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________________________________________ 
 
Dne Páně 10. listopadu 2002              číslo 16/6 
  
Bratři a sestry,  
Slavíme svátek sv. Martina, patrona – ochránce 
naší farnosti. Tento sympatický muž ze 4. století 
(316-397)  dokáže oslovit skrze svůj skutek 
milosrdenství i nás, žijící ve 21. století. Jeho 
jméno znamená „syn starořímského boha války 
Marse“. Svatý Martin má trojí primát: založil 
první klášter západního světa – v roce 361 v 
Ligugé v Galii. Byl prvním ne-mučedníkem – 
vyznavačem (confessor), který byl oslavován 
oficiálním církevním kultem – jeho jméno 
nalezneme napsáno v sanktorálu Gregorianum 
Hadrianum 8. století. A nakonec naše slovo 
„kaple“ pochází z latinského „capella“ –a tudíž 
věříme, že také budoucnosti. Získat jednoho 
člověka zítřka je pro Církev důležitější, než plášť 
má svůj původ ve Svaté palácové kapli, kde se 
uchovávala vzácná relikvie, právě známý 
Martinův plášť. Jsme rádi, že naše farnost stojí pod 
jeho ochranou. On je světec nejenom minulosti, 
ale hlavně přítomnosti zachovat dva ze včerejška, 
kteří budou milostí Boží zachráněni, i když je 
dnešní způsob evangelizace spíše znejišťuje. Boží 
strategie spásy a ta církevní se někdy neshodují. 
Protože Boží milost je nekonečná, síla církve je ale 
konečná. Martin se plně Bohu otevřel a Bůh se 
v něm plně projevil. Svatý Martine, oroduj za nás, 
ať není den, ve kterém bychom museli říci: není 
tady nikdo, kdo mi vrátí dech. Ať není den, ve 
kterém bychom museli říci: není tady nikdo, kdo 
by se mnou bojoval o Boží stvoření. Ať není den, 
ve kterém bychom museli říci: není tady nikdo, 
kdo mi nedal naději v Boha a tento svět. A Boží 
pokoj, který převyšuje naše lidské poznání, ať nás 
zachová v bdělosti a posilní naši lásku.  DPJ 
 
 
Z KRABICE DO KRABICE 
1:C Requiem z latinského requies= pokoj. Mše 
svatá za zemřelé, která začíná slovy introitu 
„Requiem aeterna dona eis, Domine“ = odpočinutí 
věčné dej jim Pane.  

2: B Requiescat in pace – ať odpočívá v pokoji 
3:A Katakomby – rozsáhlá křesťanská pohřebiště, 
vzniklá z chodeb mezi hroby, objevena teprve 
v 19. století  
1: Jak se dnes nazývá město, kde se narodil sv. 
Martin? 
A:  Szombathely 
B: Tours 
C: Poitiers 
D: Řím 
2: Jak se nazývá pokrývka hlavy biskupa? 
A: Mirakulum 
B: Birett 
C: Minaret 
D: Mitra 
3: Jak se nazývá první dlouhodobý pobyt 
v klášteře bez složení slibů?  
A: Postulat 
B: Noviciat 
C: Novéna  
D: Nomenklatura 
 
II. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD  
V čele se sv. Martinem na koni vyjde dnes v neděli 
10.listopadu od klášterního kostela Sv. Rodiny 
v 17.00 hodin a bude ukončen u kostela sv. 
Martina v Řepích. Pro děti připravujeme malé 
dárečky. Všechny srdečně zveme! tel.: 235300347      
Daniel Petr Janáček   
 
 
FOTBALOVÝ ZÁPAS – ZMĚNA!  
V minulých Martinovinách bylo avizováno utkání 
v kopané s chybně uvedeným datem (redakce 
Martinovin – David Žofák – se tímto omlouvá). 
Zápas se odehraje v neděli 8.prosince, sejdeme se 
ve 13:30 před kostelem a společně vyjedeme auty 
na místo. Už se na nás chystají, a to nejen tím, že 
trénují, ale prý bude i dobré občerstvení. Zimy se 
nebojte, mají teplé kabiny.   Jindřich Kalina       
m: 603 451 719 
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Domov sv. K. Boromejského srdečně zve! 
VÝSTAVA OBRAZŮ 
Od pátku 1.listopadu do 27.listopadu 2002 v 
kryptě klášterního kostela Sv. Rodiny se koná 
prodejní výstava obrazů malíře pana Zdeňka Pátka  
KRAJINA - OLEJOMALBA. Výstava bude 
otevřena vždy v pátek, sobotu a neděli od 14-
17hodin nebo pro skupiny a školy po dohodě na 
tel..235323248 s pí Hanušovou kdykoli.     –mh- 
 
ŠITÁ KRAJKA 
Od neděle 1.prosince do 26.prosince 2002 v kryptě 
klášterního kostela Sv. Rodiny se koná prodejní 
výstava šité krajky a tkaní Jaroslavy a Petra 
Mrázkových ČAROVÁNÍ S NITÍ. Výstava bude 
otevřena vždy v pátek, sobotu a neděli a o svátcích 
25.a 26.12. 2002 od 14-17hodin nebo pro skupiny 
a školy. Vstupné 20Kč, děti zdarma.   –mh- 
 
MLADÍ HOUSLOVÍ UMĚLCI 
Ve středu 13.listopadu 2002 v 18.00 hodin se bude 
konat v refektáři DCB hudební  podvečer 
pořádaný paní  Ljubomírou Medkovou– 
Strakovou. V programu vystoupí nadějní mladí 
housloví umělci ve věku 11-18 roků. Zahrají 
skladby mistrů 19. a 20. století. Vstupné 20-Kč, 
děti zdarma.    –mh-   
__________________ 
 

MALÝ SKEPTIK…  
V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya. Jedno z 
nich bylo malý věřící, druhé malý pochybovač a třetí 
malý skeptik.  
Malý pochybovač se ptá: „Věříte vlastně v život po 
porodu?“ Malý věřící: „Ano, samozřejmě, je přece 
zcela jasné, že život po porodu existuje. Náš život zde 
je jenom proto, abychom rostla a abychom se 
připravila na život po porodu, abychom byla dost 
silná na to, co nás čeká.“ Malý skeptik: „To je 
blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak 
by mohl takový život vůbec vypadat?“ Malý věřící: 
„Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude 
mnohem více světla než tady. A možná, že dokonce 
budeme běhat a jíst ústy.“ Malý skeptik: „To je 
úplný nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy, to je 
úplně směšná představa. Máme přece pupeční šňůru, 
která nás živí. A mimo to je nemožné, aby existoval 
život po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už 
teď.“ Malý věřící: „Určitě je to možné. Jen bude 
všechno kolem trochu jiné, než jak jsme tady zvyklí.“ 

Malý skeptik: „Vždyť se ještě nikdy nikdo zpoza 
porodu nevrátil. Porodem proste život končí. A 
vůbec, život je jedno velké trápení v temnu.“ Malý 
věřící: „Připouštím, že přesně nevím, jak bude život 
po porodu vypadat.... ale v každém případě pak 
uvidíme maminku a ona se o nás postará.“ Malý 
skeptik: „Máma?!? Ty věříš na mámu? A kde má 
jako být?“ Malý věřící: „Vždyť je tady všude kolem 
nás. Jsme a žijeme v ní, prostřednictvím ní. Bez ní 
vůbec nemůžeme existovat.“ Malý skeptik: „To je 
pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě 
ani kousíček, takže je jasné, že nemůže existovat.“ 
Malý věřící: „Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš 
zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět. 
Pevně věřím tomu, že náš skutečný život začne až 
potom!“ (Z časopisu YOU) 
___________________ 
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
11. PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 
  sv. Martin  19.00 spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

12. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
13.ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova –sport 
  sv. Anežka Česká 
14. ČT  17.30 M zpovědní den 
      dětská mše  

 16.15 – 17.15 ministranti 
 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
  19.30     biblická – klub DCB 

15. PÁ  18 K       
16. SO  18 K      (s nedělní platností) 
17. NE        7. 45 M     32. neděle v mezidobí    
                         9 K 
18. PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 
  Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
   19.00 spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

19. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
20.ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
21.ČT  17.30 M zpovědní den 

      dětská mše  
   16.15 – 17.15 ministranti 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
  19.30     biblická – klub DCB 

22.PÁ  18 K       
23.SO  18 K      (s nedělní platností)   
24. NE        7. 45 M     Krista Krále  
                         9 K       
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