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BÓAZ, BÓZ 
Význam jména není jasný. Může 
znamenat „pán síly“, „z ostrého ducha“ 
nebo také opisně „v síle Hospodinově se 
bude král radovat“.  Bóaz byl bohatý 
občan Betléma, syn Salmona a Rachab, 
která se neuvádí nikde ve Starém zákoně,  
jenom v Matoušově evangeliu (Mt 1,5). 
Stal se druhým manželem Rút, po smrti 
Machlona. Narodil se jim syn Obéd, který 
zplodil Jišaje a Jišaj krále Davida. Bóaz 
byl vznešený, spravedlivý člověk, který 
byl přátelský  k nepatrným lidem ale také 
k cizincům. Jeho dobrota pramení v jeho 
zbožnosti. Důvěřuje Bohu a považuje ho 
za největší dobro. Je pohnut činem Rút, 
která neopustila svou tchyni a říká jí: 
„Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj 
skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin, 
Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla 
ukrýt.“ (Rt 2,12) Bóaz se o Rút staral a 
ačkoli ji měl rád, dává o jejím osudu 
rozhodnout zastánci, který na ni měl větší 
právo. Takto postupuje člověk, který se 
nechá Bohem vést. Viktor Hugo 
v romantické básni „Spící Bóaz“ ho jako 
starého, neženatého muže nechává snít o 
nemožném. A když si pak Rút lehne 
k jeho nohám, sen se stává skutečností.  
Bóaz byl pojmenován také měděný sloup, 
který nechal Šalamoun postavit na levé 
straně chrámové síně. Druhý sloup nesl 
jméno Jachin. Byly vysoké 9,45 m. Stály 

na podstavcích a jejich hlavice byly 
vysoké 2,6 m, zdobeny dvěma řadami po 
stu granátových jablek. Celková výška 
sloupů tedy činila přes 18 m. K čemu 
sloužily není zřejmé. Je možné, že 
symbolizovaly oba vrcholky světové 
hory, jimiž se slunce každodenně 
vyhouplo nad obzor. Protože byl 
Jeruzalémský chrám úzce spjat s dynastií 
Davidovců, nedá se vyloučit, že oba 
sloupy tají začátek rodového orakula.  
DPJ  
 
KDO BYL PROF. POLC? 
Jaroslav Polc se narodil 14.9.1929 v 
Chicagu českým rodičům. Po 
přestěhování rodiny do Prahy zde 
absolvoval základní a střední školu; 
maturoval na Jiráskově gymnáziu v roce 
1948. Poté studoval v letech 1948-1950 
na St. Procopius College v Lisle, v 
americkém státě Illinois. Teologická 
studia absolvoval v Římě v letech 1950-
1955 na Papežské lateránské univerzitě, 
kde získal licenciát teologie. Po vysvěcení 
na kněze 25.9.1955 v Green Bay v 
Wisconsinu (USA) působil několik let v 
duchovní správě v diecézi Green Bay.  

V roce 1962 byl promován na 
doktora teologie na Papežské lateránské 
univerzitě. V letech 1960-1962 byl 
současně knihovníkem Papežského 
pastoračního ústavu na téže univerzitě a 



tajemníkem nově založeného patristicko-
středověkého ústavu "Jan XXIII.". V roce 
1963 byl jmenován ředitelem knihovny 
Lateránské univerzity a byl jím až do 
roku 1991. V roce 1964 získal licenciát 
církevního práva na Ústavu obojího práva 
Lateránské univerzity a diplom školy 
paleografie a diplomatiky při 
Vatikánském tajném archivu.  

V letech 1968-1989 řídil 
náboženskou edici římské Křesťanské 
akademie, v níž vyšlo 110 svazků, a 
spolupracoval s Křesťanskou akademií na 
přípravě odborných sympozií. Zároveň 
spolupracoval s římskými ústředními 
církevními úřady a s filatelistickým a 
numismatickým oddělením Vatikánské 
pošty při navrhování série známek s 
českou a ekologickou tématikou.  

Dne 29.dubna 1991 byl Jaroslav V. 
Polc jmenován docentem pro obor 
církevní historie Katolické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) v 
Praze a 14.10.1992 profesorem pro obor 
katolických církevních dějin a patrologie. 
Od roku 1994 byl rovněž členem odborné 
komise Českého historického ústavu v 
Římě. V čele KTF UK stál jako děkan v 
letech 1997-2002. Zemřel 15.1.2004 v 
pražské Nemocnici pod Petřínem.  
(převzato z článku ČBK) 
Znali jsme ho jako milého člověka, který 
nás potěšil svým úsměvem. Sžil se rychle 
se sestrami, s naší farností, rád nám 
přednášel a vytvořil si k nám hluboký 
vztah. Měl nás rád a my jsme měli rádi 
jeho. Budeme na něj pamatovat ve svých 
modlitbách. R.I.P.   DPJ 
 
BIBLICKÁ HODINA 
Bude 3. února ve 20 hod. v klubu DCB na 
téma: „O odpovědnosti státu.“ Je vhodné 
si přečíst žalmy 20, 21, 101.    DPJ 
 
PŘÍSPĚVKY DO MN 
Děkuji za všechny Vaše připomínky 
k našim Martinovinám! Postupně se budu 

snažit k nim vracet a realizovat je – podle 
svých možností. Jeden z návrhů byl – 
zmínit se o kvalitních webových 
stránkách. O to se pokusím v tomto a 
v některém z budoucích čísel. Další 
připomínka byla: podávat informace o 
financích v naší farnosti. Bylo 
rozhodnuto, že budou průběžně 
vyvěšovány v předsíni kostela Sv. Rodiny 
(již teď jsou tam k nahlédnutí…). I nadále 
se těším na Vaše návrhy, připomínky 
nebo případnou pomoc při tištění těchto 
novin!  David Ž. 
 

http://www.christnet.cz 
Centrum křesťanství na českém internetu.  

http://www.katolik.cz 
Site o Katolické církvi a katolictví zaměřený 
především na mládež. Aktivity mládeže, 
informace o připravovaných akcích, aktuální 
a zajímavé texty, ankety, každý měsíc nová 
soutěž, svědectví lidí o Bohu, křesťanská 
seznamka, inzerce, gynekologická poradna, 
kontakt na kněze, otázky a odpovědi a 
mnoho dalších zajímavých odkazů.  

www.vira.cz 
"Abeceda víry pro každého", je zdrojem 
informací o víře a o životě z víry.  
 
www.telepace.cz 
Ostravské studio vytvářející a vydávající 
videofilmy s křesťanskou tematikou. Také 
záznamy setkání mládeže, setkání 
s papežem Janem Pavlem II, CD – Střípky, 
Anima una atd. 
 
http://www.biblenet.cz 
Stránky pro lidi, kteří se chtějí nechat 
inspirovat v různých formách Biblí a jejím 
obsahem.  

http://christianmusic.hyperlink.cz 
Vše o křesťanské hudbě.  

http://www.signaly.cz 
Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež. 
 
 



TŘETÍ ROZMĚR TŘÍKRÁLOVÉ 
SBÍRKY 
Chceme se s vámi podělit o jednu 
radostnou příhodu z tříkrálové sbírky. 
Když jsme vybírali v neděli u Anděla, 
oslovili jsme také jednoho mladíka. 
Ochotně chtěl přispět, ale měl rozbitý zip 
u bundy a nemohl se tak dostat k 
peněžence. S úsměvem povídal: „Když 
vám přispěju, ani nebudu mít na novou 
bundu.“ Po chvíli zápolení se zipem 
zjistil, že peněženku ztratil. Vtom se 
omluvil a utíkal směrem Na Knížecí. Po 
chvíli se vrátil s peněženkou v ruce, 
úsměvem na tváři a díkem na rtech, že 
jsme ho nepřímo upozornili a on tak ještě 
mohl stihnout autobus na konečné, 
peněženku na jeho sedadle a k tomu 
všemu získat od nás cukřík za příspěvek. 
Měli jsme velkou radost, že naše snažení 
dostalo takovýto další rozměr. 
Bětka, Míša, Anička a Franta 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POTŘETÍ… 
Již třetím rokem jsme v pěti skupinách 
vyšli s kasičkami České katolické charity. 
Předcházelo tomu setkání s panem 
kardinálem Vlkem a biskupem Herbstem 
na pražském arcibiskupství, kde byla 
společná mše svatá a prohlídka. Pak již 
vyzbrojeni zkušenostmi z předešlých let, 
teple zabaleni do mnoha vrstev oděvů a 
s příslušnými představami jak budeme 
koledovat, jsme vyrazili do ulic. Musím 
říci, že v průběhu roku člověk možná i 
zapomene, jak se to dělá, a může i 
poztrácet potřebnou energii, kterou je 
třeba do toho vložit. To potkalo tak trochu 
i mne. Čtvrtý den jsem se však opět se 
svými věrnými společníky dostal do 
formy a to už se zase pomalu končilo… 
Letos mě ale na tříkrálovém koledování 
nejvíce zaujalo to, že na našem 
pondělním setkání s mládeží bylo dlouho 
o čem hovořit. Najednou bylo vidět, že to 
opět stálo za to, že bylo správné se trochu 

přemoci a že všechny skupiny prožili 
několik nezapomenutelných hodin 
v krásném prostředí historické Prahy a 
ještě pomohli těm, kteří to (věříme) 
skutečně potřebují. Při té příležitosti také 
nesmím zapomenout na své 
spolupracovníky Petra a Aničku 
Dražilovy ale i Kačenku a Evu 
Medlenovou, s kterými jsme sdíleli 
„horko dne“ nebo spíše zimu... A pozor, 
dnes (v pátek 23. ledna) jsem dostal 
výsledky letošní sbírky: tedy naše farnost 
vykoledovala vcelku 29 194 Kč! Ať to 
slouží k dobru! David Ž. 
 
 
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
26. PO  16 K 17.15  spol. mládeže I. 

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

27. ÚT  17.30 M     
28. ST  16 K  20 h ZŠ Socháňova–sport 
   9.30  rodinný růženec 
29. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše  14.30 setkání star. chlapců 
   16 h  setkání ml. chlapců 

    18.45–19.30 možnost sv. smíření 
30. PÁ  18 K  15 h  rodinné katecheze  
31. SO  18       (s nedělní platností)   
   sv. Jana Boska 
1.2. NE          7. 45 M    4. neděle v mezidobí 
                         9 K     
2. PO  16 K 17.15  spol. mládeže I. 
   Uvedení Páně do chrámu 

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

3. ÚT  17.30 M  
   20 h Biblická h.-klub DCB 
4. ST  16 K 20 h  ZŠ Socháňova –sport  
   9.30  rodinný růženec 
5. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše   14.30 setkání star.chlapců
   16.00 setkání ml.chlapců   
       18.45–19.30 možnost sv. smíření  
6. PÁ  18 K  15 h  rodinné katecheze  
7. SO  18 K      (s nedělní platností)    
8. NE          7. 45 M   5. neděle v mezidobí 
                         9 K 
 



 
Myšlenky sv. Jana Bosca I. 

   
• Jedná-li se o věci velmi důležité, nelze se do nich pustit bez přípravy. 

• Když kráčíte, zůstaňte nohama na zemi, ale srdcem v nebi. 

• Dal bych všechno, abych získal srdce mladých lidí a mohl je darovat Pánu 

• Vyžeňte z vašeho srdce hřích a lásku ke hříchu. Tehdy pochopíte, jak spasit svou duši. 

• Jestliže chcete, aby váš život byl veselý a klidný, usilujte o to, abyste stále setrvávali v milosti Boží. 

• Naučte se brzdit sebe sama: pak budete mít mnoho přátel a žádného nepřítele. 

• Snášejte rádi své obtíže. Milujte Boha, který za vás tolik trpěl. 

• Kdo je pokorný a laskavý, bude milován ode všech, od Boha i od lidí. 

• Nemoci duše vyžadují, aby se s nimi jednalo alespoň tak jako s nemocemi těla.  

• Prvním projevem lásky je láska vůči vlastní duši. 

• Kdo chce plodně pracovat, musí mít lásku v srdci a trpělivost v práci. 

• Jednejme tak, aby nám bylo dobře na tomto světě i na věčnosti. 

•  Nechme se vždy vést pravdou.  

•  Pánu se líbí, když všechno, co pro něj konáme, konáme s radostí. 

• Čistota musí být základem všeho našeho jednání. 

• Zakrývejte nedostatky druhých. Nezesměšňujte ty, kdo jsou pro své nedostatky uráženi. 

• Být dobrý neznamená nedopouštět se nedostatků, spíše mít dobrou vůli je napravovat. 

                 z internetové pošty D.Ž. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


