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________________________________________ 
 
Dne Páně 24. listopadu 2002                             číslo 17/6 
  
VYZNAMENÁNÍ FARNOSTI 

Když svatý Pavel rozvíjí v Prvním 
listě do Korintu nauku o církvi jako 
Kristově těle, říká, že trpí-li jeden úd těla, 
trpí s ním i všechny ostatní a dojde-li cti 
jeden úd, radují se ostatní spolu s ním. 
 Co platí pro celek církve, platí jistě i 
pro farnost. A tak se můžeme všichni 
radovat, že členka naší farnosti, paní 
doktorka Marie Svatošová, došla cti: od 
prezidenta republiky obdržela vysoké státní 
vyznamenání za průkopnickou práci 
v oboru paliativní medicíny a hospicového 
hnutí. 
 Doktorka Svatošová uvedla v naší 
zemi v život hospicové hnutí jako 
smysluplnou alternativu nelidské eutanazie 
a sama několik příslušných ústavů 
vybudovala. 
 Bylo by možné obšírně vyprávět o 
odvaze a úsilí při překonávání nepochopení 
a rozličných překážek, ale o tom všem se 
„nahoře“ dobře ví. Takže bude lépe jen říci: 
Marie, blahopřejeme a radujeme se 
s Tebou!       Miloš Voplakal   
 
 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI 
Jedna z tradic naší farnosti je Mikulášská 
besídka. Letos se bude konat ve čtvrtek 15. 
prosince v jednom čase a ještě před ní bude 
možné slavit mši svatou ke cti sv. 
Mikuláše. Mše začne v 16 hodin a 
Mikulášská v 17 hodin. Provedení bude 
podobný jako minulý rok: rodiče připraví 

pro své děti dárky (označené jménem) a 
odevzdají je předem (do 17-ti hodin) do 
„hlavního Mikulášova stanu“ – do klubu 
DCB. Součástí besídky bude slovo pana 
faráře, scénka, písnička a samotný Mikuláš 
se svým doprovodem. 
Mikuláš na sídlišti…  
Letos by mohl sv. Mikuláš se svým 
doprovodem navštívit (ve čtvrtek 5. 12. od 
18.30) některé z nás i doma – pokud se 
např. nemohou dostavit na naší besídku 
nebo z jiných důvodů. Případní zájemci – 
dejte prosím urychleně zprávu Davidovi 
Žofákovi telefon k sv. Martinovi: 2353 02 
058, domů 2353 133 95, m: 605 212 903 
 
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
K tomu, abychom plněji a vědoměji prožili 
vánoční svátky, nám může pomoci 
duchovní obnova. Letos ji v naší farnosti 
povede příbramský farář P. Jiří Pecka, a 
to v neděli 8. prosince. Začátek bude při 
mši svaté v 9 hodin ráno a předpokládaný 
konec odpoledne kolem 15-ti hodin.  

V předsíni kostela je možné si na 
nástěnce objednat oběd, který bude 
zajištěn v jídelně kláštera a také hlídání 
dětí (i předškolního věku…), které bude 
zabezpečeno skupinou mládeže spolu 
s Davidem Žofákem. Pro děti je také 
možné objednat oběd (dětské poloviční 
porce). Za oběd se platí částka 34 Kč (1/2 
porce za 17 Kč), za hlídání dětí 
s případným výletem či drobným 
občerstvením 5 Kč na dítě. Příspěvek na 
dárek pro přednášejícího je 6 Kč/os. 
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Přihlašte se nejpozději do středy 
4. prosince!      David Ž.  
 
 
OMLUVA… 
Mnohé čtenáře minulých Martinovin jistě 
překvapilo proč úvodník pana faráře je 
v jistém místě tak nesrozumitelný. Nebylo 
to tím, že by se popletl autor ale došlo 
k chybě při kopírování textu a já jsem si 
toho prostě už nevšiml. Omlouvám se tedy 
všem čtenářům a zvláště panu faráři! Jako 
náhradou zde přetiskuji správně alespoň tu 
část, která byla v úvodníku nepřehledná… 
Díky za trpělivost!    David Žofák 
 
… 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“ - plášť a 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 
a tudíž věříme, že také budoucnosti. Získat 
jednoho člověka zítřka je pro Církev 
důležitější, než zachovat dva ze včerejška, 
kteří budou milostí Boží zachráněni, i když 
je dnešní způsob evangelizace spíše 
znejišťuje. … 
 
 
LAMPIONY SV. MARTINA 
K tomuto příspěvku mne inspiroval jeden 
pán z lampiónového průvodu, který nahlas 
prohlásil: „To je moc dobře, že se 
takovýhle akce na sídlišti dějí.“ 

Určitě s ním souhlasili všechny děti i 
dospělí, kteří na opravdu velice vydařený 
lampiónový průvod přišli. Myslím, že jsme 
taky všichni rádi, že se můžeme každý 
měsíc setkávat u kávy, či čaje v neděli po 
mši, že si můžeme v klidu a teple 
popovídat, či seznámit se a nemíjíme se jen 
u vchodu do kostela. Stejně krásně bylo 
přichystáno i občerstvení na svátek sv. 
Martina. 

Chtěla bych proto moc poděkovat 
všem, díky kterým se tyto akce „zázračně 
sami dějí“. Nemohu je všechny jmenovat, 
protože jsou tak dokonalí, skromní a rychlí, 
že než se 
člověk rozkouká, je po každé takové akci i 
„samo“ uklizeno. Takže využívám tuto 
cestu a všem, kterých se to týká, moc 
děkuji ! 
Za celou rodinu a mnoho dalších     

     Jana Kalinová 
 
FARNÍ PLES 
Ač se mysl všech nyní upíná k nakupování 
vánočních dárků, připomínám konání 
3.Farního plesu 22.února 2003. Předprodej 
lístků začne příští týden (tedy 1.neděli 
adventní) po mši svaté. Nezapomeňte proto 
své peněženky, neb čím dřív přijdete, tím 
lepší místo budete mít (i když všechna 
místa jsou samozřejmě skvělá...) Za 
plesový výbor                 Václav Zeman 
 
 
 
FOTBALOVÝ ZÁPAS  
Připomínáme, že v neděli 8.prosince se 
odehraje utkání našeho svatomartinského a 
přespolního svatoignáckého  fotbalového 
„manšaftu“. Náš tým se sejde ve 13.30 před 
kostelem sv. Rodiny a vyrazí společně auty 
na místo určení!    
 kontakt: Jindřich Kalina    m: 603 451 719 
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TELEFONNÍ SEZNAM 3 
Tento seriál je natolik oblíben, že jsem se 
na základě několika pobídek rozhodla pro 
sestavení třetího dílu. Vzhledem k tomu, že 
by mělo jít jen o částečné změny, pokusím 
se celou akci zjednodušit. Vzadu na 
nástěnce kostela sv. Rodiny najdete jmenný 
seznam těch, kteří v telefonním seznamu už 
jsou. Nenajdete-li se v něm, kontaktujte mě 
prosím. Předpokládám, že změny jsou u 
všech telefonních čísel stejné: od starého 
čísla oddělíme 30 a nahradíme 2353. Pokud 
u některých čísel došlo k jiné změně nebo 
pokud jsou chyby ve stávajícím seznamu, 
kontaktujte mě rovněž. Připomínám, že 
nový telefonní seznam bude stát 2 Kč. Dále 
připomínám, že se stále můžete zapsat do 
našeho emailového seznamu. Do obou 
seznamů se můžete přihlásit do konce 
tohoto roku. Oslovte prosím i ty, kteří by se 
též rádi zapojili, ale nechodí do našeho 
kostela pravidelně. Díky.  

Alena Pazderová, 603 332 565, 
alena.pazderova@centrum.cz 

 
KOLEDY U SV. MARTINA 
Ve čtvrtek 19. prosince po mši svaté 
v 18.30 je možné si v kostele sv. Martina 
vyslechnout koledy méně známé nebo 
spolu s mladými lidmi zazpívat koledy 
klasické.      –dž-  
 
 

VÁNOČNÍ KONCERT  
V neděli 8. prosince v 18 hodin se 
v klášterním kostele sv. Rodiny koná 
koncert pěveckého sboru sdružení 
Gabriel pod vedením Alžběty Hláskové a 
Pavla Stránského. Na programu jsou 
adventní zpěvy, známé i neznámé koledy. 
Na závěr koncertu budete mít možnost se 
k nám připojit a zazpívat si s námi.  

   –PSsG- 

  
Domov svatého Karla 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- 
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PRODEJNÍ VÝSTAVA 
Od pondělí 2. do čtvrtka 5. prosince se 
bude ve stacionáři Domova sv. Karla 
Boromejského konat výstava obrazů, 
výtvarných prací, drobné keramiky – prací 
starých lidí a ostatních návštěvníků 
stacionáře. Výstava bude otevřena vždy od 
14.00 do 16.30.         Z. Špůrová 
 
_______________ 
 
POJEDNÁNÍ- K JEŽÍŠKU 
Doba vánoční je nablízku a před 
maminkami a ostatními blízkými vyvstává 
krásné aktuální téma ke komunikaci 
s dětmi: Ježíšek. Co nám nadělí? Máme na 
mysli teď, hned, na Vánoce. Velikonoce 
s obětí velkého Ježíše jsou daleko… Prostá 
společná radost z narození Božího dítěte 
vnikne na Štědrý den všude. Povídáme si o 
tom už dlouho předtím. Advent je doba 
těšení se. Tak, jako kdysi očekávali Ježíška 
lidé, pastýři, maminka Panna Marie, 
sv.Josef-pěstoun, babička sv.Anna, tak to 
zkoušíme i my…  

Hvězda, která byla znamením 
narození Božího syna, stanula nad 
Betlémem, tak jako naše rozsvícené 
vánoční stromky nad pokojem našich 
domovů. Dárečky, které pod ně už 
chystáme, jsou k narození Ježíše. Na 
památku toho, že my jsme jednou provždy 
obdarováni Ježíškovým narozením. To když 
naše děti pochopí, bude dobře. Myslím, že 
to mají stále v sobě. Jen to nezaplašit. 
Dárky nám mohou pomoci, ale pokud 
nechceme zastínit Boží dar Ježíška 
v jeslích, neříkejme, prosím, že naše dárky 
jsou od Ježíška v tom smyslu, že on je 
fyzicky přinesl: Jsou to dárky k jeho 
narození, jsme za ně vděčni. Protože i to, že 
je můžeme dát, nám umožnil náš Bůh Otec. 
Čím víc děti porostou, tím víc jim bude 

jasné, že dárky Ježíšek nenosí, a když jim 
k tomu někdo na potkání řekne, že Ježíšek 
není, a použije k tomu hloupě argument 
s dárky, děti takto poučené ho převezou a 
řeknou: „…Nenosí, máte pravdu, dárky 
dostáváme k jeho narozeninám.“ A to pak 
s Ježíškem na celé čáře vyhrají.    

    Z. Špůrová 
  
 
 
 
 
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
25. PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 
    19.00 spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

26. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
27. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova –sport 
28. 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 

29. PÁ  18 K     po mši krátká adorace 
30. SO  18 K      (s nedělní platností) 
1.12. NE        7. 45 M     1. neděle adventní    
                         9 K 
2. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

19.00 spol. mládeže II. 
- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

3. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
4. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
5. 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 

6. PÁ  18 K      po mši krátká adorace 
   sv. Mikuláš 
7. SO  18 K      (s nedělní platností)   
8. NE        7. 45 M      2. neděle adventní 
  P. Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu  
                         9 K  
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