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LOVO NA ZÁ�Í  
 
MILÍ FARNÍCI, SESTRY A BRAT�I, 
kon�í prázdniny a za�íná nový školní rok, zejména pro prv�á�ky je to nový krok 

v jejich život�. Ti starší jsou o t�ídu výš. A ti d�íve narození vzpomínají, jaké to bylo 
p�kné… Jako farní rodina  se op�t budeme scházet na ned�lních bohoslužbách, 
katechezích, setkáních. Již zesnulý papež Jan Pavel II. vyhlásil  rok Eucharistie a tak 
v Martinovinách p�erušíme �adu biblických postav a budeme se v�novat mši svaté. Ona je 
pro v��ícího �lov�ka „pramenem a vrcholem“. Pramenem z kterého žijeme a vrcholem, ke 
kterému sm��ujeme.  
K porozum�ní mši svaté nám m�že pomoci obraz o dvou stolech: o stolu Božího slova a  
o stolu Božího pokrmu. To jsou slova, která používá nejenom II. Vatikánský koncil, tak 
mluví již Ježíš slovy Mojžíše (Dt 8,3): „Je psáno: ,Nejenom chlebem bude �lov�k živ, ale 
každým slovem, které vychází z Božích úst.´“. (Mt 4, 4) V Kempenského Následování 
Krista �teme: „Cítím, že je mi svrchovan� zapot�ebí v tomto život� dvou v�cí, bez nichž 
by mi tento bídný život byl nesnesitelný. Vyznávám, že pot�ebuji dvojího, pokud žiji 
v žalá�i tohoto t�la: totiž pokrmu a sv�tla. Proto jsi mn� slabému dal své svaté t�lo na 
posiln�ní duše i t�la, a ,své slovo jsi ustanovil svítilnou pro mé kroky’. (Ž 118,105). Bez 
t�chto dvou dar� bych nemohl dob�e žít; nebo� Boží slovo je sv�tlem mé duše a tvá 
Svátost je chlebem duchovního života.“ 
K t�mto dv�ma ohnisk�m mše p�istupujeme skrze „úvodní ob�ady“ a lou�íme se ob�ady 
záv�re�nými.  
Ú�elem úvodních ob�ad� je, „aby shromážd�ní v��ící vytvo�ili spole�enství a dob�e se 
p�ipravili ke slyšení Božího slova a k d�stojnému slavení eucharistie.“ (IG 24)  
P�íchod, vstupní zp�v – Introitus nás uvádí do tématiky dne. Lze ho sledovat až do 5. 
století. Byl p�vodn� procesním zp�vem u tzv. stationární bohoslužby. (V �ase „papežské“ 
mše se shromáždili v��ící, klérus a biskup v n�kterém �ímském kostele /ecclesia collecta/ a 
pak krá�eli slavnostním pr�vodem do jiného kostela (statio), kde se konala mše.) Zp�v má 
dvojí funkci: oslavit p�icházejícího Krista a budovat („sezpívat“) spole�enství. Dnešní 
forma introitu m�že být:  
� latinská antifona s žalmovým veršem 
� tichý vstup se �tenou antifonou 
� chórový zp�v 
� varhanní hra 
� píse� (kancionál, mešní zp�vy, ...) 
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RO�NIK IX. 

„Jeho božská moc vám dá všestrannou sílu, abyste všecky  
zkoušky trp�liv� vydrželi. Pak budete radostn� d�kovat 
Otci, že vás uschopnil k ú�asti na d�dictví v��ících  
ve sv�tle.“                                                       Kol, 1, 11-12 

 



Pozdravení oltá�e a shromážd�ného lidu: (Salutatio altaris et populi congregati) 
Oltá� je místo, kde se zp�ítom�uje ob�� Ježíše Krista, a tak jej symbolizuje. Proto první 
pozdrav pat�í jemu. Kn�z jej uctí, políbí a m�že jej také okou�it. Polibek je projev lásky 
nev�sty církve ženichu Kristovi. Do oltá�e se vkládaly relikvie svatých. Polibek pat�í i jim, 
spole�n� s nimi tvo�íme spole�enství vykoupených. Kadidlo má význam znamení, protože 
sho�í, a tak vyjad�uje dávající se lásku Ježíše Krista, která je inspirací pro náš život 
v služb� Bohu a jeho království. Vystupováním kadidlového kou�e se nazna�uje také 
o�ista a modlitba, která má vystupovat ze srdce �lov�ka.  
Druhý pozdrav pat�í shromážd�ným v��ícím. Oni se sešli ve jménu Trojjediného Boha, 
proto d�lají k�íž a Pán je s nimi, jak slíbil: „Kde jsou dva nebo t�i shromážd�ni ve jménu 
mém, tam jsem sám uprost�ed nich“ (Mt 18,20). Pozdravení „Pán s vámi“ tudíž vyjad�uje 
nejenom p�ání, ale také skute�nost. A my si nem�žeme více p�át a více �íct než: K�es�ané, 
vy jste d�ti Boží, nositelé Krista, stávejte se jimi stále víc a víc.    DPJ 
 
 
 

ÁBOŽENSTVÍ, KATECHEZE A SKUPINY MLÁDEŽE  
  

  
NÁBOŽENSTVÍ D�TÍ 
Milí farníci, aby si d�ti mohli ud�lat plán na školní rok, hlásíme v p�edstihu, že 
náboženství bude vyu�ovat podle možností otec Daniel ve st�edu v 17.00 v klubu DCB. 
Zveme rodi�e, aby své d�ti p�ihlásili. P�ihlášky jsou na poslední stránce MN.    DPJ 
 
KATECHEZE V RODINÁCH 
Kdo má zájem o katecheze v rodinách, které budou konat katecheti s kanonickou misí 
PhDr.Zdena Veselá a Mgr.Zuzana Šp�rová pop�. Mgr.David Žofák, pro své d�ti ve v�ku 3 
až 12 let, zapište se do formulá�e v p�edsíni kostela sv. Rodiny nebo sv. Martina, nebo 
zavolejte p�ímo paní Veselé -tel: 235 312 867. Podle zájmu budou utvo�eny skupiny.   -dž- 
 
SKUPINY MLÁDEŽE   
V zákristii kostela sv. Martina se op�t bude možné scházet ve skupinách mládeže – zhruba 
od 11-ti let do 30-ti. Na našich setkáních si povídáme, ale také hrajeme r�zné hry, sout�že, 
chodíme na výlety, spole�n� modlíme se, navšt�vujeme zajímavá místa. Jste proto všichni 
srde�n� zváni – i s vašimi novými nápady jak využít spole�ný �as. 
Kdo má o toto setkávání zájem p�ihlašte se na formulá� v p�edsíni kostela a nebo 
p�ímo na tel. 603-89 49 89 pop�ípad� do zákristie sv. Martina: 235 302 058 nebo na 
mailu: david.zofak@tiscali.cz  Podle vašeho zájmu a možností vytvo�íme skupiny.  
K p�íprav� na k�est �i bi�mování se m�žete p�ihlásit stejným zp�sobem.   
Skupina mladších chlapc� (tzv. ministranti) se mohou také napsat na p�iložený formulá� 
– podle zájmu se domluvíme na scházení..  p. as. David Žofák 
______________________ 
�

��������
Kdo by se spole�n� s námi cht�l modlit r�ženec (5 desátk�), p�ihlašte se u Zdeny Veselé – 
tel: 235 312 867. Scházeli bychom se ve st�edu v 9 hod.  T�šíme se!    Zdena V. 
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OMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO   
  
Vás zve na benefi�ní koncert skupin 

 
JABLKO� A SPIRITUÁL KVINTET 

 
v ned�li 18. zá�í 2005 od 16:30 hodin v klášterní zahrad�  
Domova sv. Karla Boromejského 
Koncert po�ádá Domov sv. Karla Boromejského pod záštitou Ú�adu m�stské �ásti 
Prahy 17 
Výt�žek koncertu bude v�nován na nákup polohovacích postelí pro pacienty a 
k zajišt�ní provozu Domova.  
 
Kontakt: tel: 235 323 248, 
sekretariat@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz 
Cena vstupného: dosp�lí  250,- K�/ v p�edprodeji 200,- K�, d�ti nad 10 let, 
studenti, d�chodci, držitelé ZTP 150,- K�/v p�edprodeji 100,- K�, k stání 100,- K� 
(k zakoupení pouze v den koncertu), d�ti do 10 let  zdarma  
P�edprodej vstupenek bude zahájen 5.9. v: pokladn� Domova sv.Karla 
Boromejského, po-pá 8-15:30 hod.,v Lidové cestovní kancelá�i, po-pá 9-18 hod. 
(Žalanského 57, Praha 17 – �epy, tel: 235 300 208-9), na recepci Nemocnice pod 
Pet�ínem (Vlašská 36, Praha 1, tel: 257 197 319) 
 
 
 

 OLÍN NAD RÝNEM 
 
VZPOMÍNKA  

 
Po návratu z Kolína nad Rýnem rád bych se �tená�i Martinských novin sd�lil své hlavní 
dojmy z XX. Sv�tového dne mládeže. 
Jsou to dojmy jak vn�jší, tak vnit�ní, duchovní. Ty vn�jší poznala velká �ást ve�ejnosti ze 
sd�lovacích prost�edk�, zejména z televize. Byla to atmosféra nadšení, jásotu, srde�nosti, 
ale i trp�livého a state�ného snášení všech možných nedostatk�, které takové  p�ibližn� 
milionové shromážd�ní v milionovém m�st� p�ináší a ke kterým p�ece jen docházelo i p�es 
nejpe�liv�jší n�meckou d�kladnost. 
Již mén� nám mohla televizní obrazovka sd�lit o duchovní hodnot� tohoto setkání – snad 
jen ve výpov�dích n�kterých sv�dk�. Asi to nejd�ležit�jší se d�lo pro naši mládež 
v �eském centru p�i kostele sv. Anežky �ímské každodenn� od úterý 16. 8. do soboty 20. 
8., kde se dopoledne konaly katecheze našich biskup�, zakon�ené koncelebrovanou mší 
svatou. Sou�asn� bylo mnoho kn�ží nasazeno ke svátosti smíru nebo k pohovor�m hlavn� 
v prostorné krypt� pod kostelem (kde byla též stále vystavena Nejsv�t�jší svátost) nebo 
p�ed kostelem. A zde práv� docházelo k tomu nejradostn�jšímu: k obrácení k lásce Boží, 
Ježíšov� a k jeho mystickému t�lu – církvi. Samoz�ejm� d�ležitým p�ísp�vkem k tomuto 
obrácení byla všechna slova, modlitby a povzbuzení papeže Benedikta XVI. 
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Záv�rem bych cht�l všem �tená��m a farník�m, zejména sestrám a  starým a nemocným 
v Domov� sv. Karla Boromejského pod�kovat za modlitby a ob�ti, kterými jste tyto 
významné dni církve podpo�ili.                    P. Karel Šubrt  
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ECHNIKA  
  
POZEMNÍ DIGITÁLNÍ vysílání TV a rozhlasových stanic (DVB-T) 

(vzhledem k tomu, že v budoucnu bude možná z�ízený kanál digitální k�es�anské televize, 
p�inášíme zde také tyto informace…)   
V �ervenci tohoto roku jsem si zap�j�il za�ízení SET TOP BOX (voln� p�eloženo Horní 
krabice) na testovací p�íjem zkušebního digitálního vysílání TV a rádia v Praze a okolí – 
info na adrese: http://technet.idnes.cz/digitv_test.asp. V Praze 6 – �epích, Nevanova ul.  
jsem chytil na „kus drátu“ tyto stanice: TV: �T1, �T2, NOVA, PRIMA, TV Praha, 24.cz, 
Ó�ko; Radia: �RO1-radiožurnál, �RO2, Proglas, Evropa 2, Expresradio,  Praha, Vltava a 
Frekvence1 . Obraz i zvuk je ve špi�kové  prvot�ídní kvalit�,  rádia všechna stereo. 
Nevýhody: zatím jen omezená programová nabídka (menší než UPC MINI), ob�as 
výpadek  vysílání, ale už je nastartován velký rozvoj 
Cena: cca 2 500 K� a výše podle vybavení                  Ing. Ji�í Veselý  

(další informace najdete na nást�nce v p�edsíni kostela…) 
 
_________________________ 
 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ZÁ�Í 

1. Za právo a svobodu vyznání, aby je zaru�ily všechny vlády sv�ta. 
2. Za mladá církevní spole�enství, aby se hlásání Kristova poselství upevnilo a 

zako�enilo v jejich místní národní kultu�e.  
3. Za d�ti a mládež, aby jejich rodi�e na p�ímluvu svaté Ludmily plnili slib daný p�i 

jejich k�tu a nezanedbávali náboženskou výchovu.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

p�ihláška na VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ  
ve ST�EDU VŽDY od 17  HODIN v klubu DCB 

(p�ihlášku odevzdejte do p�ipravené krabi�ky v zákristii kostela) 
 

jméno dít�te: ………..…………………………………….….. 
t�ída: …………………………………………………………. 
škola: ………………………………………………………… 
podpis rodi��: ……………………………………………..… 
kontakt na rodi�e: ……………………………………….…… 

T 


