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o. Daniel: 603-47 50 56                           http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ index.htm                   
as. David: 603-894989, zákristie sv. Martina: 235 302 058 

dne Pán� 26. �íjna 2003 
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S knihou Soudc� se dostáváme do �asového 
rozmezí od dobytí zaslíbené zem� až do vzniku 
izraelského státu, tedy od Jozua k Samuelovi. 
Toto období je charakterizováno na jednu stranu 
odpadem od Hospodina, na druhou voláním o 
pomoc, posláním soudce a následným pokojem. 
Tato zlá hra pokra�uje stále dokola: Izrael 
prožívá chvíle s Hospodinem, chvíle bez n�j a 
proti n�mu, spole�enství lidského h�íchu a 
spole�enství Boží milosti. 

Debóra byla v po�adí �tvrtá v po�adí 
izraelských soudc�. Její jméno znamená „v�ela“. 
Pocházela z pokolení Izachar a její manžel byl 
Lapidot. Bydlela v efraimských horách mezi 
Rámou a Bethel, sedávala pod posvátnou 
palmou. Tento výraz chce vyjád�it to, co 
pozd�jší termín „sed�t v brán�“. Palma, brána – 
ob� jsou posvátná místa, kde se konaly soudy, 
ale i trhy a kde se koncentroval ve�ejný život. 
Debóra byla nositelkou �estného ú�adu 
soudkyn�. M�la úctu v Izraeli ne pro svou vlastní 
snaživost, ale proto, že k ní mluvil B�h. Sama se 
nazývá matkou v Izraeli (Sd 5, 7). Tedy ne 
matkou v rodinném slova smyslu, ale matkou pro 
Izraele, který soudí,  kterému radí a slouží. 
Vyhlédla Baráka k boji proti kananejskému králi 
Jabínovi a jeho generálovi Síserovi a dokázala 
nadchnout bojovníky tak, že zvít�zili. V poko�e 
op�vuje Hospodina a p�ipisuje mu vít�zství, její 
píse� je jedno z nestarších sv�dectví hebrejské 
literatury. Debóra nám p�ipomíná, že rozhodující 
pro náš život je vztah k Bohu. On je základem 
úsp�chu �i neúsp�chu: „Tak a� zhynou všichni 
tvoji nep�átelé Hospodine! Ale ti, kdo jej milují, 
budou jako slunce vycházející v plné síle“. (Sd 
5,31)      
DPJ 
 

� 	 ��
 ��
 �� ���� �
V sobotu 1. listopadu nebudeme slavit mši za 
naše zem�elé u svaté Rodiny, ale na h�bitov� 
sester v 18.00. P�ineste si sebou sví�ky!  
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se slaví vzpomínka na všechny v�rné zem�elé. 
Mše jsou jako v ned�li, odpoledne v 17.00 bude 
pobožnost na h�bitov� sester. P�ineste si sebou 
sví�ky!  
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Odpustky p�ivlastnitelné pouze duším v o�istci je 
možné získat 1. a 2. listopadu p�i návšt�v� 
kteréhokoli kostela za obvyklých podmínek: sv. 
zpov��, sv. p�ijímání, modlitba na úmysl 
Svatého otce. Podmínkou je také pomodlit se 
Modlitbu Pán� a Vyznání víry.  
Od 1. do 8. listopadu také, za podmínky 
navštívení h�bitova a modlitby za zem�elé.  
 
�������� � � ��� ���
bude každé PRVNÍ úterý v m�síci.. V úterý 4. 
listopadu bude ve 20 hod. v klubu DCB biblická 
hodina na téma: Ná�ek a dík. P�ipravte si žalmy 
13, 30 a 40.   DPJ 
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V úterý 4. listopadu budeme v naší farnosti slavit 
svátek sv. Karla Boromejského, na který nás 
zvlášt� zvou naše sest�i�ky, které práv� v �ádu 
sv. Karla našly své povolání. Mše svatá, které 
bude p�edsedat Apoštolský nuncius Mons. Erwin 
Ender, bude za�ínat v 17.30 v kostele Sv. Rodiny 
(v kostele sv. Martina se tento den konat mše 
nebude). Po mši jsou všichni srde�n� zváni na 
malé ob�erstvení do jídelny Domova!      red.  
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… a nejen pro n�! Scházíme se každou st�edu 
v 9.30 hod. Modlíme se jeden r�ženec. D�ti si 
mezitím hrají. Potom si „dáme kávu“ a 
popovídáme si. Zveme každého – nejen 
maminky! Kontakt: Zdena Veselá 235 312 867.  
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Do konce listopadu tohoto roku provádíme 
sbírku mincí - desetník� a dvacetník�, kterým 
dne 31.10.2003 kon�í platnost. Mince m�žete dát 
do p�ipravené krabice v p�edsálí kostela. Výnos 
sbírky bude uve�ejn�n v prosinci 2003. Celý 
výnos sbírky bude použit pro pot�eby naší 
farnosti.  red. 
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výstavu akvarel� paní JANY HAASOVÉ 
„KAJINY ZROZENÉ OHN�M“ a fotografií 
TORSTENA MAYERA „FOTOGRAFIE 
�ESKÉ KRAJINY“.   
Otev�eno vždy v Pá, So, Ne,  od 15-18 hodin, 
jinak dle dohody s pí. Hanušovou a  v „Den 
otev�ených dve�í“ ve �tvrtek  30. �íjna 2003 od 
15 do 20 hod. Vstupné 20,-K�, d�ti zdarma 
 
DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í „JEDEN 
DRUHÉMU DAREM“, 
ve �tvrtek 30. �íjna, za ú�asti Ing. Ludmily 
Müllerové nám�stkyn� ministra Ministerstva 
práce a soc. v�cí a PhDr. Václava Vl�ka 
z odboru vzd�lávání a v�dy Ministerstva 
zdravotnictví. Od 15 do 18 hod. možnost 
prohlídky Domova; v 18 hod. koncert d�tského 
souboru „RADOST“ v kostele Sv. Rodiny; v 19 
hod. ob�erstvení a beseda se zam�stnanci a hosty 
v refektá�i Domova. Možnost prohlídky denního 
stacioná�e Domova a výstavy akvarel� pany Jany 
Haasové a fotografií Torstena Mayera v krypt� 
kostela. Finan�ní p�ísp�vek bude na pot�eby 
Domova a je dobrovolný. 
  
PRODEJNÍ VÝSTAVU 
KERAMIKY paní LUDMILY SVOZILOVÉ  a  
FOTOGRAFIÍ - MARTINY ŠIM�ÍKOVÉ.  
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 
1.listopadu 2003 v 15 hodin v krypt� kostela Sv. 
Rodiny a bude trvat do ned�le  23.11. 2003. 
Otev�ena bude v Pá, So a Ne od 15,00hod. do 
18,00hod. Vstupné 20,-K�, d�ti zdarma 

MUSICA PRO SANCTA CAECILIA  
V ned�li 9. listopadu v 16 hodin po�ádá farnost 
sv. Martina 	epy a OV KDU �SL Praha 13 
v kostele Sv. Rodiny koncert - ukázky barokní a 
renesan�ní hudby. Vstupné 30,-K�, d�ti zdarma.  
 
SV.MARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PR�VOD  
po�ádá v ned�li 9.listopadu farnost sv. Martina 
	epy a OV KDU �SL Praha 13. Pr�vod se sv. 
Martinem na koni vychází v 17 hodin od 
klášterního kostela Sv. Rodiny ke kostelu sv. 
Martina ve Starých 	epích. Pro d�ti je p�ipraven 
malý dáre�ek. 
 
ZÁDUŠNÍ MŠE ZA ZEM�ELÉ  
Se koná ve �tvrtek 20.listopadu v 17 hodin 
v kostele Sv. Rodiny v 	epích. 
___________________________ 
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M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
27. PO  16K 19 h  spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina  
19.45 zpívání – klub DCB 

28. ÚT  17.30 M    sv. Šimona a Judy 
29. ST  16 K  20 h ZŠ Sochá�ova–sport 
   9.30  rodinný r�ženec 
30. �T  17.30 M zpov�dní den 
    d�tská mše   14.30 setkání star. chlapc� 
   16 h  setkání ml. chlapc� 

    18.45–19.30 možnost sv. smí�ení 
31. PÁ  18 K  15 h  rodinné katecheze  
1.11. SO 18 H�bitov  
 (za naše zem�elé - s ned�lní platností)  
2. NE          7. 45 M    31. ned�le v mezidobí 
                         9 K     Památka zesnulých 
   17h H�bitov - pobožnost 
3. PO  16K 17.15  spol. mládeže I. 

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

4. ÚT  17.30 K       sv. Karel Boromejský 
   20 h Biblická h.-klub DCB 
5. ST  16 K 20 h  ZŠ Sochá�ova –sport  
   9.30  rodinný r�ženec 
6. �T  17.30 M zpov�dní den 
    d�tská mše   14.30 setkání star.chlapc�
   16.00 setkání ml.chlapc�   
       18.45–19.30 možnost sv. smí�ení  
7. PÁ  18 K  15 h  rodinné katecheze  
8. SO  18 K      (s ned�lní platností)   
9. NE          7. 45 M    32. ned�le v mezidobí  
                         9K   17h Svatomartinský pr�vod 



 
 
 


