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JÓ�AFAT, JOZAFAT  
kraloval  na judském trůně od roku 873 
do roku 849. Byl synem a nástupcem 
krále Azy. Jméno se v bibli vyskytuje 
vícekrát a znamená �Hospodin soudí�.  
Upravil soudnictví, ustanovil 
v jednotlivých městech soudce pro 
civilní a nábo�enské zále�itosti, zřídil 
také nejvy��í soud v Jeruzalémě. 
Postaral se o bezpečnost ří�e 
opevňováním měst a stavbou vě�í pro 
bezpečnost stád, jednotlivá města 
obsadil vojenskými posádkami. Staral se 
i o obchod, ale jeho pokus o obnovení 
námořní flotily jako za �alamouna 
ztroskotal. Tou�il po spojení se 
severním Izraelem, ale přehlédl, �e 
spojení s bezbo�nými přiná�í soud.  
Zveleboval své království i nábo�ensky, 
bible ho chválí pro zakázání 
modloslu�by i proto, �e upevnil 
nábo�enství Hospodinovo 
organizovaným vyučováním Zákona. 
Jó�afat byl zbo�ný mu�em, kráčel po 
cestě svého otce a krále Davida. �Jeho 
srdce bylo naplněno hrdostí, �e chodí po 
cestách Hospodinových.� (2 Pa 17,6) 
Bůh mu �ehnal �strach z Hospodina 
dolehl na v�echna království těch zemí, 
které byly kolem Judy, tak�e proti 
Jó�afatovi nebojovala�. (2 Pa 17,10) 
Izraelský král Achab jej přemluvil, aby 

s ním táhl proti Rámotu, za to byl kárán 
prorokem Jehúem. Kdy� proti němu 
vytáhla vojska z krajin za mořem, tázal 
se s bázní Hospodina, vyhlásil půst a 
v�ichni hledali pomoc u Boha. Dopřál 
jim vítězství a Jó�afat nezapomněl ve 
své řeči k lidu  vzdát hold Hospodinu: 
�Věřte v Hospodina, svého Boha, a 
budete nepohnutelní; věřte jeho 
prorokům a bude vás provázet zdar�. (2 
Pa 20,20) Jó�afat mů�e být pro na�í 
dobu vzorem, �e nespoléhal jenom na 
lidskou chytrost a politický kalkul, ale 
také předev�ím na Hospodina.  Údolí 
nesoucí jméno Jó�afat má být údolím 
soudu. �idé i mohamedáni věří, �e zde 
bude vykonán poslední soud. Od 4. 
století je toto údolí ztoto�ňováno 
s údolím Cedron které dělí Jeruzalém a 
horu Olivetskou.  DPJ 
 
 
SVATOMARTINSKÝ 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD    
Farnost  sv. Martina Praha � Řepy Vás 
srdečně  zve na tradiční 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD. Průvod v 
čele se sv. Martinem na koni vyjde od 
Z� Werichova v neděli 14.listopadu 
2004 v    17    hodin a bude ukončen u 
kostela Sv. Rodiny. Pro ka�dé dítě je 
připraven �Svatomartinský preclík� a 



obrázek! Děti - nezapomeňte si vzít 
sebou lampiony! V�echny srdečně 
zveme!  far 
  
 
ČTVRTKY PRO FARNOST  
(v 19:30) 
Znovu připomínáme, �e po 
příle�itosti k svátosti smíření 
(ka�dý čtvrtek od 18:45-19:30) 
budou v klubu DCB v měsíčním 
intervalu biblické hodiny, 
katechismus, liturgický krou�ek a 
ka�dý třetí čtvrtek farní rada. 
Čtvrtek 11.11 bude věnován 
katechismu, následující 18. 11 
zase liturgice. V�ichni farníci jsou 
srdečně zváni!   DPJ  
 
 
MINISTRANTI 
Ve čtvrtek 11. listopadu v 15.30 
v zákristii sv. Martina se sejdou 
kluci-ministranti! Jsou zváni i ti co 
neministrují!   DŽ 
 
 
FOTBALOVÝ ZÁPAS 
V�ichni farníci, známí, fandové a 
dal�í�jsou zváni na dal�í utkání mezi 
mu�stvem FARNOSTI SV. 
MARTINA ŘEPY & FARNOSTI 
SV. IGNÁCE NOVÉ MĚSTO. Utkání 
se bude konat v neděli 14. listopadu ve 
14 hodin na hři�ti Z� Generálporučíka 
F. Peřiny (bývalá Socháňova)!  red 
 
 
FARNÍ PLES 
se bude konat 15. ledna ve 20 hod 
v řepské sokolovně! Lístky bude mo�né 
zakoupit v�dy po nedělní m�i svaté nebo 
u Ivany Rouskové � tel: 721-630 740. 

V�ichni farníci a jejich přátelé a známí 
jsou srdečně zváni! red    
  
 
SVĚTOVÝ DEN MLÁDE�E (SDM) 
�Při�li jsme se mu poklonit� Mt 2,2 
V německém Kolíně nad Rýnem bude 
od úterý 16. do neděle 21. srpna 
probíhat hlavní část oslav Světového 
dne mláde�e � setkání mladých lidí 
S PAPE�EM a MEZI SEBOU 
navzájem. Součástí PROGRAMU 
bude setkání s pape�em při noční vigilii 
a ranní m�i svaté, festival mláde�e � 
koncerty, recitály, filmy, tance, 
divadelní představení, představení hnutí, 
výstavy, bdění aj., svátost smíření, pouť 
do dómu. Cena: celý pobyt i se stravou 
je za 135 EUR (4300 Kč) + 2000 Kč za 
dopravu. Cestuje se společně autobusy. 
Je mo�né i objednávat jen stravu nebo 
jen ubytování a jiné varianty.  
SETKÁNÍ V DIECÉZÍCH  Je mo�né 
také jet na SDM ji� dříve a setkat se 
s mladými lidmi z Německa v jejich 
farnostech � od 11. do 15. srpna. Mladí 
lidé budou hosty v rodinách, farnostech 
a komunitách, které připravují 
nejrůzněj�í aktivity: modlitební setkání, 
poutě, slavnostní setkání a jeden 
sociálně zaměřený den. Ubytování bude 
jednoduché a zdarma. Strava bude 
zdarma. Přihlásit se je mo�né přímo na 
Diecézních centrech pro mláde� nebo na 
www.kolin2005.signaly.cz  nebo ve 
farnosti co nejdříve � nejpozději do 
konce června 2005.  D� 
 
 
KONCERT JANA BURIANA 
Dnes - 7. 11. 2004 v 17:00 hodin se 
bude konat v refektáři Domova sv. 
Karla Boromejského 
benefiční koncert Jana Buriana. 



Vstupenky ve vý�i 100 Kč lze 
zakoupit 1 hodinu před zahájením 
koncertu 
Jan Burian vystoupí bez nároku na 
honorář a výtě�ek koncertu je 
věnován ve prospěch Domova. red 
 
 
MLADÝ VĚŘÍCÍ LÉKAŘ 
MUDr. Theodor Bachleda hledá 
podnájem v Řepích nebo okolí za 
rozumnou cenu. Současně hledá bydlení 
také jeden jeho kolega, mladý lékař � 
tedy nejvhodněj�í by byla mo�nost 
ubytování 2+1 event. 2+kk do 9000 (s 
poplatky) a nebo té� jen pro Dr 
Bachledu volný pokoj v bytě do 
4.500Kč. Bydlení mů�e být např. i 
v těchto lokalitách: Bílá Hora, Motol, 
Břevnov, Ruzyně, Stodůlky, Zličín, 
Rudná. �ádost tohoto lékaře také 
podporuje představená DCB � S.M. 
Konsoláta, která ho zná a zaručuje se za 
jeho poctivost. 
Kontakt: MUDr. Teodor Bachleda 
Fakultní nemocnice Motol 
Telefon: (+420) 224 435 451  mobil: 
(+420) 737 534 544 
 
_________________ 
 
Z  I N T E R N E T O V É  
P O � T Y 
Při svém zamy�lení o příčinách pádu 
demokracie v antických Athénách 
skotský právník a historik Sir Alex 
Fraser Tytler (1747- 1813) napsal: 
 
�Demokracie nemů�e existovat jako 
permanentní forma vlády- mů�e trvat 
pouze tak dlouho, ne�li voliči zjistí, �e si 
mohu dovolit odhlasovat velkorysé 
výhody na účet státní pokladny. Od této 
chvíle hlasuje vět�ina v�dy pro ty 

kandidáty, kteří jí slibují nejvíce po�itků 
z veřejných financí. Proto demokracie 
v�dy zkolabuje kvůli nedostatku 
finanční odpovědnosti... 
Průměrná doba trvání vrcholu velkých 
světových civilizací byla přibli�ně dvě 
století... v�echny postupně procházely 
těmito stádii:  

od otroctví k víře, 
od víry k odvaze, 
od odvahy ke svobodě, 
od svobody k hojnosti, 
od hojnosti k sobectví, 
od sobectví k sebeuspokojení, 
od sebeuspokojení k apatii, 
od apatie k závislosti, 
od závislosti zpět k otroctví�. 
 

Tolik Sir A.F.Tytler... 
 
I Antika měla svého hlasatele "konce 
dějin", "svého Francise Fukujamu"- 
historik Polybios ve 2. století př. Kr. 
pova�oval Řím za vyvrcholení dějin, za 
ten nejideálněj�í stát... který se v�ak v 
dal�ích stoletích politicky, ekonomicky i 
mravně předev�ím zevnitř sám rozlo�il... 
 
Vět�ina lidí dnes, v době "moderního 
sociálního" státu, společnosti s vysokou 
mírou vnitřní apatie a závislosti na 
financích přerozdělovaných státem 
(!kde�e se to nacházíme na Tytlerově 
�kále?!?), počítá s tím, �e tento systém je 
tu na věky... no, ale přesně toté� si staří 
Římané mysleli také...  (od chlapi.cz � 
J.Zich) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
KALENDÁŘ 
 
M � kostel sv. Martina, K � klá�terní kostel 
 
8. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 
     20 h spol. mláde�e II. 

- zákristie sv. Martina  
9. ÚT  17.30 M     

19.45 zpívání � klub DCB 
10. ST  16 K 20 h Z� Socháňova�sport 
11. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   9 h  rodinný rů�enec 
    15.30-setkání ministrantů 
    18.45�19.30 sv. smíření  
    19.30    katechismus   
12. PÁ  18 K  15.30 rodinné katecheze  
    15.30 spol. mláde�e III. 
13. SO  18 K      (s nedělní platností)  
14. NE          7. 45 M    33. neděle v mezidobí 
                         9 K     
 
15. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 

20.00 spol. mláde�e II. 
- zákristie sv. Martina  

16. ÚT  17.30 M     
19.45 zpívání � klub DCB 

17. ST  16 K 20 h Z� Socháňova�sport 
18. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   9 h  rodinný rů�enec 
    18.45�19.30 sv. smíření  
    19.30    liturgika  
19. PÁ  18 K  15.30 rodinné katecheze  
    15.30 spol. mláde�e III. 
20. SO  18 K      (s nedělní platností)  
21. NE          7. 45 M  Slav. Je�í�e Krista Krále   
                        9 K 
 


