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�etl jsem jedno p�ání zm�n�né 
v modlitbu. Neslo název „Cht�l bych 
lenošit“. „Cht�l bych se na n�kolik dní 
obrátit zády ke sv�tu továren, obchod� a 
ú�ad� a prchnout na n�jaké místo, kde 
bych sm�l lenošit. Cht�l bych se 
potulovat a dívat se, jak si d�ti hrají, 
poslouchat, jak spolu rozmlouvají ptáci, 
docela tiše sed�t a dívat se na �eku. Cht�l 
bych se procházet po zahrad� a hrát si 
s holuby, trhat kv�tiny a jíst ovoce. Cht�l 
bych tiše sed�t, dívat se do zrcadla a bavit 
se sám sebou. Cht�l bych spát, opravdu se 
vyspat. Pak bych se cht�l koupat a nechat 
se unášet vodou. Dop�ej mi, abych mohl 
lenošit“. V knize Kazatel nalezneme 
zamyšlení o �ase: „Všechno má ur�enou 
chvíli a veškeré d�ní pod nebem sv�j 
�as…je �as sázet i �as trhat,…�as plakat i 
�as smát se, �as truchlit i �as poskakovat, 
je �as kameny rozhazovat i �as kameny 
sbírat…“ Nejenom d�ti a mládež školou 
povinná, ale i pracující mají sázení, 
plakání, truchlení, sbírání dost, a cht�jí 
trhat, smát se, poskakovat a rozhazovat. 
Je �as prázdnin. Odpo�inout si chce a má 
nejenom t�lo ale i duch. Bez odpo�inku se 
�lov�k m�ní v stroj a ztrácí radost z práce 
a potažmo ze života. O svatém 
Antonínovi z Padovy se traduje, že se 
svými bratry v klášte�e dokázal nejenom 
tvrd� pracovat, modlit se a postit, ale také 

odpo�ívat. Jednou bratr�m na�ídil veselou 
diskusi. Šel kolem myslivec a divil se 
p�enáramn�, že jinak tak tiší, pracovití 
mniši vesele povídají a nic ned�lají. 
Antonín mu poru�il natáhnout luk. 
Myslivec poslechl. „Víc“ pobízel 
Antonín. Myslivec se snažil natáhnout luk 
co um�l. „To je málo, ješt� víc“ to už ale 
myslivec necht�l. „Když luk p�etáhnu, 
praskne mi“ bránil se. „Stejn� tak je to 
s �lov�kem“ pou�il jej Antonín. „Když 
�lov�k natáhne své síly, bez toho aby se 
uvolnil, zlomí se. Musí se uvolnit, aby se 
mohl natáhnout.“ Také dokument II. 
Vatikánského koncilu Radost a nad�je 
mluví o volném �asu a jeho využití: 
„Volného �asu je t�eba správn� využívat 
k uvoln�ní ducha a k posílení duševního i 
t�lesného zdraví.“ P�eji Vám milí farníci 
požehnané prázdniny, aby jste na�erpali 
nových sil, a aby jste se vrátili posiln�ní 
na t�le i na duchu.       Váš P. Daniel. 
 
 

ITALSKÁ MLÁDEŽ 
PRO �EPSKÉ D�TI 

 
Od soboty 21. do ned�le 29. srpna 
na zahrad� Domova Karla 
Boromejského (v míst� konání D�tské 
pout�) bude skupina italské mládeže 
vedená kn�zem Donem Silvio pod 
názvem GREST (z italského Gruppi 
estivi - "Letni skupiny") z Mirana - 



m�sta nedaleko Benátek - nabízet 
d�tem a mládeži, kte�í by cht�li 
zbývající dny prázdnin strávit 
zajímavou tv�r�í zábavou, nejr�zn�jší 
aktivity.  
  
V sobotu 21. 8. od 14 hodin za�nou 
první spole�né hry. Ve�er je p�ipravené 
úvodní p�edstavení.  
V ned�li by bylo možné spolu s nimi 
slavit mši svatou a od pond�lí 23. 
srpna jsou už každý den na programu:  
 
1) tzv. dílny - malování, kreslení, 
origami, výroba papírových kv�tin, 
drátkování, decoupage, náramky, 
stavba model� letadel a automobil� 
2) kulturni aktivity - divadlo, tanec, 
zp�v, hudba 
3) sportovní hry - fotbal, rugby, 
basketbal... a jiné. 
  
Program potrvá až do ned�le 29. 
srpna a uzav�en bude spole�ným 
ve�erním p�edstavením. Všechny d�ti a 
mládež z �ep a okolí jsou srde�n� 
zvány!          David Žofák   
  
 
ITALSKÁ MLÁDEŽ – POMOC P�I 
ORGANIZACI 
Kdo by cht�l pomoci b�hem deseti dn� 
(od 19. do 30 srpna), které nám bude 
v�novat italská mládež, ozv�te se mi 
na tel: 603-894 989.     David   
 
________________ 
 
FARNOST O PRÁZDNINÁCH 
B�hem prázdnin nebude �tvrte�ní mše u 
sv. Martina p�izp�sobená d�tem (konat 
se bude i nadále), nebude zpov�dní den 
(ke svátosti smí�ení bude možno 
p�istoupit podle domluvy nebo p�ed a po 
mši svaté), nebudou pravidelné 
katecheze s d�tmi, ministranti ani 
spole�enství mládeže.      –dž- 
 

MARTINOVINY MAJÍ VOLNO  
I letos budou mít Martinoviny 
o prázdninách dovolenou. T�ším se na 
vaše nové p�ísp�vky, p�íb�hy a post�ehy, 
které bychom mohli za�átkem školního 
roku v MN publikovat! P�eji Vám 
prázdniny a dovolenou prožité v dobrém!  
David Ž. 
___________________ 
 
…a na záv�r N�KOLIK VTIP�  
 
Netahat ko�ku 
Kaplan jednou vidí, že Pepík, který chodí 
do náboženství, tahá ko�ku za ocas. 
V následující hodin� mluví proto o týrání 
zví�at a ptá se žák�, proti kterému 
p�ikázání se Pepík provinil. Jeden se 
p�ihlásí a odpoví: „Co B�h spojil, �lov�k 
nerozlu�uj!“  
 
Co se zbytky? 
Farní hospodyn� výborn� va�í, ale vždy 
od ob�da n�co zbude. Její to líto vyhodit, 
tak to vždy sní. Také je to na ní vid�t. 
Jednoho dne toho má dost a �íká panu 
fará�i: „Ot�e, takto to dál nep�jde! Bu� 
si po�ídíme prase nebo p�ijde kaplan!“ 
 
  
KALENDÁ�  
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
PO  16 K   
ÚT  17.30 M     
ST  16 K  
�T  17.30 M 
PÁ  18 K   
SO  18       (s ned�lní platností)  
NE                  7. 45 M    
                         9 K     
  
 
… stejný po�ad bohoslužeb bude i 
b�hem celých prázdnin!  


