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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

      
 
NEMUSÍŠ ČEKAT, AŽ JEDNOU BUDEŠ O.K.  
 

Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že za nás Kristus umřel,  
ještě když jsme byli hříšníci. (srov. Řím 5,8) 

 
Mnohému z nás se někdy může stát, že upadne do pochmurných 
myšlenek sám o sobě. Každý se někdy sám sebe ptá, jestli není 
příliš neschopný, nespravedlivý, nedostatečný, vzteklý, 
namyšlený, sobecký, mrzoutský… S těmito pocity a 
myšlenkami může jít navíc ruku v ruce pocit nedostatečnosti 
vůči (velkému a dobrému) Bohu, strach z toho, že nás v 
momentálním rozpoložení nemůže přijmout, že nemůžeme být 
jeho partnery. 

Východiskem se zde pak jeví možnost buď rezignace, anebo 
rozhodnutí „zamakat“ na sobě, „dát se do pořádku“ a pak před Boha předstoupit a očekávat 
jeho uznání. Takhle to ale nefunguje. Nikdo z nás nemá síly na tak zásadní proměnu svého 
života. 

ALE: “Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás umřel, ještě když jsme byli 
hříšníci.” Bůh miluje každého osobně. Miluje mne, miluje tebe - je to můj Bůh, tvůj Bůh. 
Můžeme (ho) milovat, protože on nás miloval jako první. Naše láska (k Bohu, druhým, sobě) je 
odpovědí na jeho Lásku. 

A tak se není čeho bát. Ježíš o každého z nás stojí. O takového, jakým každý z nás právě nyní 
je. Možná hříšného, nedokonalého. Neodkládejme proto nic na později a nebojme se ho (i nyní) 
pozvat do svého srdce plného nedodělávek. Prostě nečekejme, až budeme O. K., protože "nyní 
je čas příhodný, nyní je den spásy" (2. Kor 6, 2)... Teprve až pak, jak dosvědčuje zkušenost 
mnohých, může do našeho života přicházet skutečná proměna a naplnění. 
 

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás (1J 4,19).                                       22.3.2014, OV 
 

s laskavým svolením převzato z webu vira.cz 
 
___________________________________________________ 
 
ČTVRTKY V KLUBU DCB - OD 19.30 
 - budou upřesněny při nedělní mši svaté 
 
 

4 / 2014 
ROČNIK XVII . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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POSTNÍ DOBA 
 

• ADORACE - každý pátek od 17 hod v kapli sester  
• KŘÍŽOVÁ CESTA - každý pátek po mši svaté  
• Nešpory: 5. neděli postní a na Květnou neděli budou od 18 hod v kostele Sv. Rodiny 

(případně včetně obrazových meditací...) 
• Duchovní obnova: 12. dubna přibližně od 15.30 (bude upřesněno při nedělní 

bohoslužbě...) - po ní bude možnost přistoupit ke svát. smíření, mše svatá od 18 hod 
• Zpovědní den: Bude 14. dubna od 16 hod, od 19 hod mše svatá 

 
 
 
 
 
FARNÍ VÝLET NA ZÁMEK LEMBERK A OKOLÍ 
 v sobotu 17. května 2014 
 
Již se stalo tradicí, že se na jaře vydáváme objevovat především krásy naší vlasti a 
navštěvujeme místa, která nám připomínají naši minulost. Letos se vypravíme směrem na sever. 
Navštívíme dominikánský klášter v Jablonném v Podještědí, kde budeme slavit mši 
v bazilice sv. Vavřince a sv.Zdislavy. Poté bude následovat prohlídka celého objektu. Po 
poledni se vydáme pěšky k nedalekému zámku Lemberku, který je od Jablonného vzdálen 
necelé 3 km. Kdo by nebyl schopen cestu absolvovat pěšky, může se přemístit k zámku 
autobusem. Po prohlídce zámku se ještě můžeme projít po okolí. Nabízí se např. nenáročná 
vycházka ke Zdislavině studánce.                                                                                                                                    
 Odjezd od Domova sv. Karla Boromejského bude krátce po 7. hodině (vyčkáme příjezdu 
autobusu 264 v obou směrech). Návrat se plánuje do 19. hodiny.                                                                                                       
 Přihlásit se můžete zapsáním do listiny v předsíni obou kostelů nebo na tel. 605 504 785.                             
Záloha ve výši 250,- Kč bude vybírána vždy v neděli po mši sv. v předsíni kostela Svaté 
Rodiny nebo kdykoli po předchozí domluvě.                                                                                                                      
 

 Všichni jste srdečně zváni!                                                                     Hana Kučerová 
 
 

http://www.jablonnevp.cz/files/pamatky/Lemberk1.jpg 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    AKTIV ITY  F ARNOSTI  
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NOC KOSTELŮ - 23. KVĚTNA 2014, kostel sv. Martina 
 

Znovu připomínám možnost přispět svým námětem do společného 
programu letošní Noci kostelů. Do 15. dubna je možné ještě 

přijmout a zapracovat do programu poslední změny... 
 

                                       D. Žofák 
________________________________________________________ 

 

KONCERT V KOSTELE SV. RODINY PRO HOSPICOVÉ HNUTÍ 
 

 Synu, ujmi se svého otce v jeho stáří, nezarmucuj ho, dokud je živ. Pozbývá-li rozumu,  
 ber na něho ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Milosrdenství k otci ti nebude 
 zapomenuto, budeš mít záštitu proti hříchům. Bude ti to připočteno k dobru v den tvého 
 soužení; tvé hříchy se rozplynou jako jinovatka pod slunečním svitem.“  
                               Kniha Sírachovec (3. kapitola) 
 

Před více než dvěma lety mi odešel na věčnost 
tatínek. Jen díky zázraku jsem u něho mohla být 
několik dní v klidu v jedné z pražských nemocnic. 
Vzdor okolnímu ruchu. V našich velkokapacitních 
nemocničních zařízeních se totiž většinou odchází 
za řevu zdravotních sester, které navíc mlátí dveřmi. Netvrdím, že se tak chovají všechny, 
setkala jsem se tam i s laskavými dušemi, jichž si velmi vážím. Pokud bych si však mohla 
jednou vybrat, nejraději bych se na věčnost vypravila nikoli z „odletové haly“, jak neútulným 
gerontologickým haluznám přezdívá ošetřující personál, nýbrž z některého z hospiců. Zatím 
jich není tolik, kolik by bylo třeba. Jejich nezbytnost je zřejmá, bohatý Sever stárne...  

Český rozhlas (jakožto rozhlas veřejné služby) se k tomuto tématu bude ve svých pořadech 
určitě pravidelně vracet. Jedním z nejbližších příkladů je Koncert pro hospicové hnutí, který 
Český rozhlas – Vltava připravuje 6. DUBNA od 14.15 na PÁTOU NEDĚLI POSTNÍ . 
V přímém přenosu odvysílá koncert z kostela sv. Rodiny Domova sv. Karla Boromejského 
v Praze 17 - Řepích. Podotýkám, že se nejedná o hospic v původním slova smyslu, svým 
duchovním zaměřením i celkovou atmosférou však ideu milosrdné péče o pacienty zcela jistě 
naplňuje.  

Program koncertu odpovídá postnímu období – tvoří jej díla dvou autorů období klasicismu. 
Zazní Stabat Mater Luigiho Boccheriniho a několik částí z cyklu Josepha Haydna Sedm 
posledních slov Vykupitelových na kříži. Představí se v nich komorní soubor dirigenta a 
cembalisty Vojtěcha Spurného se sopranistkou Hanou Jonášovou. Hostem koncertu bude 
zakladatelka hospicového hnutí u nás MUDr. Marie Svatošová. V přestávce seznámí publikum 
v sále i posluchače u rozhlasových přijímačů s posláním a rysy hospicové péče. 

Český rozhlas – Vltava vysílá přímý přenos Koncertu pro hospicové hnutí v neděli 6. dubna 
od 14.15. Připojuji ještě přesnou adresu: Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského, K 
Šancím 50, 163 00 Praha 17 – Řepy. Všichni jsou srdečně zváni k návštěvě koncertu či 
k poslechu přímého přenosu na stanici Vltava. 

Vladimíra Lukařová, hudební dramaturgyně 
Český rozhlas - Vltava 
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     POŘAD VELIKONO ČNÍCH OBŘADŮ 2014 
 
 

   KVĚTNÁ NEDĚLE    13. dubna 
 7.45 - mše svatá, kostel sv. Martina 
 9.00 - mše svatá, kostel Sv. Rodiny 
  - žehnání ratolestí - přede mší sv. u zahrady + slavnostní průvod, pašije 
 18.00 - nešpory, kostel Sv. Rodiny 
 
   ZELENÝ ČTVRTEK   17. dubna  
  začátek VELIKONO ČNÍHO TRIDUA  
 18.00 Večerní mše na památku Večeře Páně, kostel Sv. Rodiny + Agapé v jídelně 
    
   VELKÝ PÁTEK   18. dubna 
 7.00 - ranní chvály se čtením, kostele Sv. Rodiny 
 18.00 Obřady Velkého pátku, kostel Sv. Rodiny 
 21.00 Křížová cesta na Petříně (sraz u Strahovské baziliky) 
 
   BÍLÁ SOBOTA   19. dubna 
 7.00 - ranní chvály, kostele Sv. Rodiny, obřady katechumenů 
  - soukromá adorace u Božího hrobu - po celý den až do 21.00 
 21.00  Velikonoční vigilie, kostel Sv. Rodiny 
 
   NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě  20. dubna 
 9.00 mše svatá, kostel Sv. Rodiny + žehnání pokrmů 
 18.00 - slavnostní nešpory 
    
   PONDĚLÍ VELIKONO ČNÍ    21. dubna 
 9.00 mše svatá, kostel Sv. Rodiny 
    ___________________________________________ 
 

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  


