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LOVO NA �ÍJEN  
 
MILÍ FARNÍCI, SESTRY A BRAT�I,  

dalším stavebním kamenem mše svaté je Úkon kajícnosti (Actus paenitentialis). 
Již „U�ení apoštol�“ vybízí k�es�any: „V den Pán� se shromážd�te, lamte chléb a slavte 
Eucharistii; nejd�íve však vyznejte své h�íchy, aby vaše ob�� byla svatá“ (Didaché 14, 1). 
Mše svatá jako celek a zvlášt� p�ijímání má moc odpoušt�t h�íchy. Ale možnost 
k zamyšlení, pokání a obrácení se nám nabízí již na za�átku ve vyznání vin. Máme 
vyjád�it lítost nad nedostatky, slabostmi a h�íchy, protože jenom ti v�domí si své h�íšnosti 
odcházejí z Božího domu ospravedln�ni. 
 
Dnešní formy: 
� „Confiteor“ p�išel do latinské liturgie z východu v 6.-7. století. Obsahuje v sob� ur�itý 

prvek dramati�nosti. Spole�enství s kn�zem stojí p�ed soudním stolcem Božím jako 
obžalovaní, obstoupeni svatými s Pannou Marií a and�lskými k�ry. Každý se p�iznává 
ke svým vinám a prosí o ochranu a p�ímluvu Bohorodi�ku Marii, všechny and�ly a 
svaté, i své bratry a sestry, aby k n�mu byl B�h milosrdný. �lov�k neh�eší jenom 
myšlením, slovy a skutky, ale také zanedbáváním dobrého. Proto bychom se m�li vážn� 
sami sebe ptát: kde jsem zanedbal svoji povinnost, kde jsem nevykonal, co jsem mohl 
dobrého vykonat? 

� Žalmový verš „Smiluj se nad námi, Pane. H�ešili jme proti tob�. Ukaž nám, Pane, své 
milosrdenství. A dej nám svou spásu“ je biblický, složen z Jl 2, 17 a Ž 85, 8. Vyjad�uje 
krátce a pregnantn� prosbu o slitování. Odleh�uje úvodní ob�ady, a tak je vhodný 
k ned�lní bohoslužb�.   

� Litaniové Kyrie spojuje r�zná zvolání chvály s aklamací Kyrie - Pane smiluj se nad 
námi. Zvolání je možné voln� formulovat. Tato forma p�ipomíná p�vodní podobu 
Kyrie. Odlišuje se jen tím, že zvolání jsou adresována Synu a ne Otci. 

� Aspersio, (Asperges) je snad nejkrásn�jší forma kajícího úkonu, protože je vzpomínkou 
na k�est a zárove� pokáním, Zeleným �tvrtkem a Velikonocemi. Spojují se zde k�est a 
eucharistie, mytí nohou a Poslední ve�e�e. Kn�z požehná vodu, zaintonuje „Asperge 
me“ nebo „Vidi aquam“, lid pokra�uje ve zp�vu a je pokropen sv�cenou vodou. 
V nádvo�ích antických bazilik stojí studny. Nebyly p�epychem, lidé se v nich umývali. 
Jedna taková studna p�ipomíná: „Nipson anamemata, me manan opsin - Omyj své 
h�íchy, nejenom tvá�.“ Voda nám p�ipomíná k�est, ve kterém jsme byli osvobozeni 

M 

S 

10/2005 
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„Brat�i! O nic nem�jte starost! Ale ve všem p�edkládejte 
Bohu své pot�eby v modlitb� a prosb� s d�kováním. Pak 
Boží pokoj, který p�evyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše 
srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.“    Flp 4, 6 

 



z h�íchu a Rudé mo�e, z jehož vod byl Boží lid Izrael zachrán�n, nep�átelé naopak 
zni�eni. Žádná jiná forma vyznání vin nevzbuzuje tyto asociace. 

 
Kyrie eleison. 
Když se ráno modlil vyznava� boha slunce (Sol invictus) na st�eše svého domu, volal: 
Kyrie, eleison. Když procházel Triumfátor �ímským forem, všechen lid provolával: Kyrie, 
eleison. Když navštívil císa� své m�sto (Epiphania), ozývalo se slavnostní: Kyrie eleison. 
Kdo je pro nás ten Kyrios - Pán? V druhé kapitole listu Filipským je nám dána odpov�	: 
„B�h Ježíše Krista vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se p�ed jménem 
Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí- a k sláv� Boha Otce každý 
jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“ Do �ímské liturgie zavedl zvolání Kyrie 
eleison papež Gelasius (+ 496) a za�adil je na místo dnešních p�ímluv na konec 
bohoslužby slova. Takové Kyrie litanie mohly mít až 20 intencí. �eho� Veliký (+ 604) je 
zkrátil s ohledem na dev�t and�lských k�r� na 3x3 zvolání se vsuvkou Christe eleison. 
Dnes je zvykem zpívat Kyrie šestkrát. Tento zp�v je apelem na dobrotu císa�e který 
p�ichází, jeho oslavou a prosbou k n�mu, obsahuje touhu a nad�ji, je tedy adventem 
každého dne.  DPJ 
 
 
ÚMYSLY apoštolátu na m�síc �ÍJEN 
 

1. Za k�es�any, aby neztráceli odvahu v útocích zesv�tšt�lé spole�nosti, ale plni nad�je 
sv�d�ili o své ví�e. 

2. Za v��ící, aby krom� základní povinnosti modlitby za misie také na n� p�ispívali 
pen�žními dary. 

3. Za starší generaci, aby i skrze modlitbu r�žence nacházela hluboký smysl tohoto 
období života.   

 
 
ARNÍ  
 
 …RADA dne 22.9.2005 

1. Alžb�ta Šturmová se na rok vzdává práce ve farní rad�. Odjíždí na rok do N�mecka. 
P.Janá�ek jí pod�koval za dosavadní práci ve farní rad� a pop�ál hodn� št�stí. 

2. Otázka místnosti pro práci pastora�ního asistenta:  prostor v sakristii bude nadále 
zachován pro pastora�ní �innost Davida Žofáka. V dob� malování a úprav zákristie sv. 
Martina - se (pokud to bude nutné) na tuto dobu p�emístí jinam. O nebytový prostor po 
oddílu V�tvi�ky zažádá o.s. Naše �epy a bude moci sloužit pro r�zné �innosti skupin 
d�tí a mládeže. 

3. žádost o zakoupení nového a výkonného vysava�e do zákristie sv. Martina.  
4. Na náboženství ve st�edu se p�ihlásilo 11 d�tí. P�íští týden budou osloveny školy. 

Informace o výuce bude uve�ejn�na též v �epských novinách (rodinné katecheze budou 
dál pokra�ovat jako minulý školní rok) 

5. Martinský pr�vod se bude konat v ned�li 13. listopadu od 17 hodin od kostela Svaté 
Rodiny. Zakon�en bude u kostela sv. Martina.  Návrh: u sv. Martina p�ipravit 
p�edstavení mládeže a malý oh�ostroj.  
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6. �ád sv. Martina – na �íjnové FR se budou projednávat návrhy na ud�lení. 
7. Vzpomínka na všechny v�rné zem�elé – budeme slavit ve st�edu 2. 11. od 18 hod. u 

h�bitovní kaple, se sví�kami. 
8. Projednán návrh dopisu �editel�m TV Nova a Prima ke zrušení vysílání  reality show 

pro jejich nevhodnost. Podpisové archy v p�edsálí kostel� po mši v ned�li.        
      P�íští FR 20.10. od 19.30 hodin v DCB 
 
 
FARNÍ KNIHOVNA 

Naše farní knihovna bude otev�ena každou 4. ned�li v m�síci po skon�ení mše svaté (která 
za�íná v 9 hodin) v klubu Domova sester boromejek (tam, kde se koná farní káva). 

Seznam jednotlivých titul� a seznam autor� visí v p�edsíni kostela. V knihovn� jsou 
tituly zam��ené na teologii, duchovní život, životopisy, beletrie, audiokazety s mluveným 
slovem nebo písni�kami a d�tské knihy. 
 Doba zap�j�ení je 1 m�síc, je možné si jí však prodloužit. Prosíme �tená�e, 
speciáln� ty, kte�í už mají knihy p�j�ené velmi dlouho, aby je laskav� vrátili! Po 
p�edb�žné domluv� s knihovnicemi se dají knihy vrátit i jinou než 4. ned�li v m�síci. 
 Za tým t�í knihovnic B. Klápš�ová a J. Slavíková 
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„P�IJMOUT VYŠŠÍ V�LI…“  Mirano 
 
Minulý rok p�ijelo 40 mladých lidí z italského Mirana, v �ele s jedním kn�zem, do naší 
farnosti – nabídnout své síly zdejším d�tem a mládeži. Jejich nabídka byla tak v�elá a 
opravdová, že pokra�ovala až do letošních prázdnin, kdy mladí lidé z �ep byli pozváni do 
jejich rodného m�sta strávit s nimi n�kolik dní spole�ných aktivit i rekreace. Krom� 
výlet�, koupání, návšt�vy Benátek a Dolomit bylo hlavním cílem spole�ná služba italským 
d�tem, kte�í se v pr�b�hu jednoho m�síce scházely, aby vytvo�ily n�co hezkého pro sebe i 
pro druhé.  My jsme se k této �innosti p�ipojili v posledním týdnu. M�li jsme na starosti 
�ást sportovní a sout�žní skupiny, skupinu vytvá�ející skládanky z papíru, p�edm�ty z 
korálk�, a mnoha dalších materiál�, skupinu zp�vu, divadlo atd. 

Dny postupovaly ve znamení �inorodé a nadšené práce. Vše m�lo vyvrcholit 
záv�re�ným programem na centrálním nám�stí v Miranu, který byl plánovaný na t�i 
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hodiny a kam se o�ekávalo, že p�ijde asi 2000 lidí. V den p�edstavení se ješt� zkoušelo 
p�ímo na pódiu s aparaturou a osv�tlením. Hodinu p�ed za�átkem se však p�ihnaly mraky a 
p�ímo nad námi za�aly sršet blesky a velká pr�trž mra�en… Zvlášt� pro naše italské 
p�átele to byl obrovský šok a zklamání. Tolik práce a �asu v�novali p�íprav� tohoto 
ve�era! I nás - �echy pozvali práv� tak, abychom se p�edstavení mohli ú�astnit a podílet 
se na n�m a te	 tohle…          

Ten den pozd� ve�er jsme se sešli a don Silvio (kn�z, který vede tam�jší mládež) 
�ekl n�kolik d�ležitých v�cí: kolikrát v život� i my sami plánujeme n�jakou mnohem 
d�ležit�jší v�c, než je ve�erní p�edstavení a n�jak to nevyjde a tehdy je t�eba p�ijmout v�li 
vyšší než je ta naše… a pak nejde hlavn� o to, jestli se uskute�ní vždy to, co si 
naplánujeme, ale jestli do toho, co konáme, nasadíme vždy naplno své síly, fantazii i 
odpov�dnost. Myslím, že prožít tento ve�er, mohlo znamenat pro mnohé z nás možná víc 
než týdenní exercicie na téma: p�ijetí t�žkostí v našem život�.        
A co ješt� z�stává? Vd��nost za úžasné pohostinství italských rodin, z kterého se m�žeme 
u�it…, vd��nost za lidi, kte�í nám v�novali sv�j �as ale i prost�edky abychom spole�n� 
prožili n�co hezkého, vd��nost církvi pod jejímž plášt�m jsme se všichni schovali ve 
chvílích radosti ale i tehdy, když bylo nejh��…   DŽ 
�
�
�
MIRANO a je vyhráno… 
 
P�i p�íjezdu do Mirana     Co je na tom ješt� lepší: 
Otev�ena velká brána.     Že ne totiž jenom nám, 
Náš autobus jen co proklouz´,     Nýbrž všem t�m osobám 
Strhl se k nám velký aplaus.       S kterými jsme pracovali, 

       Jedli-pili-hodovali, 
Grest v Miranu byl krásná chvíle    Co se dalo oslavili, 
Dosti p�idal naší síle.     Zkrátka prima žili. 
T�lesné i duševní 
Dop�edu na mnoho dní.      Velký dík pat�í rodinám 

Jak srde�ní v nich byli k nám. 
A snad i my jsme p�isp�li 

  Radosti d�tí i dosp�lých. 
 

Plno smíchu zábavy… 
Nemít tu vás 
Sotva se vrátíme do Prahy…  

 
František K. 
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„TAKOVÁ ZVLÁŠTNÍ RADOST…“   Kolín n.R. 
 
N�mecko, Kolín nad Rýnem, srpen. Když si spojíte tyto t�i skute�nosti, nem�že vám vyjít 
nic jiného než…Celosv�tové setkání mládeže! Bylo to první setkání mládeže s naším 
novým papežem Benediktem. A jak jsem se do Kolína vlastn� dostala? No, podala jsem si 
p�ihlášku, zaplatila a 14. srpna ve�er jsem se dostavila s báglem do ADCŽM Nazaret 
v Praze 4 Kunraticích. Seznámila jsem se tam s milými lidmi a pak jsme šli do kostela se 
pomodlit, zazpívat n�jaké písn�, na konci nám pan kaplan Mikuláš z Vlašimi ukázal místní 
specialitu „klan�ní and�l�“. Pak jsme nasedli do autobus� a vyjeli – byla asi 1 hodina 
v noci.  

Do Kolína jsme dorazili kolem poledne. Autobus nás nakonec zavezl ke škole, kde 
jsme m�li bydlet. Tam se nás ujali n�me�tí volonté�i a dali nám veškeré v�ci pot�ebné 



k pobytu. Po chvilce volna se vyjížd�lo sm�rem do centra ke kostelu sv. Anežky, kde jsme 
m�li Národní centrum.  Spolu s námi m�li zde byli i brat�i s Taize, kte�í kostel vyzdobili 
celý dooranžova.  

Druhý den jsme museli brzy vstávat, protože nám cesta k Anežce trvala asi hodinu. 
Nasnídali jsme se, pokecali s Italama (jo, oni s námi bydleli Italové, ze Sicílie) a vyrazili 
k Anežce.  

Slovo setkání bylo „P�išli jsme se mu poklonit“. A organizáto�i si pro nás p�ipravili 
improvizované putování za �tvrtým králem.  Následovala mše a pak ob�d.  Potom jsme si 
mohli vybírat z bohatého odpoledního programu – problém byl, že jsem se nemohla 
�astokrát rozhodnout. 

V pond�lí jsem se tedy vydala k Dómu (to je Kolínská katedrála) a až tam jsem si 
vlastn� uv�domila, že je to celosv�tové setkání – u katedrály byly davy mladých z celého 
sv�ta, mávali vlajkami, zpívali – skv�lá atmosféra! 

Z odpoledních aktivit jsem navštívila nap�íklad koncert skupiny GEN ROSSO. Je to 
skupina lidí z celého sv�ta, kte�í ší�í radost pomocí muziky. Musím obdivovat jejich výdrž. 
Po celou dobu se pohybovali po pódiu, skákali, tan�ili a hlavn� zpívali. Nevím, jak to 
mohli vydržet. 

Seznámila jsem se zde také s jednou dívkou na vozí�ku z našeho autobusu a 
v�tšinou jsem byla s ní (nap�íklad i v Muzeu �okolády). Jeli jsme spolu i na Marienplatz, 
kde byla sobotní ve�erní vigilie a ned�lní mše – to vše s papežem. Cesta tam byla velmi 
dobrodružná, protože jsme nešli s ostatními, ale jeli speciálními auty pro vozí�ká�e. 
Nejd�ív jsme ani nemohli najít místo odjezdu! Dva p�estupy metrem, spousta schod�, ale 
všude lidé strašn� milí a ochotní, kte�í nám pomohli a ukázali správný sm�r. Báli jsme se, 
že p�ijdeme pozd�, ale nakonec jsme ješt� museli �ekat…  

 
Když jsme dorazili na „Mariino pole“, šli jsme si najít sektor, do kterého pat�íme. 

Hodní milí Italové, kte�í se usadili hned vedle nás, nám p�j�ili modrou igelitovou plachtu, 
na kterou jsme si dali karimatky a spacáky. Pak jsem šla sehnat jídlo. Když jsem se vrátila, 
p�ijel k našemu stanovišti takový nerudný pán na elektrickém vozíku i s rodinou a za�aly 
problémy, které mi trochu pokazily den. Ten pán v�bec nehled�l na ostatní.  Nakonec se 
Italové trochu smrskli a ud�lali jim prostor, aby si tam mohli dát spacáky. Ale pak už se 
všechno uklidnilo, p�ijel papež v papamobilu a za�ala vigilie. Byla moc krásná, i když 
jsem n�kterým �ástem nerozum�la. Celé to bylo p�ekládáno do sv�tových jazyk�, já jsem 
se �ídila podle angli�tiny, ale zjistila jsem, že toho ješt� hodn� neumím. Pak jsme se uložili 
ke spánku. 

 
Ráno byla mše svatá. Bylo tam spoustu kn�ží… stejn� se ale chodilo na p�ijímání 

ješt� chvíli po skon�ení mše.  Pak jsme vzali naše v�ci, vrátili plachtu a šli k východu, ale 
tady byl zase zádrhel. Východem �. 1 nás necht�li pustit, protože m�l tudy odjížd�t papež, 
a tak jsme museli jít k východu �. 2, ale tam byla hrozná cesta, zvláš� pro vozík.  Našt�stí 
se celý odjezd autobusu opozdil o 2 hodiny – takže jsme to nakonec stihli. Na úvod jsme si 
zazpívali, pomodlili se zpívaný r�ženec s panem kaplanem, koukali se na film, povídali 
jsme si, vym��ovali adresy…..  Ze setkání jsem si odnesla takovou zvláštní radost a 
vzpomínky, kupu vzpomínek. Ani vám je tu nem�žu všechny �íct, to bych mohla napsat 
knihu a ani tam by se to všechno nevešlo. Už se t�ším na další setkání.     Ani�ka D. 
 
 



 
 

OMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO    
 
Vás zve na benefi�ní koncert 

do klášterního kostela sv. Rodiny v �epích 
v úterý 25. 10. 2005 od 19:00 hodin 

 

na koncert vokálního souboru    GESHEM 
�ídí Marek Šlechta 

zp�vy z Taizé 

�ernošské spirituály 

Výt�žek koncertu bude v�nován na nákup polohovacích postelí pro pacienty 
a k zajišt�ní provozu Domova.         
 

Vstupné dobrovolné 
 
 
 
 
 

�ZNÉ  
�

SKLADNÍK DO FIRMY PA-MA 
 
Od b�ezna tohoto roku se usídlí v prostorách kláštera sester boromejek firma 
PA-MA, kterou vedou  katoli�tí k�es�ané z Moravy. Firma prodává st�ešní 
izolace, polykarbonáty a jiné podobné záležitosti. Hledá skladníka a prodejce 
(nejlépe z naší �ásti Prahy, nejlépe z farnosti… ) na plný úvazek. Kontakt: pan 
Kopic 736-624 384.  
 
 

TIPY 
 
Slavný špan�lský kazatel zapomn�l v rukávu kartu. P�i kázání mu vyklouzla a 

spadla z kazatelny mezi lidi. Kazatel se nenechal vyvést z míry, ukázal na jednoho kluka a 
�ekl: „ Zvedni ji a �ekni, co je to za kartu!“  
Hoch poslechl a hlásil: „ Eso srdcové.“  
„ Vidíte,“  pokra�oval kazatel, „ taková je dnešní mládež, katechismus nezná, ale karty 
ano!“  
 
 

D 

R 

V 



Život sv. Filipa Neri byl plný humoru a taška�ic. Sv�tec byl však sou�asn� mystikem, p�ed 
svatostánkem upadal do extází a vznášel se p�itom ve vzduchu. Jeden náhodný návšt�vník 
kostela Sancta Maria Vallicela v �ím� byl vyd�šen, když ho takto uvid�l. Šel za 
kostelníkem, který tam uklízel, a vzrušen� se ptal: 
„Co-co-co to je? 
„Ale to jenom náš otec Filippo je zase v extázi,“ nevzrušen� odpov�d�l kostelník a klidn� 
pod ním dál zametal. 
 
 
Svatý fará� arský Jan Vianey jednou prohlásil: „ M�j život je ohrožen, už m� lé�í �ty�i 
dokto�i, jestli se k nim ješt� p�idá pátý, tak jsem ztracen!“  
 
 
Mladi�ká za�ínající katechetka nechala prv�á�ky malovat jejich p�edstavu ráje. Malá 
Katuška nekreslí, zato se vytrvale hlásí a má po vyvolání dotaz:  
A jak mám nakreslit Adama, aby nebyl sprostej?“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o.   Daniel: 603 475 056                                      http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ index.htm                   
as. David:  603 894 989, 235 302 058                farnostrepy@tiscali.cz; david.zofak@tiscali.cz 
 


