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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� 9. listopadu 2003 
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V liturgii hodin o n�m �teme: „V jeho ústech 
nebylo lsti, nikoho nesoudil, nikoho neodsoudil. 
Mluvil o Kristu, o pokoji a milosrdenství. Nedal 
se zdolat prací ani p�emoci smrtí, nebál se zem�ít 
ani se nevzpíral žít“. Svatý Martine, v tob� 
máme vzor a ochránce, oroduj za nás!  DPJ 
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Jeho jméno znamená „lama�, bo�i�“, bývá ale 
také nazýván Jerubbaal – „nech� Baal (ohavnost) 
vede p�i“. Byl synem Joaše z pokolení Manasses. 
Byl nejproslulejším z izraelských soudc�, 
vyznamenal se v bojích proti Midjánc�m, kte�í 
jako kobylky po sedm let ni�ili Izraelské kraje 
(srov. Sd 6, 2-6).  K všeobecnému rozho��ení 
zbo�il Baal�v oltá� a místo n�j postavil oltá� 
Hospodin�v. B�h povolal Gedeóna, aby 
vysvobodil Izraele, ten mu ponejprv odpíral a 
pak žádal pro svou jistotu znamení od 
Hospodina. Zázrak se dostavil. Ov�í rouno, které 
p�ichystal bylo na Boží zásah orosené a všude 
jinde bylo sucho, druhý den tomu bylo naopak. 
P�esv�d�en Boží pomocí shromáždil Izraelské 
kmeny k boji. Z p�vodních 32 tisíc voják� 
propustil nejd�ív 22 tisíc a pak dokonce skoro 
celý zbytek vojska. S pouze 300 bojovníky 
porazil Midjánce, aby bylo všem jasné, komu je 
pot�eba p�ipsat vít�zství. Pronásledoval a zabil 
Midjánské krále a pomstil se na m�stech, která 
jeho vojsku odep�ela potraviny. Pro tyto 
bohatýrské �iny cht�ly n�které kmeny nabídnout 
Gedeónovi d�di�nou královskou hodnost, kterou 
on s poukazem na teokracii odmítl. „Nad vámi 
bude vládnout Hospodin“ (Sd 8, 23). Nakonec si 
p�ece jenom vyžádal n�co z ko�isti, za�ídil si 
d�m s knížecí nádherou, mnohými služebníky a 
harémem. Dokonce nechal zhotovit efód – to 
bylo p�vodn� pestré roucho pro nejvyššího 

kn�ze, zdobené zlatem a drahými kameny, ale 
zde se jedná spíše o zlatou sochu �i p�edm�t, 
který m�l být viditelným ru�itelem milostivé 
Boží ochrany. Efód se ale stal Gedeónovi a jeho 
domu kamenem úrazu. Gedeón jej nechal 
vystavit v Of�e. Jeho nádhera uvád�la Izraelity 
do modlá�ského pokušení. Ze zamýšlené  
bohoslužby se tak nakonec stávala modloslužba.  
Za života silného Gedeóna m�li Izraelité 40 rok� 
pokoj p�ed cizími nájezdy. Gedeón je Boží 
hrdina s lidskými vlastnostmi, je po�ítán mezi ty, 
kte�í skrze víru vybojovávali království.  
V londýnské Tate Gallery visí obraz Stanleyho 
Spencera „Me� Pán� a Gedeona“, který 
p�edstavuje p�ekvapené Midjance. V anglo-
americkém prost�edí p�sobí protestantská 
organizace „Gideons International“, která se 
snaží ší�it víru v hotelích a nemocnicích. DPJ 
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V ned�li 9. listopadu v 16 hodin se bude konat  
v kostele Sv. Rodiny koncert - ukázky barokní a 
renesan�ní hudby. Vstupné 30,-K�, d�ti zdarma.  
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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. 
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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 
 
ZÁDUŠNÍ MŠI ZA ZEM�ELÉ  
Koná se ve �tvrtek 20.listopadu v 17 hodin 
v kostele Sv. Rodiny v �epích.  
___________________ 
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(kráceno) ze dne 16.10.2003 
P�ehled a organizace nejbližších akcí 
� Svatomartinský pr�vod se bude podle 
dohody z minulého zasedání FR konat 
9.listopadu. Za�ne se v kostele sv. Rodiny 
� na slavnost Krista Krále se p�edpokládá 
slavnostn�jší ob�ad 
� na adventní ned�le se p�ipravují koncerty 
v kostele sv. Rodiny 
� 20.11. bude zádušní mše za zem�elé v DCB 
� p�ipravuje se duchovní obnova na 1. adventní 
ned�li 
 
R�zné 
� byl projednán návrh dokoupit zp�vníky, aby 
jich byl dostatek 
� p. Sv�t nabízí pomoc s korekturou 
Martinovin, budou se shromaž�ovat nám�ty na 
obohacení Martinovin, schránka bude v p�edsíni 
kostela 
� prof. Polc je ochoten po uzdravení p�ipravit  
p�ednášku nap�. o Janu Husovi 
� byl projednán návrh na letošní ud�lení �ádu 
Sv. Martina (pan Voplakal, paní Svitálková), 
slavnostní p�edání dne 09.11.03 p�i hlavní mši  
� na p�íští FR se projedná další návšt�va 
strahovského kláštera a konání jiných 
pravideln�jších spole�ných akcí farnosti 
p�ibližn� jednou m�sí�n� (kláštery, kostely, 
výlety, procházky apod.) 
� nám�t uspo�ádat výstavu Betlém� - termín se 
musí up�esnit 
� p�íští pravidelné zasedání FR se uskute�ní 
20.11. v 19:30             Zapsal: Jaroslav Klápšt� 
�
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1. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se 
cítím mizern�, když se sliby nedodržují. 
2. Nezapomínejte, že se nedokážu vždy vyjád�it 
tak, jak bych cht�l. Nejsem proto n�kdy zcela 
p�esný a nebývá mi rozum�t. 
3. Nepokoušejte nadm�rn� mou poctivost. 
Dostanu strach a pak lžu. 

4. Nebu�te ned�slední. To m� úpln� mate. 
5. Ne�íkejte mi, že m� nemáte rádi. I když n�kdy 
d�lám p�íšerné v�ci.  
6. Ne�íkejte, že mé obavy a strach jsou 
hlouposti. Pro mne jsou hroziv� skute�né a 
hodn� pro m� znamená, že se mi snažíte 
porozum�t.  
7. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a 
bezchybní. Hrozn� m� šokuje, když zjistím, že to 
tak není. 
8. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši d�stojnost 
se mi omluvit. Po up�ímné omluv� se m�j vztah 
k vám stává ješt� v�elejší. 

 Nezapomínejte jak rychle dospívám. Je to 
ur�it� t�žké držet se mnou krok, ale prosím, 
snažte se.

 Nezapome	te, že nemohu dob�e vyr�stat bez 
spousty lásky a laskavého porozum�ní, ale vám 
to nemusím �íkat, že ne?  

p�evzato ze zpravodaje Živá rodina 
___________________________ 
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M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
10. PO  16 K 19 h  spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina  
19.45 zpívání – klub DCB 

11. ÚT  17.30 M   sv. Martina    
12. ST  16 K  20 h ZŠ Sochá	ova–sport 
   9.30  rodinný r�ženec 
13. �T  17.30 M zpov�dní den 
    d�tská mše   14.30 setkání star. chlapc� 
  sv. Anežky �eské 16 h  setkání ml. chlapc� 

    18.45–19.30 možnost sv. smí�ení 
14. PÁ  18 K  15 h  rodinné katecheze  
15. SO  18       (s ned�lní platností)   
16. NE          7. 45 M    33. ned�le v mezidobí 
                         9 K      
17. PO  16 K 17.15  spol. mládeže I. 

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

18. ÚT  17.30 M       sv. Karel Boromejský 
   20 h Biblická h.-klub DCB 
19. ST  16 K 20 h  ZŠ Sochá	ova –sport  
   9.30  rodinný r�ženec 
20. �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  
21. PÁ  18 K  15 h  rodinné katecheze  
22. SO  18 K      (s ned�lní platností)   
23. NE          7. 45 M  Slav. Ježíše Krista Krále  
                         9 K    



 


