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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

      
VELKÁ ŘEKA SVATOSTI CÍRKVE PRAMENÍ VE VE ČEŘADLE  
 z homilie papeže Františka, Večeřadlo - Jeruzalém, 26. 5. 2014  
 
(...) Tady, kde Ježíš konal spolu s apoštoly Poslední večeři; kde se jim 
Vzkříšený ukázal a kde Duch svatý svou mocí sestoupil na Marii a 
učedníky. Tady se zrodila církev a zrodila se při vyjití. Odtud vyšla s 
lámaným Chlebem v rukou, Ježíšovými ranami na očích a Duchem lásky 
v srdci. 
 Zmrtvýchvstalý Ježíš poslaný Otcem ve Večeřadle udělil apoštolům 
Svého Ducha a s touto mocí je poslal obnovit tvář země (srov. Žl 104,30). 
 Vyjít, odejít, neznamená zapomenout. Církev při vycházení 
opatruje památku toho, co se zde stalo; Duch Přímluvce jí připomíná každé slovo a každé gesto a 
zjevuje jejich smysl. 
 Večeřadlo nám připomíná službu, mytí nohou vykonané Ježíšem jako příklad pro učedníky. Mýt 
si vzájemně nohy, znamená přijímat se, akceptovat se, mít se rádi a sloužit si navzájem. Znamená 
sloužit chudému, nemocnému, vyloučenému, člověku, který je mi nesympatický a obtěžuje mne. 
 Večeřadlo nám eucharistií připomíná oběť. V každém slavení eucharistie se Ježíš obětuje Otci 
za nás, abychom se mohli také sjednotit s Ním, obětovat Bohu svůj život, svoji práci, svoje radosti a 
své bolesti... všechno přinášet jako duchovní oběť. 
 Večeřadlo nám také připomíná přátelství. „Už vás nenazývám služebníky - říká Ježíš Dvanácti - 
... nazval jsem vás přáteli“ (Jan 15,15). Pán nás činí Svými přáteli, svěřuje nám Otcovu vůli a dává 
Sebe samého. A to je ta nejkrásnější zkušenost křesťana, zvláště kněze: stát se přítelem Pána Ježíše a 
ve svém srdci odhalit Ježíšovo přátelství.  
 Večeřadlo nám připomíná rozloučení s Mistrem a příslib opětovného setkání s přáteli: „A když 
odejdu... zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já“ (Jan 14,3). Ježíš nás 
nenechává samotné, nikdy nás neopouští, předchází nás do Otcova domu, kam nás chce vzít s Sebou. 
Večeřadlo nám však připomíná také ubohost, zvědavost – „kdo je ten, který zradí?“ – a zradu. Každý z 
nás - ne pouze a vždycky ten druhý - můžeme zaujmout tento postoj, když povýšeně hledíme na bratra, 
soudíme jej, když svými hříchy zrazujeme Ježíše. 
 Večeřadlo nám připomíná sdílení, bratrství, harmonii, pokoj mezi námi. Kolik lásky, kolik 
dobra vytrysklo z Večeřadla! Kolik lásky odtud vyšlo, jako řeka z pramene, která je zpočátku 
potůčkem a potom se rozlévá do šíře a mohutní... Všichni svatí odtud čerpali; velká řeka svatosti církve 
má vždycky původ tady, vždy znovu z Kristova Srdce, z eucharistie, z Jeho Svatého Ducha. 
 Večeřadlo nám nakonec připomíná zrod nové rodiny, církve, naší svaté Matky církve 
hierarchické, ustanovené vzkříšeným Ježíšem. Rodina, která má svoji Matku, Pannu Marii. Křesťanské 
rodiny patří do této velké rodiny a nacházejí v ní světlo a sílu k cestě a obnově skrze životní námahy a 
zkoušky. Do této velké rodiny jsou zvány a povolány všechny Boží děti z každého národa a jazyka, 
všichni bratři a děti jediného Otce v nebesích. 
 Toto je horizont Večeřadla: horizont Vzkříšeného i církve. 
Odtud vychází církev oživená živoucím dechem Ducha. Usebraná v modlitbě spolu s Ježíšovou 
matkou stále znovu prožívá očekávání opětovného seslání Ducha svatého: Sešli svého Ducha, Pane, a 
obnovíš tvář země (srov. Žl 104,30)!           Přeložil Milan Glaser  
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SLAVNOSTI A SVÁTKY V KV ĚTNU 2013 
 

neděle 9. 6. - SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - slavnost  
neděle 15. 6. - NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - slavnost  
čtvrtek 19. 6. - TĚLA A KRVE PÁNĚ - slavnost    
   - mše svatá v 18 hod v kostele Sv. Rodiny 
úterý 24. 6. - NAROZENÍ JANA KŘTITELE - slavnost 
   - mše svatá v 18 hod v kostele Sv. Rodiny 
pátek 27. 6. - NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ - slavnost, 18 hodin, Sv. Rodina 
neděle 29. 6. - SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ - slavnost   
 
 
 
 

 
 Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života.     Zj 2,10 
 
V čase Velikonočním, dne 16. dubna 2014, opustila naše farní společenství občanka „starých 
Řep“ paní Miloslava Hoffmanová. Odešla v požehnaných 94 letech, smířena s Bohem i lidmi. 
Celých 52 let, kdy jsme se setkávaly, ji pamatuji jako křesťanku, která pravidelně navštěvovala 
řepský kostelík sv. Martina. Pan farář docházel z Liboce a do lavic usedalo 5 - 8 věřících (pro 
„nedostatek využití“ za totality, v tichosti a pozvolna byl kostel přeurčen k likvidaci...). Byla 
věrna Bohu, rodině, svým zásadám, pevná ve své víře, která jí provázela po celý život. 
Pracovala jako zručná švadlena, připravovala, mimo jiné, nejedné nevěstě svatební šaty 
s přáním všeho dobrého pro celý její manželský život. 
 V životě paní Hoffmanové přišla i těžká chvíle když ztratila 
milovaného vnuka. Svoji bolest vložila do rukou božích a statečně 
nesla svůj kříž. 
 Modleme se za ni, za její život. Nechť všemohoucí Bůh ji 
odmění svou slávou, nechť odpočívá ve svatém pokoji! 
        Jaroslava Marková  
 
 
Na paní Hoffmanovou mám velmi hezké vzpomínky! Když jsem vždy 
ve čtvrtek připravoval na mši svatou v kostele sv. Martina, ona 
přicházela rychlým krokem se dvěma trekingovými holemi o něco dříve a sedala si do druhé 
lavice v předu... 
 Před několika lety jsem jí jednou takhle zkusil pozdravit a zeptat se, jak se má. Od té 
doby to bylo takovým našim rituálem... Ráda mi vždy řekla něco nového, vyprávěla mi také 
vícekrát o svých vnucích a dalších příbuzných, které měla velmi ráda a nosila je stále ve svém 
srdci... Často také přemýšlela, jak by jim mohla pomoci na jejich cestě víry... A častokrát se na 
konci povídání na mě podívala a podávala mi malou vlastnoručně nití ušitou obálečku s penězi 
se slovy: „To máte pro mládež!“  Věděla také přesně, kdy jsme s mládeží dělali nějakou akci - 
třeba Orloj sv. Martina a donášela nám k tomu malé přilepšení - čokoládu nebo sušenky.  
S podobnou nadílkou za mnou takto také chodila před Vánocemi a Velikonocemi...  
 A tak jsem přesvědčený, že na nás paní Hoffmanová „myslí“ i na věčnosti!  
 „DÍKY VÁM za všechnu lásku a péči, kterou jsme od Vás mohli tak často zakoušet!“   
           David Žofák 

    PANÍ  HOFFM ANOVÁ -  POMOCNICE MLÁDEŽE 
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V SOUVISLOSTI S VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 

BUDE V ČERVNU USPOŘÁDÁNA BESEDA S DOTAZY. 
 

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN NA NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBĚ. 
                                                                                          P. DANIEL 

 
 
 
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ FARNOSTI ZA ROK 2013 
 
PR a ERF především děkují všem, kdo přispívají na chod farnosti formou darů a sbírek, 
protože je to zcela dominantní zdroj příjmů a je tím zajišťován finanční chod. 
 Přestože oproti předchozímu roku poklesly některé výdaje, např. asi o 30 tis. Kč 
méně za energie a o 30 tis. Kč méně na odvodech arcibiskupství, výsledek nedopadl 
dobře. V roce 2013 činily výdaje 467 tis. Kč a příjmy 277 tis. Kč, což znamená ztrátu 190 
tis. Kč a je to nejhorší výsledek v posledních letech. Ztráta byla uhrazena z finančního 
majetku farnosti jako v minulosti, ale z dlouhodobého pohledu je to neudržitelné. 
 
 Na tomto výsledku se projevila negativně i následující fakta. Znovu byly zjištěny 
nedoplatky arcibiskupství za předchozí období, které byly proto zpětně uhrazeny. Podle 
opakovaného ujištění pana účetního jsou nedoplatky nyní již skutečně uhrazeny. Mimoto 
však silně poklesly příjmy ze sbírek a darů, proti předchozímu roku o asi 72 tis. Kč a 
oproti roku 2011 dokonce o 100 tis. Kč. Minulé roky se alespoň při neuvažování doplatků 
za předchozí období dalo dojít k pozitivnímu výsledku, tentokrát ale ne, takže situace je i 
z tohoto pohledu horší. 
 
 Hlavní výdajové položky za rok 2013 byly tyto: 

• odvody arcibiskupství: 118,5 tis. Kč (svépomocný fond + účelové sbírky, vč. 
zmíněných doplatků za minulé období) 

• teplo Sv. Rodina: 75 tis. Kč 
• nájemné za farní byt + kancelář v ul. K Šancím: 67 tis. Kč 
• telefonní poplatky (2x pevná linka, 2x mobil, Internet): 47 tis. Kč 
• elektřina sv. Martin: 39 tis. Kč 

 
Jak je zřejmé z první výdajové položky, výtěžek sbírek nezůstává farnosti celý, ale značná 
část se odvádí arcibiskupství. Jsou to jednak účelové sbírky, kterých je během roku řada, 
a dále 10% z běžných sbírek.  
 Po vyhodnocení posledního roku jsme se již několikrát sešli a probírali možnosti 
úspor. V tomto roce by již neměly být placeny žádné „dluhy“ z minulosti pražskému 
arcibiskupství. Díky vstřícnosti vedení domova nám platba za teplo za 4. čtvrtletí 2013 
byla odpuštěna a uhrazené zálohy byly v 1. čtvrtletí letošního roku vráceny. Navíc jsme 
se s vedením dohodli na výrazném snížení plateb za elektřinu a za vytápění se od 
letošního roku bude platit podle skutečné spotřeby. Dosud se platila částka vypočtená 
podle velikosti vytápěné plochy. Připravuje se změna smluv s poskytovateli 
telekomunikačních služeb.  Předpokládáme proto pokles nákladů v těchto oblastech, 
nelze ale očekávat úspory ve statisících korun. Naopak však zřejmě přibude další a to 
nemalý finanční výdaj do „Mzdového pastoračního fondu Arcibiskupství pražského“. 
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Jestliže farnost do tohoto fondu nebude přispívat, bude jí podle nového předpisu zrušeno 
pracovní místo pastoračního asistenta. 
 Průběžné vyhodnocení prvního čtvrtletí letošního roku vykazuje mírné plus, je ale 
potřeba vidět, že hlavní platby se provádějí čtvrtletně nebo ročně, takže tato informace 
má velmi omezenou vypovídací hodnotu. Sbírky a dary vynesly v prvním čtvrtletí zhruba 
66 tis. Kč. Přepočteno na celý rok by to znamenalo 265 tis. Kč, tedy stejně jako v roce 
2013, a lze proto očekávat, že na pokrytí nákladů by to jistě nestačilo. 
 Pokud chceme udržet stávající chod farnosti, potřebovali bychom tudíž zvýšit 
příjmy. Po výzvě před třemi lety „koruna navíc“ jsme skončili s výsledkem +46 tis. Kč. 
Znovu se proto obracíme s prosbou na ty, kteří mohou přispět více než dosud, protože 
pokračování současného stavu by postupně dospělo k úplnému finančnímu vyčerpání 
farnosti a nebyli bychom schopni hradit ani provozní náklady. Zdůrazňujeme, že prosba 
míří na ty, kteří mohou. Není to žádný nátlak na ty, kteří jsou sami ve finanční tísni a 
další výdaje si dovolit nemohou. Všem patří poděkování. 
 
     Informace za ERF      J. Klápště 
 
 
 

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUFARNÍCÍ, 
 

Všem, kdo jste přispěli svým svědectvím a sdílením vzpomínek 
do mé ročníkové práce o Vlado Oláhovi srdečně děkuji. 

Obhajobu této práce budu mít 16. června 2014. 
Pevně věřím, že se mi ji podaří obhájit se ctí.        Diana Ščuková. 

 
K tomuto poděkování se připojuji i já a všem též velmi pěkně děkuji, 

přispěli jste k dobrému dílu. Pán Vám všem zaplať. 
       KláraDražilová, DiS. 

 
 
 
 

 

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  


