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 „Anežka �eská, velká žena našeho národa, která dala p�ednost životu s Bohem v ústraní kláštera p�ed 
životem po boku jednoho z nejmocn�jších muž� té doby, císa�e Friedricha II., která však p�esto 
blahodárn� zasahovala do ve�ejného života své zem�, nap�íklad když zabránila bratrovražednému boji 
a smí�ila svého bratra, �eského krále Václava I., s jeho synem P�emyslem Otakarem II., nebo když po 
porážce a smrti P�emysla Otakara II., v dobách t�žkých pro tuto zem, byla pro všechny út�chou 
a povzbuzením. Jejího posledního, jak v��íme, státnického �inu jsme byli sv�dky p�ed šestnácti lety, kdy 
bezprost�edn� po jejím svato�e�ení došlo k pokojnému skon�ení �ty�icetileté komunistické totality, 
k „sametové revoluci“ .T�mito slovy uvádí otec biskup František Radkovský své slovo politik�m 
v listopadu 2005.   
Obdobn� bychom si mohli soukromou �etbou a modlitbou p�ipomenout k Anežce �eské další �eské 
sv�tce nap�íklad podle sousoší na Václavském nám�stí: Václava, Vojt�cha, Prokopa a Ludmilu a k nim 
mnohé další. 
Práv� tak dvacáté století se m�že pochlubit politiky – aktivními k�es�any, kte�í nesmazateln� vstoupili 
do politiky a d�jin našeho státu. V procesu kanonizace jsou nap�íklad prvorepublikový ministr 
František Nosek, povále�ní biskupové Josef Beran a Št�pán Trochta, na kterých byla tíha jednání 
s nastupující komunistickou mocí.  
Nabízí se nám zamyšlení, pro� p�i pln�ní svých k�es�anských a duchovních závazk� navíc aktivn� 
vstoupili do politiky a v ní setrvali bez morálních šrám�? P�edevším nem�li jistotu, že zájmy jim 
sv��ených komunit a k�es�anských hodnot budou ochotní hájit jiní. P�ijímali skute�nost, že volba nebo 
jmenování i do politických funkcí m�že být vnímána jako v�le Boží a vhodný nástroj ke služb�, 
respektive k obhajob� víry, dobra,  pravdy, svobody a lidských práv. Práv� z tohoto pohledu souhlasili 
s nominacemi do politických struktur.  
Pro� Vám píši tyto �ádky?  
P�edevším se chci pokusit rozptýlit obecné mín�ní, že politika je špinavá. V��me, že není o nic více 
„špinavá“, než povolání každého z nás. Na politiku se více soust�e�uje naše pozornost a nabízí ve 
svých strukturách v�tší pokušení k morálnímu selhání, na prvním míst� k zneužití moci. Ale práv� tak 
m�že selhat léka�, ú�edník, banké�, d�lník …, každý, kdo se zpronev��í svému sv�domí a povolání. Ale 
u politik� tato naše obava platí dvojnásob. Proto tolik záleží na každém z nás, komu svým p�ístupem 
k volbám dáme sv�j hlas.  
Za další - nevolit je také specifická volba. Ale pozor „Ne-voli�“ se v�dom� a dobrovoln� vzdává svého 
volebního práva ve prosp�ch kandidát�, kterým by nikdy sv�j hlas nedal …   
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RO�NIK X. 

„Velebím t�, Ot�e, pane nebe a zem, že když jsi tyto v�ci 
ukryl p�ed moudrými a chytrými, odhalil jsi je mali�kým.“
                                        Lk 10, 21  

 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - �EPY 
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Dále ú�ast na volbách je d�stojné a výsostné právo každého ob�ana �eské republiky.  Otec MUDr. 
Ladislav Kubí�ek p�i duchovních setkáních, jak je mistrn� zaznamenává Marie Svatošová v knížce 
„Na minutu s Ladislavem Kubí�kem“ (vydalo letos Karmelitánské nakladatelství) má krásnou 
úvahu, která nese název: „Vybral si práv� nás“. Z ní cituji: „B�h si nás vybrat pro tuto krásnou dobu. 
… A jestli si speciáln� nás vybral pro tuto náro�nou �ást skladby, je nutno zahrát svoji roli s plným 
souhlasem …“ (str. 25).   
Ano práv� každého z nás si vyvolil B�h, abychom se také my svým hlasem voli�e p�ihlásili k posílení 
dobra v našem okolí. S odvoláním na promluvu otce opata Michala Pojezdného, O. Praem. z homilie 
24. zá�í k 10. výro�í založení farnosti svatého Martina troufám si uvést, že ne jen v našem okolí, ale  na 
celém sv�t�. 
My d�íve narození máme v živé pam�ti trauma  z „volby Jednotné kandidátky Národní fronty“. Kolik 
našich spoluob�an� m�lo odvahu nejít k volbám, nechat si ve volební místnosti postavit plentu a 
k tomu ješt� „upravit“ volební lístek, aby byl neplatným hlasem? Komunistickou mocí byla potla�ena 
demokracie, jejíž základním pilí�em jsou aktivní a pasivní volební právo – právo volit a právo být 
volen. Tato práva jsou nám po roce 1989 vrácena a jišt�na snad natrvalo každému z nás. Proto je 
využívejme! 
Otec biskup F. Radkovský ve zmín�ném list� k politik�m uvádí: „…Vám jsou sv��eny h�ivny; h�ivny 
politické zodpov�dnosti, z jejíhož vykonávání máte pr�b�žn� Bohu skládat po�et. M�jte stále v živém 
sv�domí, že politika, kterou se zabýváte, a� na úrovni komunální, krajské, státní �i evropské, není a 
nemá být ani v�cí kariéry, ani hmotného prosp�chu, ale náro�nou a ob�tavou ve�ejnou službou, 
posláním, které jste p�ijali, abyste naplnili v�li Boží.“  
Takové kandidáty máme možnost a právo nyní vybírat na volebních listinách do zastupitelstva 
v �epích a Zastupitelstva hlavního m�sta Prahy, v jiných obvodech i do Senátu. Na webových 
stránkách jsou již všechny volební listiny zve�ejn�né a již dnes m�žeme odpov�dn� zvažovat, komu 
dáme sv�j hlas aby hájil naše zájmy. 

K aktu rozhodování, koho volit, otec biskup F. Radkovský ve svém slovu politik�m dodává: 
„Obracejme se k svaté Anežce �eské  i nadále, aby vyprosila pro tuto zemi, zkoušenou dnes nikoli 
hmotnou, ale duchovní bídou, která je však horší a nebezpe�n�jší, další zázrak, spo�ívající v tolik 
pot�ebném obrácení srdcí …“ 
Moudrý a odpov�dný p�ístup k volbám a vždy dobrou mysl  

Josef Svoboda 
____________________________________ 
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1. všeobecný: Aby pok�t�ní zráli ve ví�e a projevovali ji v jasných, praktických a 
odvážných rozhodnutích. 

2. misijní: Aby sv�tový Den modliteb za misie pomáhal k r�stu misijního zápalu a 
spolupráce. 

3. národní: Aby církev v naší zemi dokázala v�rohodn� zt�les	ovat obraz Ježíše Krista. 
 
____________________________ 
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V mariánském m�síci �íjnu se m�žeme spole�n� modlit r�ženec vždy p�ede mší svatou 
v kostele Sv. Rodiny - v pond�lí (mše v 16 h), st�edu (16 h) a pátek (18 h).          dž 
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JAKÉ BYLO...  
Oslava Desetiletí naší farnosti za�ala v pátek 22.zá�í - spole�nou adorací, bohoslužbou smí�ení a 
svátostí smí�ení. V ned�li pak pokra�ovala slavnostní mší svatou za p�ítomnosti  opata strahovských 
premonstrát� P. Michala Pojezdného OPraem a n�kolika dalších kn�ží, kte�í v �epích p�sobili a 
p�sobí. Byla také otev�ena vzpomínková výstava fotografií ze života a významných událostí farnosti, 
kterou je možno shlédnout i nadále v p�edsíni kostela Sv. Rodiny. Byla založena nová farní kronika a 
u�in�ny do ní prví slavnostní zápisy. Celá farnost se pak sešla v jídeln� Domova p�i dobrém jídle a 
káv�.Odpoledne prob�hlo na zahrad� Domova, kde byl v kv�tinové zahrad� umíst�n 10ti letý pam�tní 
„PATNÍK“ . Každý p�ítomný mohl vyrýt do keramické desti�ky svoji vzpomínku na uplynulých 10let, 
která po vypálení bude vsazena do patníku. Byl vydán pam�tní list farnosti, který je k možné získat 
v sakristii kostela Sv. Rodiny. V odpoledním programu zazpíval p�vecký  spolek BABINSKÝ vedený 
Karlem Majerem a na své si p�išly i d�ti ( velké i malé) v sout�žním a zábavném odpoledni s opékáním 
bu�t�. Oslava byla tak trochu v „kruhu rodinném“, o to byla milejší. Další roky jsou p�ed námi 
otev�ené ve znamení nad�je...   

Za farní radu Marie Svobodová  
 
PRVNÍ PATNÍK 
Milí brat�i a sestry, s radostí oznamujeme, že se nám poda�ilo dokonat naše spole�né dílko – Patník 
vzpomínek v kv�tinové zahrad�. Chceme pod�kovat všem spolutv�rc�m, pomocník�m a držitel�m 
palc� za podporu. Doufáme, že nebudete p�íliš zklamáni Vy, kdo jste své kachlíky s láskou vytvo�ili a 
te� je na patníku neuvidíte. M�že to být z r�zných d�vod�: n�které kachlíky se nám dostaly do rukou 
už rozbité na více kousk�, n�které praskly p�i pálení, n�které jsme prost� nevybrali. P�i výb�ru jsme 
museli zohlednit více hledisek a výsledný výb�r je tedy kompromisem mezi nimi. P�esto jste mnozí 
ú�astni alespo	 st�ípkem v mozaice s láskou tvo�enou i skládanou. 
P.S. Po domluv� s otcem Danielem si Vás všechny dovolujeme pozvat ke slavnostnímu odhalení a 
požehnání ovoce našeho spole�ného snažení,  jež prob�hne v ned�li 8. 10. po hlavní mši 
svaté.                            Iva a Petr Hubá�kovi 
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MILÍ FARNÍCI, 
 

chci pod�kovat všem, kte�í investovali své síly a �as  
do p�íprav k oslav� 10. let farnosti, a také Vám všem,  

kte�í jste se této milé slavnosti zú�astnili. 
Jsem p�esv�d�en, že oslava posílila naše spole�enství  

a dodala nám radosti. 
Pán B�h zapla�! Váš pater Daniel 
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DRAKIÁDA 
P�vodn� jsme cht�li po�ádat naši vlastní drakiádu..., ale do toho p�išla fantastická 
nabídka sester boromejek, které pozvaly všechny naše draky - a také nás - 
k sob� na zahradu nemocnice pod Pet�ínem v ned�li 22. �íjna od 14 hodin !  
Proto si myslíme, že je dobré spojit své síly, využít této p�íležitosti a vyrazit 
spole�n� na tuto skv�lou akci! Kdo by se k nám cht�l p�idat - nech� dorazí  ve 
stanovenou hodinU na �e�ené místo - program bude prý pestrý (bu�ty, brambory, 
sout�že...).                                                                       
         �epská mládež   

 
SVATOMARTINSKÝ PR�VOD 
V sobotu 11.listopadu  2006 se uskute�ní  v �epích tradi�ní 
Svatomartinský lampionový pr�vod. Svatý Martin na koni s doprovodem 
vyjede v 17 hodin od klášterního kostela Sv. Rodiny v Praze �epích a 
t�ší se s vámi všemi na vid�nou (k vid�ní bude též Svatomartinský orloj - 
rarita tohoto kraje... a také veliký oh�ostroj...)!!!  
 

 
VÍKEND MLÁDEŽE 
Tentokrát netradi�n� naše mládež vyrazí do Diecézního st�ediska života mládeže 
královehradecké diecéze - Vesmír (Orlické hory). Termín je zatím od �tvrtka 16. do ned�le 
19. listopadu (v záloze je ješt� termín 3. - 5. listopadu - p�ípadná zm�na bude co nejd�íve 
oznámena...).  T�šíme se na p�ípadné zájemce o tuto naší spole�nou akci! P�ihlásit se 
m�žete u m�.             David Žofák  ( tel. na konci MN) 
 
 
 
 
 
 
� Embolismus (vsuvka) „libera nos...“ (vysvobo� nás...) byla vložena za modlitbu Pán� �eho�em 

Velkým kolem roku 600. Ve svých homiliích si st�žuje na h�mot boj�, chaos a st�hování národ�, 
které p�ehlušovali kázání a zp�v ve svatyni. Pro �eho�e znamená pokoj také mír mezi národy,  
svobodu, a zárove	 prosí v modlitb� o jistotu p�ed nepokojem. Latinské slovo „perturbatio“, které 
použil, se dá p�eložit jako „odboj, revoluce“. Embolismus je tedy modlitba, která p�ipravuje klima 
pokoje, �ádu a spravedlnosti ve sv�t� p�ed p�ijetím svátosti. 

� Doxologie: „nebo� tvé je království i moc i sláva na v�ky“ je p�evzata z Didaché a nachází se 
v tém�� všech východních liturgiích. Znají ji také církve reformace. Zavedením této doxologie byl 
položen kamínek do mozaiky ekumenického pokoje. 

 
Gesta, která vyjad�ují pokoj a jednotu církve.  
Ritus pokoje prod�lal v �ímské liturgii �adu zm�n. Na za�átku neznal žádnou doprovázející modlitbu. 
Justin píše kolem roku 155, že se „v��ící pozdravili navzájem svatým polibkem, když byli zakon�eny 
prosby“. Bez modlitby z�stal až do karolinské doby, za�átkem 5. století se dostal za eucharistickou 
modlitbu jako její zpe�et�ní, jeho dnešní místo mu ur�il �eho� Velký. Polibek pokoje vyžadoval ur�itá 
pravidla. Muži a ženy si jej mohli vym�nit jenom mezi sebou navzájem, což bylo lehce 
praktikovatelné, protože sed�li odd�len�. Z Anglie 13. století se rozší�il zvyk „tabulek pokoje“ 
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(osculatorium, pacificale). Má p�vod v myšlence, že pokoj vychází z oltá�e. Kn�z jej tedy políbil a pak 
také tabulku, která byla podána ministrant�m a následn� všem v��ícím. Dnes platí znovu 
starok�es�anské pravidlo, podle kterého kn�z víc nelíbá oltá� a v��ící si pop�ejí „pax“ s nejbližšími 
sousedy.  
� Modlitba pokoje vznikla na n�mecké p�d� v 11. století. Hlásá pokoj, který není lidské dílo, ale 

Ježíš�v dar apoštol�m.V prakticky již ve „t�etí“ modlitb� pokoje (po embolismu a doxologii) prosí 
nyní kn�z konkrétn� o napln�ní Kristova zaslíbení pro aktuáln� shromážd�né spole�enství. 

� P�ání pokoje: „Pokoj a bratrská láska a� z�stává mezi vámi“, �íká kn�z s rozpjatýma rukama, ale ne 
jako postoj „orante“, ale jako symbol objetí celého spole�enství. 

� Výzva: „Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje“ p�ímo vybízí pop�át svému bratru,  set�e 
pokoj Krist�v. Kdysi vyjád�ili v��ící tento fakt skute�ným polibkem, ale také již apoštolé podáním 
ruky (Gal 2, 9), objetím, dotekem líce, úklonou.    

Ritus pokoje trefn� vyjad�uje sociální, horizontální dimensi Eucharistie. Spole�enství s Kristem, 
znamená také spole�enství pokoje v��ících navzájem.        DPJ 
 
 
 
 
 
 
(deset velkých svobod �lov�ka...) 
 

1. NEBUDEŠ MÍT JINÉ BOHY ! 
Nemusíš se bát moci hv�zd, ani kouzel �lov�ka, ani strašidel, ani osudu. Já chci být tvým pomocníkem. Drž se 
mne a budeš svobodný. 
NEBUDEŠ SI MNE ZPODOB
OVAT ! 
Nemusíš si o mn� dát nic namlouvat od t�ch, kdo o mn� moc mluví a p�edstírají, že v�dí, jaký jsem. Já chci být 
tvým u�itelem ve svém Synu. Drž se jeho slova a budeš žít v pravd�. 
 

2. NEBUDEŠ ZNEUŽÍVAT MÉHO JMÉNA ! 
Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat abych ti pomohl. Já jsem tv�j p�ítel a zcela 
dobrovoln�. Drž se mne a budeš žít pokojn�. 
 

3. BUDEŠ ZACHOVÁVAT DEN ODPO�INKU ! 
Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem ,že n�co n�kde zmeškáš. Já t� chci vést sv�tlem svého 
Ducha. Drž se mne a budeš žít zdrav�. 
 

4. BUDEŠ CTÍT OTCE A MATKU ! 
V��, je to nakonec únavný život, stále se bou�it proti rodi��m,proti u�itel�m, proti po�ádk�m života. Stálá 
vzpoura zotro�uje stejn� jako slepá poslušnost. Ty tak žít nemusíš. Já chci být tvým nebeským Otcem. Drž se 
mne a budeš žít ve svorné lásce. 
 

5. NEBUDEŠ ZABÍJET ! 
Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovn� p�edstihnout, osobn� vy�ídit, aby t� 
nep�edstihli oni. Já chci být tvým ochráncem. Drž se mne a budeš žít beze strachu. 
 

6. NEBUDEŠ CIZOLOŽIT ! 
Nemáš zapot�ebí, aby ses karikaturami nezralé a p�íživnické lásky p�ipravil o radost z lásky pravé. Já chci být 
dárcem tvého št�stí. Drž se mne a nau�íš se milovat krásn� a v�rn�. 
 

7. NEBUDEŠ KRÁST ! 
Nemusíš se pachtit za ne�estným obohacováním. A� okrádáš bližního nebo stát, dopadne to vždycky stejn� – co 
získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli. Já chci být tvým živitelem. Drž se mne a poznáš, že v�tší radost je 
dávat, než brát. 
 

8. NEBUDEŠ LHÁT ! 

     DESATERO UKAZATEL� LIDSKÝCH CEST 
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Nemusíš se zaplétat do lží, abys zakryl své slabosti. Lež plodí ned�v�ru a ta d�lá ze spolužití peklo. Já tv�j B�h, 
mám k tob� d�v�ru. Drž se mne, nau�íš se d�v��ovat a budeš sám d�v�ryhodný. 
 

9. NEBUDEŠ ŽÁDOSTIV� DYCHTIT PO ŽEN� SVÉHO BLIŽNÍHO ! 
Nemusíš zat�žovat sv�j život dycht�ním po kradené lásce, která p�sobí rozvraty. Já tv�j B�h, ti dávám lásku 
obš�ast	ující. 
 

10. NEBUDEŠ ZÁVISTIVÝ A CHAMTIVÝ 
Nemusíš se užírat závistí v��i druhým. Zbavil by ses tak radosti z vlastního. Já tv�j B�h, ti dávám dobré dary. 
Drž se mne a nau�íš se žít spokojen�. 

místo nálezu - obec K�epice, okres Hustope�e;  pramen sv. Gorazda ( "mladé" poutní místo) 
(z konference chlapské spirituality stáhnul dž) 

 
 
 
 
 
 
 
NOVÉ FARNÍ WEBOVKY 
Jak již p�ed prázdninami bylo avizováno - p�ipravuje se spušt�ní nových farních webovek! Cht�l bych 
poprosit o malou pomoc a pokud máte n�jaké zajímavé fotografie (v digitální form�) a myslíte, že stojí 
za zve�ejn�ní na webu, tak mi je prosím pošlete na mail palo.janto@centrum.cz.     
    D�kuji   Pavel Janto  
 
  
INFO O TV NOE  
TV NOE p�ipravuje vysílání teletextu, ale až od listopadu/prosince 2006. Nyní se k programu 
dostanete jedin� p�es internet a nebo díky p�ehledu po�ad�, který TV NOE zobrazuje vždy mezi 
vysíláním jednotlivých po�ad�.        Ji�í Veselý 
 
  
EXIT 316 
Tento týden jsem se na internetu podíval na nový po�ad EXIT 316... (k�es�anský magazín netradi�ní 
formou...) a velmi mne zaujal.  
Proto Vám o n�m p�ináším podrobn�jší informace:                (David Ž.) 
                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Od 6. zá�í se každou st�edu od 18.05 na �T2 vysílá 17 díl� k�es�anského po�adu EXIT 316.  
Uplynulou st�edu byl vysílán 5 díl.  
Exit 316 je k�es�anský publicisticko-vzd�lávací program pro mládež. 
 Vychází z víry v Boha, víry v Krista a víry v Bibli a jeho cílem je ukázat mladým lidem na 
další, dnes již �asto zapomenutou a neznámou možnost �ešení jejich každodenních problém� podle 
biblických princip�. 
 V��íme, že i když je k�es�anství v dnešní dob� v�tšinou vnímáno jako n�co zastaralého a 
nepraktického, m�že se stát velmi užite�nou, praktickou a atraktivní pomocí v �ešení základních 
lidských problém�. 
 Každý díl je tématicky zam��ený (nap�. Jiná dimenze, Láska, P�átelství, Konflikt, Odpušt�ní, 
Image, Zklamání, Strach, Odvaha, Pravda a lež, Sex, Závislost, Hn�v, Víra, Temnota, Úsp�ch, 
Smysl života) a obsahuje videoklip, anketu, n�jaký životní p�íb�h, pohled známé osobnosti a na záv�r 
je nabídnuto biblické východisko - "exit" z dané problematiky jako alternativa klasických �ešení. 
 Na jednotlivé - již vysílané díly - se m�žete podívat na této webové adrese �eské televize:  
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10109769637-exit-316.html 
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10.-12. listopadu 2006, D�M SETKÁNÍ, ALBE�ICE  
Další ze série víkend� zam��ených na spiritualitu muže. Voln� navazuje na p�edchozí témata: Cesta 
divokého muže a 	ty�i archetypy.  
 Tentokrát budeme mít p�íležitost prohloubit své mužství na cest� od divokého k moudrému 
muži zamyšlením, ztišením a sdílením na téma 	ty� dohod, které nám op�t jiným zp�sobem umožní 
lépe se poznat: Jaké jsou mé domn�lé a skute�né životní postoje? Jak myslím, vyjad�uji se a 
jednám? 	emu v��ím? Kdo jsem?... 
 Pokud jsi stále na cest�, je toto dobrá p�íležitost na�erpat sílu, povzbuzení a up�esnit sm�r... 
Je ur�en všem muž�m "s myslí za�áte�níka", bez ohledu na to, zda už jsi na n�jaké podobné akci byl 
nebo nikoliv. Všichni zájemci jsou vítáni. 
Pokud máš zájem o ú�ast, pošli svoji p�ihlášku na adresu: 
ymca@setkani.org; (Miloš Vyle�al, 731 625 615) 

 Na setkání s t�mi kdo p�ijedou se t�ší 
Miloš Vyle�al a Honza Šlachta 

P.S. P�ihlášku a podrobn�jší informace lze získat u Davida Žofáka nebo na webové adrese:  
http://www.setkani.org/index.php?id=55&case=544#act 
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Úterý – 1730 

�tvrtek – 1730 
 

 
pond�lí, st�eda, pátek r�ženec p�ede mší svatou v kostele Sv. Rodiny     
22. �íjna - ned�le  drakiáda - nemocnice Pod Pet�ínem - 14 hodin   
      

vydává:  
redakce: 
uzáv�rka: 
kontakty: 

�.k. farnost u kostela sv. Martina v �epích, Galandova 1199, 163 00, Praha 6 
Mgr. David Žofák  náklad: 170 - 200 ks, neprodejné 
do st�edy posledního týdne v m�síci (zašlete na: farnostrepy@tiscali.cz nebo p�edejte D. Žofákovi) 
o.Daniel: 603 475 056; as. David:  603 894 989, 235 302 058, david.zofak@tiscali.cz 
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