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 dne Pán� 21. listopadu 2004 
 
Nedávno jsme v naší farnosti slavili jeho svátek a 
proto snad se hodí znovu si p�ipomenout n�které 
základní události jeho života…    
�
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Patron tisíc� našich Martin�, sv.Martin, pocházel 
z rodiny �ímského d�stojníka, rodáka z Amiensu 
(kraj Pikardie ve Francii), jenž byl keltské 
národnosti. Jméno Martin znamená „sv�dek“. 
Martin se narodil v míst�, kam byl jeho otec 
p�ivelen, a sice v Sabarii v tehdejší Pannonii, 
dnešním Szonbathely v západní �ásti Ma�arska, 
nedaleko rakouských hranic.  

Martinovi rodi�e byli pohané, ale ke 
k�es�an�m byli tolerantní. Jakmile se z Panonie 
odst�hovali do severní Itálie, do lombardské 
Pavie, 10letý Martin za�al mezi k�es�any chodit 
a brzy se stal katechumenem, p�ipravoval se na 
k�est. Jeho rodi�e s tím souhlasili. Podle otcova 
p�ání byl v 15 letech p�ijat do armády a jako 
18letý sloužil vojenskou p�ísahu v�rnosti 
�ímskému impériu. Za�ala jeho cesta po Evrop�. 
P�id�lili ho k jízdnímu pluku (sv.Martin je proto 
zpodob�ován na koni) a odvolali jej do Galie. 
Martin podle legendy p�ijel v dob� kruté zimy do 
otcova rodného Amiensu a uvid�l p�ed m�stskou 
branou polonahého žebráka. Roz�al me�em sv�j 
vojenský pláš� a polovinu dal žebrákovi. V noci 
pak m�l sen, že vidí spasitele, jenž �íká: „Tímto 
rouchem mne p�ikryl dosud nepok�t�ný Martin!“ 

Martinova vize zm�nila celý jeho život. 
V r.355 se dal jako 39letý pok�tít a vzáp�tí 
opustil vojenskou dráhu. Navštívil své rodi�e, 
kte�í op�t žili v Pannonii (jeho otec se stal 
vojenským tribunem), a prosil je, aby rovn�ž 
p�ijali víru Kristovu. Pok�tít se však dala pouze 
jeho matka. Martin se s povd�kem s rodi�i 
rozlou�il a jel vst�íc v�hlasnému biskupu 
sv.Hilariovi, jenž se práv� vracel z vyhnanství 

z Malé Asie. V �ím� jej již nezastihl a shledal se 
s ním až v jeho p�sobišti ve francouzském m�st� 
Poitiers. Sv.Hilarius srde�n� Martina uvítal a stal 
se mu u�itelem a rádcem. Daroval mu pozemek 
pro založení poustevnické osady 8 km jižn� od 
Poitiers. Na tomto míst� pak vznikla klášterní 
družina v Ligugé (klášter existuje dodnes). 

V r. 371 již jako 55letý kn�z p�ijal Martin 
funkci biskupa v Tours ve st�ední Francii. Sám 
dál žil jako poustevnický mnich a nedaleko 
Tours založil klášter (dnes ruiny) Marmoutier. 
Byl neoby�ejn� skromný. P�i bohoslužbách 
odmítal sed�t na svém biskupském tr�nu a 
sedával na stoli�ce mezi svými pomocníky.Ost�e 
vystupoval proti mravnostním p�estupk�m, 
naopak vycházel vst�íc ubožák�m a žebrák�m. 
Vždy neohrožen� hájil spravedlnost a poctivost. 
Záv�r jeho života je spojen s cestou do 
nedalekého m�ste�ka Candes u Montsoreau nad 
Loirou, kde vznikly jakési spory mezi 
duchovenstvem. 81letý biskup Martin se 
nachladil a musel se na zpáte�ní cest� vrátit do 
Cannes, kde 8.listopadu 397 zem�el. 11. 
listopadu poh�bili jeho t�lo v Tours. Jeho lebku 
chovají s velkou pietou v slavné kapli Sainte-
Chapelle v Pa�íži, zatímco malé ostatku jsou také 
v dominikánském kostele sv. Martina (na míst� 
jeho rodného domu) v Szombathely.  
 
 
 
 
(p�evzato z �eského kalendá�e sv�tc� - Petr 
Pracný)  
 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA  
se pro d�ti z �ep bude konat v ned�li 5. 
prosince v 17 hodin v jídeln� DCB – jako 
obvykle.  Nejpozd�ji �TVRT HODINY 



P�EDEM doneste prosím dárky pro d�ti 
do klubu DCB – ty budou pak rozdány 
osobn� d�tem p�i besídce.  Tuto ned�li 
budou také posunuty nešpory až na 18 
hodinu.   DŽ 
 
MIKULÁŠ VE M�ST� 
Pro ty, kdo nebudou moci p�ijít na tuto 
spole�nou besídku je možné pozvat 
Mikuláše p�ímo dom�: je však se t�eba 
p�ímo OBJEDNAT nejpozd�ji do 3. 
prosince Davidovi Žofákovi na tel: 603-
894989.  Mikuláš bude chodit do rodin 
zhruba od 18 hodin v ned�li 5. prosince.   
DŽ 
 
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  
Se bude konat V NED�LI 28. listopadu 
v kostele Sv. Rodiny. Obnovu povede P. 
Ond�ej Pávek, fará� od svatého Václava 
na Smíchov�.  
 
RORÁTY  
budou v adventní dob� op�t 2x v týdnu: 
vždy V SOBOTU v 7 hodin u Sv. Rodiny a 
VE �TVRTEK v 7 hodin u sv. Martina.  
 
ADVENTNÍ NEŠPORY 
Budou VŽDY V NED�LI od 17 hodin 
dopln�né obrazovou meditací s diapozitivy 
(krom� 5. prosince, kdy budou posunuty 
na 18 hodinu).   
 
 
ADVENTNÍ KONCERTY 2004 
 
I. ADVENTNÍ KONCERT v ned�li 28. 11.  
D�tský p�vecký soubor RADOST-PRAHA 
ZUŠ Praha 7 sbormist�i Vladislav Sou�ek a 
Andrea Sušilová, varhany Jitka Nešverová 

II. ADVENTNÍ KONCERT v ned�li 5. 12. 
Soubor SPONTE SUA  
 

III. ADVENTNÍ KONCERT v ned�li 12. 12. 
Po�ádá ÚM� Praha 17 hudební kvarteto 
pod vedením Doc. Mgr. Ji�í Hošek /só�ista 
�eského rozhlasu/ - varhany, cembalo. Dále 
ú�inkují: Dominique Devaux /Dánsko/ - 
mezzosoprán, Václav Slivanský 
/só�oflétnista Státní opery Praha/ - flétna, 
Dominika Hošková /laureátka sout�že B. 
Martin� 2004/ 

IV. ADVENTNÍ KONCERT v ned�li 19. 12. 
Soubor MUZICA PRO SANCTA CAECILIA – 
benefi�ní koncert na podporu nahrávání 
knihy pro nevidomé
Všechny adventní koncerty se konají v 
kostele sv. Rodiny, za�ínají v 17:00 
hodin a je na n� vstup dobrovolný. 
  
_______________________ 
  
KALENDÁ� 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
22. PO  16 K  18 h  spol. mládeže I. 
     20 h spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina  
23. ÚT  17.30 M     

19.45 zpívání – klub DCB 
24. ST  16 K 20 h ZŠ Sochá�ova–sport 
25. 	T  17.30 M zpov�dní den 
    d�tská mše   9 h  rodinný r�ženec  
    18.45–19.30 sv. smí�ení  
    19.30    liturgika   
26. PÁ  18 K  15.30 rodinné katecheze  
    15.30 spol. mládeže III. 
27. SO  18 K      (s ned�lní platností)  
28. NE          7. 45 M    1. adventní ned�le 
                         9 K     duchovní obnova  

17 h  adventní nešpory  
29. PO  16 K  18 h  spol. mládeže I. 

20.00 spol. mládeže II. 
- zákristie sv. Martina  

30. ÚT  17.30 M     
19.45 zpívání – klub DCB 

1. ST  16 K 20 h ZŠ Sochá�ova–sport 
2. 	T  17.30 M zpov�dní den 
    d�tská mše   9 h  rodinný r�ženec 
      7 h  roráty u sv. Martina     
    15.30-setkání ministrant� 
    18.45–19.30 sv. smí�ení  
    19.30    biblická hodina  
3. PÁ  18 K  15.30 rodinné katecheze  
    15.30 spol. mládeže III. 
4. SO  18 K      (s ned�lní platností)  
      7 h  roráty u Sv. Rodiny 
5. NE          7. 45 M    2. adventní ned�le 
                        9 K        farní kafe 

17 h  mikulášská besídka 
18 h  adventní nešpory 

 


