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POSTUPNÉ „ZDUCHOVN�NÍ“ 
DUŠE, T�LA, SV�TA 
O obrazu se �íká, že je dokonalý, když 
všechny barvy a všechny linie vytvá�ejí 
jednotu, když vyjad�ují ideu, kterou malí� 
pojal. I v dokonalém �lov�ku musí jeho 
složky spolupracovat harmonicky. Duše 
oživuje t�lo a sama je pak oživována 
Duchem svatým. Rozumí se samo sebou, 
že dokonalosti lze dosáhnout jen 
postupn�. �íkáme, že v dít�ti se duše 
probouzí. „Probuzený“ chlapec je 
inteligentní kluk. Tímtéž zp�sobem také 
Duch svatý postupn� „zduchov�uje“ 
lidskou mysl, její v�li, t�lesné city. 
 Protože �lov�k má ve sv�t� zvláštní 
poslání, duchovní lidé krom� toho 
„zduchov�ují“ prost�edí, spole�nost, celý 
sv�t. To pak tvo�í záv�r lidských d�jin. 
V knize Zjevení �teme zajímavou 
poznámku ohledn� „nebeského 
Jeruzaléma“: není v n�m žádný chrám 
(srv. Zj 21,22). D�vod této skute�nosti je 
z�ejmý. Celý vesmír je obrozen Duchem 
svatým a tvo�í tedy jediný chrám. Cesta 
k tomuto ideálu je dlouhá, jak v d�jinách 
sv�ta, tak v život� jednotlivce. 
 P�ipojujeme jednu poznámku, 
abychom p�edešli nedorozum�ní. Je t�eba 
dob�e chápat slovo „zduchovn�ní“. 
Za�ne-li si t�lo hrát na pána nad duší, pak 
zájmy a �innost rozumu a v�le bývají více 
mén� udušeny. Naopak pod moudrou 
vládou duše i t�lo roste a stává se 

krásným a zdravým. Tímtéž zp�sobem i 
„zduchovn�ní �lov�ka“ neznamená 
umrtvení lidských hodnot, viditelných 
t�lesných skute�ností, nýbrž naopak jejich 
rozkv�t. Staráme-li se o to, abychom 
uskute�nili vše, co po nás žádá Duch, pak 
On sám nás bude u�it, jak sladit jeho 
požadavky s požadavky ostatních sou�ástí 
osoby. Tehdy pot�eby duše a t�la nebudou 
už v p�íkrém rozporu. Duchovním 
životem se vytvá�í dokonalý soulad 
myšlenek, tužeb, cit� a t�lesných sklon�, 
Svatí už p�edem okoušejí v��né št�stí, 
„blažené pat�ení pokoje“. V život� 
svatého Antonína Poustevníka �teme, že 
jeho duchovní pokoj zá�il na jeho tvá�i, že 
ho podle tohoto znamení poznal každý, i 
ten kdo ho p�edtím nikdy nevid�l.    
 
z knihy Tomáše Špidlíka  „Znáš Ducha 
svatého?“ (možno zap�j�it v knihovn� u 
sv. Martina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CO JE TO RÁDIO PROGLAS ? 
Rádio Proglas je k�es�anské nekomer�ní 
rádio se sídlem v  Brn�. V Praze- �epích  
lze toto rádio p�ijímat  na  frekvenci  
vysíla�e Ješt�d – 97,9 MHz  (tj. na FM  
resp.  VKV rozsahu p�ijíma��), ale jen 
v ur�itých lokalitách a nebo je možné jej 
poslouchat z kabelové televize  nap�. 
UPC na frekvenci 107,5 MHz, p�ípadn� 
ze satelitu pomocí digitálního satelitního 
p�ijíma�e a nebo na internetu. Pokud 
máte problémy s jeho p�íjmem, obra�te 
se na m� – tel. 235 311 044  ve�er. 
Protože Proglas je Rádio zcela nezávislé, 
neuve�ej�uje reklamu. Svou �innost 
financuje výhradn� z dar� a p�ísp�vk� 
poslucha��. Bez p�ísp�vk� poslucha��  
by zcela zaniklo. P�ísp�vky mohou být 
jednorázové nebo opakované. Pokud 
nevíte jak p�isp�t, obra�te se rovn�ž na 
m�.       Ing.Ji�í Veselý 
 
 
Z D�JIN KOSTELA SV. MARTINA  
2. �ást 
Kostel sv.Martina v �epích byl od 
poloviny 14.století kostelem filiálním pod 
farní správou kostela v Liboci. Tak tomu 
bylo podle dochovaných pam�tí i ve 
století dvacátém. 
Z nejnov�jší historie trvá v pam�ti 
starších ob�an� �ep kaplan P.Neužil, 
který zde sloužil v šedesátých letech. Byl 
to �lov�k tichý, laskavý, ochotný. 
Dojížd�l z Liboce na ned�lní mše svaté i 
k�tít a poh�bívat. �asto konal poh�by 
zem�elých farník� v motolském 
krematoriu. Zem�el však v pom�rn� 
nízkém v�ku na rakovinu plic, kterou si 
p�ivodil nemírným kou�ením cigaret. 
V oné dob� byl duchovním správcem 
libocké fary pan d�kan P.Jan Do�ekal. 
Ten byl sou�asn� proboštem na 
Karlštejn� a místop�edsedou celostátního 
výboru Mírového sdružení katolického 
duchovenstva Pacem in terris. Po smrti 
kaplana P. Neužila dojížd�l celebrovat i 

do �ep. Krom� vysokého v�ku m�l veliké 
zdravotní problémy, projevující se 
dušností a vodnatelností. Po jedné 
z mnoha hospitalizací vypráv�l, že mu 
bylo z t�la odebráno na 30 litru vody. 
Kostel sv.Martina byl již zna�n� zchátralý 
a navíc se stal ter�em místních vandal�. 
Okna byla soustavn� vytloukána, 
plechová st�echa v�že by opadaná. 
Prostor kolem kostela se stával místem 
pro odkládání nepot�ebného haraburdí. 
Chátrání kostela bylo dále urychleno 
zavezením sousedního rybníka na návsi. 
Došlo ke zm�n� hydrogeologických 
pom�r� v podloží a poruše statiky celé 
stavby.To se navenek projevovalo 
mohutnými trhlinami ve zdech. 
Až po�átkem osmdesátých let se poda�ilo 
obrátit pozornost pražských památká�� 
k neut�šenému stavu kostela sv.Martina. 
Ti si na rozdíl od místní ve�ejné správy 
uv�domili historickou výjime�nost stavby 
a odolávali návrh�m na odstran�ní stavby. 
Kostel sv.Martina byl již zna�n� zchátralý 
a navíc se stal ter�em místních vandal�. 
Okna byla proreziv�lá, rovn�ž tak 
okapové žlaby a roury, omítka opadaná. 
Prostor kolem kostela se stával místem 
pro odkládání nepot�ebného haraburdí. 
Chátrání kostela bylo dále urychleno 
zavezením sousedního rybníka na návsi. 
Došlo ke zm�n� hydrogeologických 
pom�r� v podloží a poruše statiky celé 
stavby. To se navenek projevovalo 
mohutnými trhlinami ve zdech. 
Až po�átkem osmdesátých let se poda�ilo 
obrátit pozornost pražských památká�� 
k neut�šenému stavu kostela sv.Martina. 
Ti si na rozdíl od místní ve�ejné správy 
uv�domili historickou výjime�nost stavby 
a odolávali návrh�m na odstran�ní 
stavby.. Partnerem pro jednání o záchranu 
kostela byl Referát pro v�ci církevní 
Národního výboru hl.m.Prahy. V jeho 
�ele stál jakýsi soudruh Vytiska. 
P�íslušným referentem pro stavební 
problematiku odboru byl soudruh stavitel 



Buchl. Oba p�i jednáních projevovali 
ochotu pomoci za p�edpokladu, že bude 
p�id�leno dost pen�z a budou spln�ny 
naléhav�jší úkoly.   
�asté urgence z �ep vyprovokovaly 
Stavební odbor Obvodního národního 
výboru k razantnímu kroku, a tím bylo 
zav�ení kostela sv.Martina a zákaz 
vstupu. (Kdo shlédl film Zapomenuté 
sv�tlo s Bolkem Polívkou v hlavní roli, 
pochopí p�ístupy tehdejších orgán�). 
Mobiliá� byl vyst�hován, kostel 
zape�et�n, ale jednání o jeho záchran� 
p�esto pokra�ovala. Dostavila se komise, 
která m�la za úkol zjistit p�í�iny hroucení 
kostela.. Prvním bodem šet�ení bylo 
zm��ení hloubky základ�. Komise byla 
s prací brzy hotova, protože základy, 
které by stály za zmínku se v�bec 
nenašly. Tu je t�eba p�ipomenout, že v té 
dob� stál sv. Martin bez hloubkových 
základ� už asi osm století. Byla 
konstatována p�í�ina statických poruch, 
spo�ívající ve zm�n� pom�r� v základové 
vrstv� po zavezení rybníka na �epské 
návsi. 
Po�átkem osmdesátých let byla pro 
opravu kostela uvoln�na z pen�z 
pražského NVP �ástka 360 tisíc korun, 
která posta�ila na podchycení a zpevn�ní 
základ� kostela, aby se zabránilo jeho 
zhroucení. 
Uzav�ením kostela sv.Martina bylo 
znemožn�no ob�an�m �ep docházet na 
bohoslužby v míst�, a proto se p�esunuli 
do kostela na Bílé  Ho�e, p�ípadn� do 
Stod�lek. Pan d�kan Do�ekal však si byl 
v�dom zvyklostí tehdejších orgán� 
státního dohledu nad církvemi – 
neobnovovat bohoslužby místech, kde 
jednou skon�ily. Proto trval na tom, aby 
byly co nejd�íve konány ned�lní 
bohoslužby alespo� v h�bitovní kapli 
v �epích, by� ve zna�n� stísn�ném 
prostoru a pro velice omezený po�et 
v��ících. Sám pan d�kan sloužil mše svaté 

na h�bitov�, pokud mu to zdraví 
dovolovalo. 
Od roku 1986 p�ipravovala instituce 
Výstavba ú�elových staveb generální 
opravu kostela. V roce 1988 prob�hly 
práce na statice kostela podle projektu 
SÚRPMO (Státní ústav pro rekonstrukci 
památkových m�st a objekt�). Tam byl 
ú�inlivým konzultantem stavební historik 
Dr.Šperling. Ten nedoporu�oval obnovu 
sv. Martina v p�vodní podob�, aby 
nedocházelo k narušování kvád�íkového 
zdiva z opuky v té dob� agresivním 
pražských ovzduším. Bylo rozhodnuto 
v zásad� zachovat vn�jší vzhled kostela 
ve stavu po p�estavb� vykonané 
v 18.století. V interiéru bylo snahou se 
alespo� p�iblížit ke stavu st�edov�kému a 
p�i tom zajistit sou�asnou funk�nost 
objektu. Po�átkem roku 1990 bylo 
rozhodnuto o zbo�ení p�istav�né východní 
sakristie a postavení sakristie nové se 
sociálním zázemím. Tém�� sou�asn� 
za�al stavebn� historický pr�zkum a 
pr�zkum archeologický. V poslední chvíli 
tak byly získány cenné údaje, které 
zna�n� rozší�ily a up�esnily stavební 
historii kostela. 
Zm�na politických pom�r� po roce 1989 
p�isp�la k zintenzivn�ní úsilí o záchranu 
objektu, který je nyní chloubou obce a 
významným st�ediskem náboženského 
života v��ících ob�an�. 
K op�tnému vysv�cení u p�íležitosti 
blížícího se tisícího výro�í založení obce 
byl p�izván pražský sv�tící biskup 
Jaroslav Škarvada. Slavnostní 
bohoslužba, kterou složil arciopat 
b�evnovského kláštera P. Anastazius 
Opasek, byla zahajovacím bodem oslav 
jubilejního roku 1993.   

zpracoval Jan Dosed�l 
 
 
 
 
 



KALENDÁ� 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
31. PO  16 K  18 h  spol. mládeže I. 
   Navštívení Panny Marie 

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

1.6. ÚT 17.30 M    
      20 h Biblická h.-klub DCB 
2. ST  16 K 20 h ZŠ Sochá�ova–sport 
    9.30  rodinný r�ženec 
3. �T  17.30 M zpov�dní den 
    d�tská mše   15 h setkání star. chlapc� 
    16 h  setkání ml. chlapc� 

    18.45–19.30 možnost sv. smí�ení 
4. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
5. SO  18       (s ned�lní platností)  
6. NE          7. 45 M    Nejsv�t�jší Trojice 
                         9 K     
7. PO  16 K  18 h  spol. mládeže I. 
    20 h spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
19.45 zpívání – klub DCB 

8. ÚT  17.30 M  
9. ST  16 K 20 h  ZŠ Sochá�ova –sport  
   9.30  rodinný r�ženec 
10. �T  18 K (zm�na!)   zpov�dní den 
   T�la a krve Pán� 
    d�tská mše   14.30 setkání star.chlapc� 

16.00 setkání ml.chlapc�   
       19–19.30 možnost sv. smí�ení  
11. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
12. SO  18 K      (s ned�lní platností)    
13. NE          7. 45 M    11. ned�le v mezidobí 
                         9 K                
 
___________________ 
 
 
Pro ty z Vás, kte�í jste se pokusili uhádnout co 
znamenají kresby z minulého �ísla MN, uvádíme 
správné �ešení:  
 

1. sedací �ást t�la po dlouhém sezení na 
tvrdé a rovné židli 

2. špageta s mákem 
3. muší nálet zaznamenaný na zrcadle  
4. Mexi�an na kole 
5. návod na solení chleba 

 
Ti, kte�í uhodli správn� se mohou v zákristii sv. 
Martina p�ihlásit u Davida Žofáka o cenu!  red. 
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