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Dne Páně 16. června 2002              číslo 11/6 
 
KAŽDÁ MINUTA JE… 
„Byl jsem jednou jako spolujezdec ve 
voze“ vzpomínal starší pán. „Můj soused 
mě vzal sebou. Seděl ve voze s manželkou 
a dítětem. Před sebou jsme měli krátkou, 
ale klikatou cestu. Jedna výstražná značka 
za druhou. Nejvyšší povolená rychlost 50. 
Můj soused neubíral plyn. S hrůzou šilhám 
po tachometru. 80…90…100. Nabírám 
odvahu a říkám ,trošku pomalejc‘. ,Máte 
strach‘? ,Ani ne, jenom ty zatáčky‘. Můj 
soused se jenom usmívá. ,Spěchám. Sbírám 
každou minutu‘. 

To byl argument. Už jsem neřekl ani 
slovo. Zavřel jsem oči a očekával, co se 
stane. Nestalo se nic.  

Jak jsme jeli dál, ptal jsem se, jak je 
starý. ,Třicet‘ odpověděl. ,To máte ještě 
život před sebou. Ještě nejméně 20 milionů 
minut‘. ,V to doufám‘ řekl. ,Jak stará je 
vaše žena?‘ ,Dvaadvacet‘. ,Ta je krásně 
mladá. Ta má před sebou ještě takových 25 
milionů minut. A jak staré je vaše dítě?‘ 
,Dítě? Tomu jsou čtyři‘ řekl a pousmál se. 
,Čtyři, tak to má před sebou ještě 35 
milionů minut‘. ,Tak to bych chtěl také‘ 
dodal a trošku divně se na mě podíval. 
,Proč se vlastně ptáte?‘ Odpovídám mu: 
,Protože nemůžu pochopit, jak může 
rozumný člověk rychlou, neopatrnou jízdou 
riskovat 80 milionů vzácných minut, aby 
získal jednu minutu‘. “ 

Začínají dlouho očekávané 
prázdniny. Člověk si chce odpočinout, 
poznávat cizí kraje, „porovnat vědomosti 
získané četbou knih“, prožít krásné chvíle, 

radovat se, lenošit a spokojeně se vrátit 
domů. V encyklice Gaudium et spes se 
dočteme: „Volného času třeba vhodně 
využít k uvolnění ducha a k posílení 
duševního i tělesného zdraví. Tomu slouží 
rozmanité záliby a zájmy, cestování do 
jiných zemí, které člověka vnitřně 
zušlechťuje, ale i lidi vzájemným poznáním 
obohacuje“.   

Jako duchovní správce Vám všem 
přeji krásné prázdniny a radostný návrat. A 
možná si můžeme na začátku volna 
připomenout, že je lepší v životě ztratit 
minutu, než pro minutu ztratit život…    dpj 
 
 
ZMĚNY O PRÁZDNINÁCH 
Během prázdnin se nebudou konat biblické 
hodiny, semináře pro mládež, setkání ministrantů 
ani sportovní večery v tělocvičně. V září bychom 
v Martinovinách oznámili nový program našich 
akcí.   dž 
 
 
VODA 2002 
Je možno se zúčastnit splouvání Vltavy na 
raftech se skupinkou mladých lidí z 
litoměřické diecéze a to ve dvou termínech: 
16. - 23.7. a pak 27.7. - 3.8. 2002. 
Přihlášky a podrobné informace: Filip 
Slavík, 0602-166 192; f.slavik@volny.cz 
 
 
NOVÝ TELEFON na Davida Žofáka, 
který bude od září 2002 sídlit v zákristii 
kostela Sv. Martina: 02-353 02 058  
 



 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
1.7. PO  16K   
2. ÚT  18 M   
3.ST  16 K   
4. ČT  18 M zpovědní den 

  18.45 – 19.30 možnost sv. 
smíření 
5. PÁ  18 K       
6. SO  18 K      (s nedělní platností) 
7. NE         7. 45 M    14. neděle v mezidobí     

 9 K   
 
 
Podobně pokračuje program bohoslužeb 
během července a srpna… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. PO  16K   
9. ÚT  18 M   
10.ST  16 K    
11. ČT  18 M zpovědní den 

  18.45 – 19.30 možnost sv. 
smíření 
12. PÁ  18 K       
13. SO  18 K      (s nedělní platností) 
14. NE        7. 45 M     15. neděle v mezidobí    
                         9 K 
  
 

PŘEJEME VÁM KRÁSNĚ PROŽITÉ PRÁZDNINY!   redakce MN 


