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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
      „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost,  
   a všechno ostatní vám bude přidáno.“ srv. Mt 6,33 
 
 
ABANDON 
 
Každý z nás vidí denně tisíce obrazů: na plakátech, obrazovkách, 
v časopisech. Můžeme vybírat z desítek druhů pečiva, poslouchat 
tisíce hudebních titulů. Od středověku se pěstoval v kostelích zvyk 
zahalovat obrazy a kříže. Celých 7 postních týdnů nezdobíme kostel 
květinami, redukujeme hudbu, vynecháváme aleluja, až tato 
skromnost vyvrcholí na Velký pátek a Bílou sobotu prázdnotou. Žádné zvony, žádné varhany, 
jen nahý oltář bez pláten a svící, otevřený, prázdný svatostánek s „roztrženou oponou“. Proč to 
všechno? Plátno před oltářním obrazem, ať už prázdné, nebo zdobené, zřeknutí se, prázdnota, 
půst smyslů, to všechno má vést člověka ke koncentraci na „jedno podstatné“. Co to je? Ukázat, 
že vyjdeme s málem? Být skrze hladovění vnímavější a citlivější? Zřeknutím se rozptýlení víc 
vnímat člověka vedle sebe? Po postu každý z nás může doufat v nový pohled. Nejenom na 
květiny, velikonoční světlo, plnost barev, ale v nový pohled, který nám chce Bůh dát. Boží 
příslib, že nám dá nové srdce, nového ducha. Nově vidět, nejenom očima, ale srdcem. Na 
popeleční středu opět začne příprava na Velikonoce, čas postu a obrácení. Kdo chce, může 
vyzkoušet, že se dá vyjít s málem. Že míň je někdy víc. Víc svobody, víc smyslu.  
 
   Požehnaný březen přeje P. Daniel O. Praem.  

 
SLAVNOSTI A SVÁTKY V B ŘEZNU 2014 
 Středa 5.3. – Popeleční středa – den přísného postu. Mše v 18:00 Sv. Rodina 
 Středa 19.3. – Slavnost sv. Josefa, snoubence PM. Mše v 18:00 Sv. Rodina 
 Úterý 25.3. – Slavnost Zvěstování Páně. Mše v 18:00 Sv. Rodina.  
 ...první pátek v měsíci - od 17 hod adorace v kapli sester 
  
ČTVRTKY V KLUBU DCB - OD 19.30 
 6. března - Biblická hodina  
 13. března - Pastrorační FR ve 20:00 
 20. března - Biblická hodina  
 27. března - Biblická hodina 
 
SETKÁNÍ NAD TÉMATEM  
 ...bude tento měsíc na Popeleční středu po mši svaté v 19:00 v DCB. Téma je závěr 
 exhortace papeže Františka Evangelii gaudium.  

3 / 2014 
ROČNIK XVII . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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POSTNÍ DOBA 
 Každý pátek - adorace od 17 hod v kapli sester  
 Každý pátek - po mši svaté křížová cesta 
 
 
 
 
 
ZÁPISY Z PASTORAČNÍ RADY  
 ...jsou k nahlédnutí na webu farnosti.  
 Jak se k nim dostanete?  
- Na horní liště WEBU je záložka FARNOST   
- Po jejím rozbalení je dole odkaz ZÁPISY PR 
 ___________ 
 
PŘIPOMÍNKY A NÁM ĚTY PRO PR  
 ...je možné poslat také elektronicky. Jak? 
- Na horní liště WEBU je záložka FARNOST   
- Po jejím rozbalení je dole odkaz NÁMĚTY PRO PR 
 ___________ 
 
WEB FARNOSTI:  
http://www.farnostrepy.estranky.cz/ 
 ...nebo - stačí ve vašem vyhledávači (např. google...) napsat: farnost sv. Martina Řepy 
 - a jako první je vám nabídnuta možnost našeho webu!   
 
 __________________________ 
 
Na poslední Pastorační radě farnosti se účastnil také Martin Boukal, nám všem známý 
ministrant a zpěvák žalmů. Předložil zde otázku dostatečné přípravy ministrantů na mši svatou. 
Následně jsme o tomto tématu hovořili a došli k závěru, že by bylo dobré, aby se někdo 
ministrantům více věnoval... Na závěr náš pan farář ustanovil Martina B. zodpovědným za 
ministrantskou službu. Na základě toho nám Martin poslal do novin tuto výzvu:  
 
 
HLEDÁME NOVÉ MINISTRANTY  
 
 Rád bych pozval všechny, kteří by chtěli 
v naší farnosti ministrovat, ale zatím se 
neodhodlali.  
 Podmínkou je pouze zájem a věk od 6 do 
99 let. Zájemce prosím, aby mě kontaktovali na 
emailové adrese mar.tar.boukal@seznam.cz  .    
                                                      
                      Martin T. Boukal  
 
 

    POZNÁMKY Z  PASTORA ČNÍ  R ADY F ARNOSTI  
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ZOPAKUJME SI SPOLEČNĚ KATECHISMUS 
 

Otec Daniel vyhověl prosbě farníků, kteří měli odvahu si přiznat, že si toho z hodin náboženství 
už moc nepamatují a rádi by to napravili. Přišel s nabídkou postupně probírat katechismus 
v rámci „setkávání nad tématem“, která se konají zpravidla první úterý v měsíci od 19 hodin 
v klubu DCB. Při březnovém setkání 4. března dokončí téma „církevní dokumenty“, a počínaje 
setkáním dubnovým (1.4.) nám začne postupně vysvětlovat katechismus. Dozvíme se např. 
proč máme dvě a ne pouze jedno Krédo, co to jsou ctnosti, co vyznáváme v Krédu a jestli to 
všichni stejně (a správně) chápeme apod.  
 Abychom měli ze setkání co největší užitek, doporučuje nám otec Daniel, abychom si 
pokud možno všichni zakoupili knihu „YOUCAT = katechismus katolické církve pro 
mladé“ a četli si v ní i doma. Narazíme-li v ní při samostudiu na něco, čemu nerozumíme, 
budeme mít možnost se zeptat. V knihkupectví stojí brožovaný YOUCAT 200,- Kč, při 
hromadné objednávce přes Davida Žofáka lze knihu získat za 180,- Kč. Vázaná stojí 295,- Kč, 
se slevou 265,- Kč. Je plná barevných fotografií a graficky vtipně a přehledně uspořádaná, čímž 
může zaujmout ty členy našich rodin, kteří ještě nepochopili, proč do toho kostela vlastně 
chodíme. Anebo ji po nás jednou zdědí.  

Marie Svatošová 

 
SVÁTOST SMÍŘENÍ 
 

Na poslední Pastorační radě se také hovořilo o různých možnostech svátosti smíření. Zde 
shrnuji závěry našeho rozhovoru: 
 

- P. Daniel Janáček - je možné požádat o zpověď po každé mši svaté  
 (s výjimkou neděle)  
- P. Jan Franze - zpovídá každý pátek od 16.00 do 17.30 v kapli předsíně 
 kostela Sv. Rodiny 
Níže jsou další možnosti stálé zpovědní služby v některých pražských  
          chrámech:  
 

 

STÁLÁ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA V PRAZE 
 

DEN ČAS KOSTEL ULICE 
Po – So (kromě 
poslední soboty v měsíci) 

9,00 – 15,00 Panny Marie 
Sněžné 

Jungmannovo 
náměstí 

Po - Pá 13,30 – 17,45 sv. Josefa Náměstí Republiky 
Po - Pá 9,00 – 18,00 sv. Kříže Na Příkopech 
Po - Čt 7,00 – 8,00 

16,30 – 18,00 
sv. Ignáce Karlovo nám. 

Pá 6,00 – 8,00 
16,30 – 18,00 

sv. Ignáce Karlovo nám. 

So 7,00 – 8,00 
16,30 -18,00 

sv. Ignáce Karlovo nám. 

Ne 6,30 – 8,00 
8,30 – 9,30 
10,30 – 11,30 
16,30 – 18,00 

sv. Ignáce Karlovo nám. 

Pozor – v období letních prázdnin mohou být změny. 
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Vážení a milí spolufarníci,  
 obracím se na Vás s velkou prosbou: pracuji na základní škole jako asistent pedagoga a 
moje svěřenkyně Diana končí základní školu – je v deváté třídě. Jako součást výstupního 
hodnocení každého žáka je ročníková práce. Tématem práce mé svěřenkyně je Vlado Oláh. 
Jistě si ho mnozí z Vás pamatují a podpoří naše úsilí svou třeba i kratičkou vzpomínkou, kterou 
bychom do této práce chtěli zařadit. Pokud byste se chtěli připojit, prosím o poskytnutí písemné 
vzpomínky nejlépe mailem nebo osobním předáním nejpozději do konce dubna tohoto roku.  
 
S díky  Klára Dražilová, DiS.,  drazilova@centrum.cz , tel.: 737728559 
 ______________________________________ 
 
 

NOC KOSTELŮ - 23. KVĚTNA 2014 
 

 Je před námi opět Noc kostelů - možnost, jak přiblížit druhým život víry, nabídnout jim naší 
zkušenost, setkat se s lidmi mimo církev a naslouchat jim, udělat něco pro druhé... 
 Kdyby někdo z vás měl nějaký námět - jak přispět do společného programu - dejte mi prosím 
co nejdříve vědět (je třeba včas sestavit jednotlivé body programu, aby se mohla tisknout brožura 
pro účastníky).                                                       D. Žofák 
  

Zde je jako inspirace slovo hlavního koordinátora P. Miloše Szabo: 
 
 „Od 1. února 2014 již probíhá přihlašování kostelů a kaplí do Noci kostelů 2014, která 
se koná v pátek 23. května 2014. (...) Děkuji všem malým a chudým společenstvím za odvahu a 
nasazení, stejně jako velkým a pražským farnostem za obětavost strpět někdy nálady turistů, 
kteří hledají v kostelích něco jiného, než jim nabízíme. Věřím, že i letos se možná najde jediný 
člověk v celé arcidiecézi, jehož díky této akci osloví obětavost, úsměv a laskavost křesťanů, 
kteří nežijí sami pro sebe. A jsem rád, že z tohoto vzájemného počinu budeme mít radost 
všichni, i když se tak nestane právě v naší farnosti či sboru.“  
       
 

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  

    DALŠÍ  INFORM ACE 


