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KÁZÁNÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA ZE DRUHÉ NEDĚLE ADVENTNÍ 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Evangelium této neděle (Mk 1,1-8) představuje postavu a dílo Jana 

Křtitele. Ten svým současníkům ukázal cestu víry podobně jako ji adventní 

doba ukazuje nám, kteří se připravujeme přijmout Pánovo Narození. 

 Touto cestou víry je cesta pokání. Co znamená slovo „pokání“? V Bibli 

označuje  především změnu směru a zaměření, a tudíž také změnu 

smýšlení. Na rovině mravního a duchovního života znamená odvrácení od 

zla a obrácení k dobru, od hříchu k Boží lásce. Tak učil Křtitel na poušti 

v Judsku, kde »hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy« (v.4). Obdržení křtu bylo 

vnějším a viditelným znamením obrácení těch, kdo naslouchali jeho kázání a rozhodli se 

konat pokání. Křest spočíval v ponoření do vod Jordánu, což bylo jen znamení, které by bylo 

zbytečné, pokud by se nepojilo s ochotou litovat a změnit vlastní život. 

Pokání zahrnuje bolest nad spáchanými hříchy, touhu osvobodit se od nich a 

předsevzetí vyloučit je navždy ze svého života. K vyloučení hříchu je zapotřebí odmítnout i 

všechno, s čím se hřích pojí: světskou mentalitu, přílišný důraz na pohodlnost, potěšení, 

blahobyt a bohatství. Příkladem této odměřenosti je nám v dnešním evangeliu znovu postava 

Jana Křtitele, odříkavého muže, který si odpírá, co je nadbytečné, a hledá, co je zásadní. 

Prvním aspektem pokání je tedy odloučení od hříchu a od zesvětštění. Znamená to začít se 

těchto věcí zbavovat. 

Dalším aspektem pokání je této cesty, který spočívá v hledání Boha a Jeho království. 

Odloučit se od světských věcí a heldat Boha a Jeho království. Odloučení od pohodlnosti 

světské mentality není samoúčelné, není to pouhá askeze, křesťan není fakírem. Odloučení 

není samoúčelné, nýbrž zaměřené na dosažení něčeho většího, tedy Božího království a 

přátelství s Bohem. To však není snadné, protože existuje mnoho vazeb, které nás poutají ke 

hříchu. Pokušení táhne dolů, a těmito pouty, která váží ke hříchu, je nestálost, malomyslnost, 

zlomyslnost, škodlivé prostředí, špatné příklady. Někdy vnímáme podnět směrem k Pánu 

příliš slabě, zdá se jako by Bůh tařka mlčel, Jeho přísliby útěchy se zdají vzdálené a nereálné 

jako je obraz starostlivého a ohleduplného pastýře v dnešním čtení z proroka Izaiáše 

(srov. Iz 40,1.11). 
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Kolikrát jen slýcháme povzdech: „To nedokážu! Pokusím se, ale pak to vzdám.“ To je 

nemilé. Avšak lze to. Když se dostaví sklíčenost, je třeba nezůstat u ní, protože je jako tekutý 

písek. Prostřednost je jako tekutý písek. Co dělat v případě, kdy někdo chce, ale má pocit, že 

to nedokáže? Předně je třeba si uvědomit, že pokání je milost. Nikdo nedokáže konat pokání 

svými vlastními silami. Je to milost, kterou dává Pán a o kterou je třeba usilovně prosit 

Boha. Prosit Boha, aby nám dal obrácení a abychom opravdu konali pokání otevřením se 

Boží kráse, dobrotě a vlídnosti. Přemýšlejme o vlídnosti Boha. Bůh není nevrlým otcem. 

Nikoli. Je laskavý a má nás rád jako dobrý Pastýř, který hledá poslední ovci svého stádce. 

Láska a pokání je Boží milost. Vydáš se na cestu, protože tě pobídne On. Uvidíš, jak přijde. 

Modli se a jdi krok za krokem vpřed. 

Nejsvětější Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu, jejíž slavnost případá na 

pozítří, ať nám pomáhá odloučit se od hříchu a zesvětštění, abychom se otevřeli Bohu, Jeho 

slovu a Jeho lásce, která obrozuje a zachraňuje. 

Přeložil Milan Glaser 

 

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

Byl zhájen provoz nových webových 

stránek naší farnosti – farnostrepy.cz  

 

Má velmi přehledně uspořádané rubriky, je 

pravidelně aktualizovaná a oproti předchozí 

verzi umožňuje praktickou a oboustrannou 

komunikaci  – například  rezervace míst na 

mše svaté, přihlašování k účasti na ohlášená 

on-line setkání (biblické hodiny nebo 

hodiny katechismu). Rezervace na nedělní 

bohoslužby se zpřístupňují v sobotu před 

příslušnou nedělí, pro on-line setkávání se 

průběžně vkládá e-mailová adresa zájemce 

o účast. 

V nejistých časech, kdy se ochranná 

opatření mění podle vývoje zdravotní 

situace, by bylo obtížné nastavit nějaká 

stabilnější pravidla, ale určitě je 

povzbudivé, že už si navykáme 

přizpůsobovat a informovat se pomocí sítí i 

vzájemného styku s těmi, kdo připojením 

k internetu nedisponují. 

Ve středu 2.12. se tak uskutečnila první on-

line biblická hodina, v neděli 5.2. si ke mši 

svaté účastníci sedli podle nově 

nastavených rezervací, ve středu 9.12. 

pokračovalo on-line probírání tématu 

Biblické antropologie. Pomáhejme si i 

nadále při sledování změn a vzájemném 

informování v celé pospolitosti. 
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CO JE PŘED NÁMI 

Připomínáme, že u všech údajů o čase a 

místě konání bohoslužeb je potřebné brát 

v úvahu aktuální zdravotní situaci a 

případnou nutnost předběžné rezervace 

místa v kostele na webových stránkách 

farnosti. 

11.12. (sobota) roráty a večerní mše sv.  

 6:30 mše svatá v kostele Sv. Rodiny 

18:00 mše svatá v kostele Sv. Rodiny 

13.12. třetí neděle adventní   

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

16.12. (středa) on-line setkání  

podle ohlášek či rozpisu na farních 

stránkách; pro přihlášené účastníky  

19.12. (sobota) roráty a večerní mše sv.  

 6:30 mše svatá v kostele Sv. Rodiny 

18:00 mše svatá v kostele Sv. Rodiny 

20.12. čtvrá neděle adventní  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

VÁNOCE 

předvečer svátku Narození Páně 

24.12. (čtvrtek) Štědrý večer  

16:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 22:00 půlnoční mše v kostele Sv. Rodiny 

25.12. (pátek) Slavnost Narození Páně  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 10:30 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

26.12. (sobota) svátek svatého Štěpána  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

27.12. (neděle) poutní slavnost Svaté 

Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

(přenos ČRo Vltava) 

30.12. (středa) on-line setkání  

podle ohlášek či rozpisu na farních 

stránkách; pro přihlášené účastníky 

31.12. (čtvrtek) svátek sv. Silvestra  

17:00 mše sv. na poděkování se starým 

rokem v kostele Sv. Rodiny 

 1. 1. (pátek) Matky Boží Panny Marie  

7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 3. 1. druhá neděle po Narození Páně  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 6. 1. (středa) slavnost Zjevení Páně   

18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

10. 1. (neděle) svátek Křtu Páně  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

Po dobu Vánoc bude možno v kostele sv. 

Martina v časech – pro které je potřebné 

zajistit dobrovolnickou službu farníků – 

modlit se u Jesliček se zcela novými 

originálními postavičkami z Itálie.  

 
Jejich pořízení bylo nákladné a hrazeno 

bylo ze soukromých prostředků ve víře, že 

návštěvníci tuto změnu uvítají a ocení hod-

notnými příspěvky do „kasičky“. Také 
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v zájmu hojné návštěvnosti prosíme, aby se 

do dobrovolné služby u Jesliček hlásilo dost 

dobrovolníků. Na nástěnce v kostele Sv. 

Rodiny bude tabulka, kde je možné se 

přihlašovat. Bližší informace u pana Suchla: 

605 908 218.  

DOMOV 

SV. KARLA BOROMEJSKÉHO – 

VÁNOČNÍ KAMPAŇ – KUCHYNĚ 

 
Již delší dobu DCB potřebuje nahradit staré 

nefunkční vybavení kuchyně za nové. Rádi 

bychom teď v předvánočním čase, který se 

neodmyslitelně pojí s pečením cukroví, 

smažením řízků i kaprů a celkově 

s kuchyní, vybrali potřebné prostředky. 

Děkujeme, že nám stále posíláte příspěvky 

na varný kotel a sporáky.  

Abychom byli schopni i nadále udržet 

hygienické standardy v kuchyni, je potřeba 

vyměnit celý zastaralý inventář. Tato 

kampaň je tudíž dalším krokem 

k úspěšnému vybavení naší kuchyně 

potřebnými věcmi. 

Pojďme společně dosáhnout cílové 

částky 115 810,- Kč. Přispět a přečíst si 

více informací o kampani můžete zde: 

https://www.darujspravne.cz/sbirka/vanocni

-kouzlo-domova-zacina-v-kuchyni 

Navíc, kdo přispěje nad 2 000 Kč, získá 

jako poděkování Řád zlaté vařečky 

(Vánoční e-certifikát) podepsaný sestrou 

Konsolátou - představenou Domova. 

Předem Vám mnohokrát děkujeme za 

podporu a přízeň, kterou nám zachováváte. 

Se srdečným pozdravem a přáním 

pohodového adventu za Domov, 

. Karolína Straková 

 

             

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 

Správce farnosti: Řehoř J. Žáček, OPraem  

 tel.: 731 621 269  

 e-mail: rehor.zacek@gmail.com – datová schránka: rk6q49n 

Adresa farnosti a farní kancelář (v sakristii kostela Svaté Rodiny): 

K šancím 629/6, 163 00 Praha 17 - Řepy   

 Č. účtu pro dary na konto farnosti: 163955389/0800  

Další informace na webových stránkách: https://farnostrepy.cz/. 

MARTINOVINY – zpravodaj farnosti svatého Martina v Řepích, kontakt martinoviny@centrum.cz  


