálená 
hromnička v den blesku byla pro ně znamením Boží 
přítomnosti.  
 Ve východní Církvi se svátek nazývá 
Hypapante – Setkání. Ježíš se setkává v chrámu se 
svým Otcem, prozařuje světlem starce Simeona i 
prorokyni Annu. Oba, byť pokročilého věku, čekali. 
Oba zůstali v duchu mladí. Nežili jenom z minulosti a 
svých zkušeností, nevyprávěli jenom své příběhy. 
Ještě v životě něco čekali. Žili z naděje. Setkání s Ježíšem bylo pro ně vrcholným 
setkáním, na které celý život čekali. Proto Simeon řekl: „Nyní můžeš, Pane, propustit 
svého služebníka podle svého slova v pokoji…“ Setkání Simeona s dítětem Ježíšem 
vyryl do obrazu Walter Habdank. Vidíme dvě tváře a tři ruce. Velké, nemocné ruce 
Simeona opatrně drží malé tělíčko Ježíše. Vnímá ho každý jeho prst. Dítě se cítí v jeho 
rukou bezpečně. Dotýká se starcových úst a brady. Tváře obou jsou plné protikladů: 
Simeonova je tmavá a vrásčitá. Zkušenosti dlouhého života zanechaly stopy a vtesaly 
vrásky. Simeon zestárl, ale nezahořkl. Jeho tvář je otevřená a dobrotivá. Vnitřní světlo 
osvěcuje tíhu jeho let. Ústa se usmívají a prozrazují štěstí. Vše se těší: oči, ústa, nos i 
ruce radostně naplněnou nadějí a pokojně vykoupenou touhou. Setkal se se Světlem 
světa. Tvář Dítěte je plná světla. Je ale vážnější než tvář starce. Dívá se do dáli, dívá 
se na nás. Bude i pro nás světlem našeho života?  
 „Přijď, Pane Ježíši a proměň noc našeho života v den.  
 Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají a potěš nás svou blízkostí. 
 Přijď, ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží: Proměň noc našeho  
 života v den a dej světlo našim očím.“ (Podle sv. Bernarda z Clairvaux) 
 
   Požehnaný únor přeje Váš P. Daniel O. Praem.  
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SLAVNOSTI A SVÁTKY V ÚNORU 2014 
 neděle 2. 2. - svátek Uvedení Páně do chrámu    
 sobota 22. 2. - svátek Stolce sv. Petra 
 
 
ČTVRTKY V KLUBU DCB - OD 19.30 
 6. února - Biblická hodina  
 13. února - Pastrorační FR ve 20:00 
 20. února - Biblická hodina  
 27. února - Biblická hodina 
 
 
 
 
 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 
 

Letošní tříkrálová sbírka byla provázena rozpaky, zda bude přinejmenším tak úspěšná, jako 
v minulých letech a to zejména v souvislosti s církevními restitucemi. V médiích se objevila 
řada skeptických komentářů, které poukazovali na obecnou nevoli občanů církvím jakkoli 
přispívat. 
Letos jsem se také zapojil do tříkrálové sbírky a to takřka ve všech fázích a byť jsem z počátku 
z toho všeho měl obavy, nakonec to skvěle vyšlo a s velkou zásluhou především Petry 
Kuželové, ale i Davida Žofáka, Katky Šturmové a pak zvláště dětí, které se do sbírky zapojily, 
se podařilo vybrat přes 30.000,- Kč. Vedoucí skupinek rozhodně nehlásili nějaký nezájem a 
nevoli přispívat, ba právě naopak. Dokonce se zdá, že přispívali více. Proto mě těší nejen 
výsledek sbírky, jehož část můžeme využít pro místní sociální potřeby, ale také dobrá vůle lidí. 
 

          Pavel Janto 

Více informací a dojmy z tříkrálové sbírky najdete na farním webu v části Farní charita.  

 
 
ŽIVÝ BETLÉM 
 

Už několik let ke koloritu našich řepských Vánoc patří také Živý betlém. Letos byla jeho 
realizace ztížena deštěm. Ze začátku se zdálo, že nás moc nebude - na plácku před základní 
školou Werichova se v určený čas shromáždilo asi 10 lidí... Podařilo se mi zachovat klid a začít 
obvyklou formou - přivítáním a úvodními otázkami pro děti. Pak jsme vyšli... Po čase jsem se 
rozhlédl a viděl, jak se lidé scházejí z různých míst a je jich čím dál víc! Na zahradě sester 
boromejek nás pak byla pěkná skupina - možná ještě větší než loni.  
 Dík patří především těm, kteří ve svém volnu připravovali místo pro Svatou rodinu a 
pohoštění, jednotlivým postavám celého Živého betléma, hudební skupině Babinský (která nám 
krásně zahrála koledy...), panu Hrdinovi s děvčaty, které jely s námi coby tři králové a pak 
zvláště rodičům s dětmi, kteří i přes nepřízeň počasí vyšli na cestu... Kéž bychom tak podobně i 
během celého roku vycházeli na cesty, které každého z nás vedou ke Kristu! 
       

            David Žofák  

    POZNÁMKY Z  UPLYNULÝCH VÁNOC 
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Manželství není pro tebe 
Seth Adam Smith  
 
Jen po půlročním manželství jsem nedávno dospěl k závěru, že manželství není pro mě. 
A teď, ještě než mě předčasně odsoudíte, čtěte raději dál. 
Já a moje žena jsme se potkali na střední, bylo nám patnáct. Kamarádili jsme se deset let, až… až jsme se 
jednou rozhodli, že už nechceme být jenom kamarádi. :) 
Zamilovat se do svého nejlepšího kamaráda – to každému vřele 
doporučuji, všem to jenom prospěje. 
 Ani to, že jsem se zamiloval do své nejlepší kamarádky, 
mě však neochránilo před některými předmanželskými 
obavami. Čím blíž jsme se s Kim dostávali k rozhodnutí vzít 
se, tím víc mě začínal paralyzovat strach. Jsem připraven? 
Rozhodl jsem se správně? Je Kim tou pravou? Budu s ní 
šťastný? 
 V jednu zlomovou noc jsem se s těmito myšlenkami a 
obavami svěřil svému tátovi. 
Asi každý z nás již zažil ten pocit, když se čas jako by zpomalil, vše kolem se zastavilo a okamžik jako by nás 
vtáhl do sebe. V tu chvíli víme, že na ten moment nikdy nezapomeneme. 
 Tátova reakce na moje obavy pro mne byla přesně takovým momentem. S chápavým úsměvem mi 
odvětil: „Jsi strašně sobecký, Sethe, takže ti to zjednoduším: manželství není pro tebe. Neženíš se, abys byl 
šťastný ty, ale abys udělal šťastným někoho jiného. Navíc manželství není vůbec pro tebe, ženíš se pro rodinu. 
A nejen pro své a její rodiče a všechny ty lidi kolem, ale taky pro své budoucí děti. Kdo chceš, aby je s tebou 
vychovával? Kdo chceš, aby je ovlivňoval? Manželství není pro tebe. Není o tobě. Manželství je o člověku, 
kterého si vezmeš.“ 
 Přesně v tom okamžiku jsem věděl, že Kim je pro mě ta pravá. Uvědomil jsem si, že jsem ji chtěl udělat 
šťastnou, chtěl jsem ji vidět každý den, rozesmívat ji každý den, chtěl jsem být součástí její rodiny a moje 
rodina chtěla být součástí té její. Když jsem si vzpomněl na to, jak jsem ji viděl hrát si s mými neteřemi, věděl 
jsem, že právě s ní chci založit vlastní rodinu. 
 Rady mého otce byly pro mě šokující a mnohé odhalily. Zcela se příčily dnešní „supermarketové 
filozofii“, která praví, že co tě neudělá šťastným, můžeš vrátit a vyměnit za nové. 
 Ne, pravé manželství (a pravá láska) nikdy není o tobě. Je o člověku, kterého miluješ – o jeho potřebách, 
touhách a snech. Sobec se ptá: „A co z toho mám já?“, Láska zase: „Co ti můžu dát?“ 
 
 Před nějakým časem mi moje žena ukázala, co to doopravdy znamená, když někoho nezištně milujeme. 
Dlouhé měsíce jsem byl kvůli nahromaděnému strachu a rozhořčení odtažitý. Napětí se hromadilo, až to ani 
jeden z nás nemohl vydržet a já jsem vybuchl. Byl jsem bezcitný. Byl jsem sobecký. 
 Místo toho, aby na mou sobeckost reagovala další sobeckostí, udělala Kim něco naprosto úžasného – 
zalila mě svou neutuchající láskou. Všechnu tu bolest a utrpení, které jsem jí způsobil, dala Kim stranou a s 
láskou mě objala, uklidnila mou duši. 
 Uvědomil jsem si, že jsem zapomněl na rady svého táty. Zatímco pro Kim bylo naše manželství o lásce 
ke mně, z mé strany v něm šlo jen a jen o mě. Toto trpké procitnutí mě rozplakalo. Své ženě jsem slíbil, že se 
polepším. 
 Všichni, kteří čtou tento článek – vdané a ženatí, téměř vdané a téměř ženatí, svobodní a taky ti navždy 
svobodní – měli byste vědět, že manželství není pro vás. Žádný skutečný vztah založen na lásce není jen o vás. 
Láska je o člověku, kterého milujete. 
 A paradoxem je, že čím víc toho člověka skutečně milujete, tím víc lásky se vám dostane. A nejenom od 
vaší drahé polovičky, ale i od jeho či jejích přátel a rodiny a hromady dalších lidí, které byste nikdy nepotkali, 
pokud by vaše láska zůstala egocentrická. 
 
Skutečná láska a manželství nejsou pro vás. Jsou pro ostatní. 
 
Czech translation by Ester Demjanova        (převzato z webu Setha Adama Smithe)  
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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 
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