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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

      
 

V ŽIVOT Ě NEJDE O DÉLKU ŽIVOTA... 

 Ukaž mi,  
 cestu k životu, 
 Bože.  
  (srov. Žl 16/15/, 11a)  

Není snad uvedená biblická prosba projevem slabosti?  
Není to utíkání před zodpovědnosti dospělého člověka  
do jakéhosi "nezodpovědného oblaku víry"?  
Řekněme rovnou: Mohlo by to tak být.  
Všechno na světě se ale dá špatně pochopit nebo zneužít.  

Všimněme si ale cíle oné biblické prosby.  
Jde o "cestu k životu". 
Život je v biblickém chápání  
něco mnohem víc než pouhá biologická existence.  
Život podle Bible vychází od Boha a má k Bohu směřovat.  
Je to dar, který volá po dosažení cíle.  
A o toto má smysl prosit.  

 Lze totiž žít ve zdraví a vnější spokojenosti - a přece živořit.  
 Člověk může být například sžírán hněvem,  
 závistí nebo touhou po klamných cílech. 
 Lze živořit i v područí různých náhražek Boha: 
 v područí drog nebo v sebestředném zahledění do sebe sama.  
 Lze prostě žít tak, že se člověk mine cílem.  

 Proto ta prosba: "Ukaž mi cestu k životu."  
 Nejde v prvé řadě o délku života ani o množství dosažených úspěchů.  
 Jde o mnohem víc – o naplnění života na zemi a o věčnost s Bohem.  
 Proto je třeba přijímat moudrost od Boha,  
 aby si člověk svůj život neničil a nesměroval ho tam,  
 kde nakonec život v plnosti lásky a pokoje není.  

                                                                    Aleš Opatrný 

...s laskavým svolením převzato z webu vira.cz, redakčně upraveno 
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SLAVNOSTI A SVÁTKY V KV ĚTNU 2013 
neděle 18. 5. - 1. svaté přijímání 
čtvrtek 29. 5. - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - slavnost  
  - mše svatá v 18 hod v kostele Sv. Rodiny 

 
ČTVRTKY V KLUBU DCB - OD 19.30 
 - budou upřesněny při nedělní mši svaté 
 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
 PONDĚLÍ, STŘEDA - v 18.30 v kostele nebo na zahradě - za příznivého počasí 
 PÁTEK - po mši sv. v kostele 
 
 
 
 
 
 

NOC KOSTELŮ - pátek 23. KV ĚTNA 2014 
kostel sv. Martina 

 

 
 

17:50  ZVONĚNÍ + PŘIVÍTÁNÍ 
 
18:00 HISTORIE KOSTELA SV. MARTINA + FOTOPREZENTACE 
 
18:30 PROHLÍDKA KOSTELA S KOMENTÁŘEM  
 
19:15 SESTRA LADA a spol. - písně a modlitby  
 
20:00 HISTORIE ŘEPSKÉ FARNOSTI + FOTOPREZENTACE 
 
20:30  PROHLÍDKA KOSTELA S KOMENTÁŘEM  
 
21:00 HISTORIE KOSTELA SV. MARTINA + FOTOPREZENTACE 
 
21:30 OBRAZOVÉ MEDITACE - P. DANIEL JANÁČEK, OPraem 
 
 

 
 
 
 

    AKTIV ITY  F ARNOSTI  
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Místní organizace KDU-ČSL Praha – Řepy 
                

Vás tímto srdečně zve na zájezd po (nejen) poutních  
místech kraje Vysočina. 

 
Kdy:  v sobotu dne 21. 6. 2014  
Odjezd: v 6:00 hodin od kláštera v Řepích (Nástup: v 5:50 hodin před klášterem sester 

Boromejek) 
Program: 
  

1) Klášter Želiv - Významné duchovní a kulturní středisko Vysočiny. 
         - mše svatá a prohlídka kostela a kláštera 8:00 - 10:00 hodin  
2) Křemešník - Významné poutní místo         

3) Zelená Hora - Poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého - památka UNESCO. 
     - oběd ve dvou skupinách ve 13:00 a ve 14:00 hodin, pension - restaurace Táferna  
   (výběr ze 2 jídel – předem objednáno)  
     - prohlídka ve 13:00 a ve 14:00 hodin s vedoucím, odjezd v 15:00 hodin 
4) Veselý Kopec - Od roku 1972 se zde buduje soubor lidových staveb. 

                            - prohlídka skanzenu, odjezd v 17:00 hodin  
 
Návrat:  v 19:00 hodin 
Cena zájezdu - (platba předem): 600,- Kč (v ceně je zahrnuta cena dopravy a 2x vstupné) 
Přihlášky co nejdříve: František Vomáčka, M: 728 022 223 
Těšíme se na Vaši účast!   

         Za MO KDU-ČSL Řepy:  Ing. Rudolf Kubát 
 

__________________________________________________________________ 
 

Neměl jsi dobrou mámu? Obracej se k Marii... 

Našeho tátu jsme milovali. Ale báli jsme se ho. Když mu matka, jakmile se vrátil z práce, pověděla o 
mých rošťárnách, byl s mým zadkem ámen. Takže jsem se za sebe u matky přimlouval. Kolik „snažných 

proseb“ vyslechla před příchodem otce!  Mámu zbožňuju. Je jí osmaosmdesát a v jejích láskyplných 
očích vidím vždycky nádherný pohled Mariin! 

Když měl člověk mámu milující, nebesky něžnou, pozornou, vždycky k dispozici, mazlivou, ráznou i 
laskavou, spravedlivou a schopnou říct „ne“, dostal parádní dárek z nebes. Jestliže naše matky 

dokázaly být skvělými matkami, dovedeme snad pochopit, co mohla Maria prožívat za pozemského 
života. 

              Jestli tvá matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíš se obracej na Marii. 

...podle knihy Guy Gilbert, Setkání s Marií,  
 vydalo Karmelitánské nakladatelství, redakčně upraveno 

...s laskavým svolením převzato z webu vira.cz 
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 Místní        společenství Sekulárního františkánského řádu  

 u kostela sv. Anežky na Spořilově vás srdečně zve na 13. ročník 
 

  FRANTIŠKÁNSKÉ POUTĚ SENIORŮ DO HÁJKU  
 

 ve čtvrtek 22. května 2014 
 
  PROGRAM: 

   9.00 hod. Prohlídka kláštera na Bílé Hoře (konečná stanice tramvaje č. 22) 
                             Zahájení pouti v kostele Panny Marie Vítězné 
                    Odjezd autobusem č. 347 do stanice Hostivice - Staré Litovice   
                             odtud starou poutní cestou (4,5 km) ke klášteru v Hájku. Modlitba růžence. 
                                                
           12.00 hod. Mše svatá v Loretě u Panny Marie Hájecké  
                             Posezení a občerstvení 
                             Prohlídka kláštera 

                                                                                                
     Poznámky: 

1) Poutníkům se sníženou pohyblivostí zajistíme převoz z kláštera na Bílé Hoře do Hájku i zpět. 
2)  Rovněž budou zajištěny odvozy z kláštera k autobusům 306, 307 a 347, které jedou zpět do 

Prahy.   
 
 Kontakt: Dr. František Reichel - tel.: 241 950 251 nebo 725 939 385 
                         e-mail: f.reichel@volny.cz 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
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 V ŘEPSKÉ FARNOSTI      
 

KOSTEL SV. RODINY   
     NEDĚLE – 9 hod     
     Pondělí – 16 hod 
     Středa – 16 hod   
     Pátek – 18 hod   
Sobota – 18ºº (s nedělní platností…)  mše spojená s nešporami 

KOSTEL SV. MARTINA 

     NEDĚLE – 745 
     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  


