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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Takové odpovědi se můžeme dočkat od svých známých na otázku: „Jak se vede?“  
Jan Pavel II. ukázal přes pokročilou nemoc vtip a na skandování lidí „ať žije svatý otec“ 
odpověděl stejně: „ještě žije“.  
 Chceme nějak přežít podzimní plískanice, tlak v práci, nedorozumění, všednost a 
udržet se nad vodou. Stačí nám to? Život přece musí být víc než jenom přežití!  
 Hledáme a potřebujeme a těšíme se v životě ze slavnostních okamžiků, které nám 
pomáhají přenést se přes pochmurnost dne. Je dobré, když se máme také na co těšit. 
Proto bychom měli v sobě živit jednu „vášeň“ která nezotročuje, totiž naději. Ona ví o 
zárodku pošmourné konečnosti spojujícím veškerenstvo. Ona ale také ví o životě, který 
nedokáže přeprat ani všechno snažení smrti. 
 V tomto smyslu bychom mohli být hladoví a nenasytní. Nespokojit se 
s prozatímním, povrchním, nýbrž toužit po tom, co životu nabízí radost, smysl a štěstí. 
Žít život a těšit se na nebe.  

DPJ 
____________________________________________________ 

 
 

ČTVRTKY V DCB 
 

Na našich čtvrtečních setkáních se budeme věnovat těmto tématům: 
 

4. října - Biblická spiritualita a lidské tělo 
(11. října - zasedání farní rady) 

18. října - Andělé – služebníci Boží a naši přátelé 
25. října - Křesťanské symboly 

 
Začátek je 19.30 v klubu DCB. Všichni jsou vítáni.                    DPJ 

 

    říjen / 2007 
ROČNIK XI. 

„Vzal dítě, postavil ho vedle sebe a řekl jim: „Kdo 
přijme takové dítě kvůli mně, mne přijímá.“       

čtení z pondělí 26. týdne 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 

     “JEŠTĚ ŽIJI ! “   
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DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU na ŘÍJEN 2007 

 

1. všeobecný: Aby všichni křesťané, i když žijí v menšině, měli odvahu a sílu ke svědectví  
   života z víry.  
2. misijní:  Aby světová misijní neděle zapálila ve všech pokřtěných touhu po šíření  
   evangelia.  
3. národní:  Aby lidé znovu objevili hodnotu času věnovaného modlitbě.  
 

 
 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
Ve středu 3. října se poprvé sejdou v zákristii a kostele sv. Martina předškolní děti se svými 
rodiči k společné náboženské výchově. Setkání bude probíhat pravidelně každý týden (možná 
se den a čas ještě změní) formou přijatelnou pro daný věk dětí. Rodiče s dětmi (nejlépe od 3 let 
věku) jsou srdečně zváni! 

DŽ 
  

LEKTORSKÁ SLUŽBA 
(Hanka mi dodala včas tento text na disketě, ta však zapadla až příliš hluboko do mého batohu...  

Nakonec byla přece jen objevena a tak alespoň přes mou nepopiratelnou vinu věřím, 
 že uvedený text neztratil na své aktuálnosti...)    

Skončila doba prázdnin a pro většinu z nás i dovolených a s návratem do školních lavic a na 
pracoviště pro nás začíná i nový „farní rok“, kdy se opět budeme minimálně každou neděli 
setkávat při bohoslužbách v našem kostele.  
Chtěla bych moc poděkovat Vám všem, kteří jste ani v průběhu dvou prázdninových měsíců 
nezapomněli na Boží službu a ujali jste se Čtení obzvláště při nedělních bohoslužbách. Zároveň 
se obracím s prosbou na Vás , kteří v této službě chcete setrvat nebo se jí ujmout jako nováčci, 
abyste se podle svých možností přihlašovali zápisem do listiny, která visí v předsíni kostela,tak, 
jak je již dlouhodobým zvykem.Vítány jsou manželské páry, mládež i jednotlivci z řad 
ostatních farníků.Případné nejasnosti ohledně této služby můžete řešit se mnou osobně nebo 
telefonicky na tel.č. 605 504 785 nebo 235 322 906 (ve večerních hodinách). Věřím, že se naše 
řady rozrostou. Bůh Vám zaplať! 
                                                                                                          H. Kučerová 
 
 

 

 
 
KDO JE MŮJ BLIŽNÍ...? 
 
Jako již vícekrát, když procházím jedním vestibulem metra - setkávám se tam s pánem, který 
prodává časopis Nový prostor (...ten ráda kupuji – většinou v něm najdu zajímavé čtení a navíc 
mi je milé, že můžu takto pomoci lidem, kteří pomoc potřebují a přitom o ni žádají úctyhodným 
způsobem - musí vynaložit spoustu energie a vynalézavosti, aby něco prodali a dokázali se 
uživit...).  
Jednou jsem se také s tímto pánem dala do řeči - a povídali jsme tam spolu skoro hodinu... 
Dozvěděla jsem se, jakými bolestnými obdobími si ten pán prošel a z různých detailů mi bylo 

     SETKÁNÍ  
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jasné, že to nejsou žádné výmysly, které mají vzbudit můj soucit, aby ze mě mohl vymámit 
třeba další peníze. Došlo mi také, že mě už pořádně bolí záda a těším se, že budu moci jít zas 
dál. A pak mi došlo: zatímco já jsem zdravá, on tu stojí celé dny o francouzské holi. A 
nevydělává jen pro sebe, ale i pro syna, na kterém mu velmi záleží... Pocítila jsem k němu 
pořádnou dávku úcty a obdivu. 
Po nějakém čase jsem zase tohoto pána spatřila - pozdravil mě a zeptal se, jestli mám chvíli 
času - když jsem přisvědčila, odběhl do blízkého květinářství, zakoupil tam červenou růži a 
daroval mi ji.  
V tu chvíli mi došlo mnoho věcí...  
Kéž by bylo více takových chvil, ve kterých se nám poodhalí krásná tvář našich bližních... Kéž i 
my dokážeme nacházet cesty, jak potěšit druhé, i když na tom jsme sami třeba všelijak…  

Inka Růžičková 
 
 

 

 

ROZHOVOR S ELIASEM VELLOU O ZRAN ĚNÍCH DUŠE III. 
 

Jedním ze způsobu vnitřního uzdravení je služba osvobození. Co to znamená? 
 

Jsem velmi rád, že spojujete vnitřní uzdravení a osvobození. Protože osvobozování je součástí 
vnitřního uzdravování. Co se obvykle děje, když chce zlý duch zaútočit? Hledá zraněné místo 
v člověku, aby na ně zaútočil. Je jako boxer v aréně, který se snaží svého protivníka udeřit do 
místa, z něhož krvácí, protože takovým způsobem ho velmi rychle oslabí a položí na lopatky. 
Ďábel pokouší každého. Nezaútočí tam, kde jste silní, ale tam, kde jste slabí. Vstoupí do oblasti 
hněvu, strachu, úzkostí a tam se vás snaží přesvědčit třeba o tom, že vás Bůh nemůže spasit, že 
se na vás hněvá… Toto jsou počátky pokušení. Potom, případ od případu, začíná používat 
rozdílné metody. Důležité pro něj je, aby našel vstupní otvor. Pokud je uvnitř, pokračuje 
v útoku. Při modlitbě osvobození, kterou kněz slouží ve jménu Ježíše, jde o osvobození dané 
oblasti od negativního působení zlého ducha.  
 
Jak poznáme, že pokušení přichází od ďábla, když víme že přichází i ze světa nebo ze sebe 
sama?  
 

Máte pravdu, pokušení nepochází vždy od ďábla, nebo spíš - nepochází přímo od ďábla. On ale 
vždy, když najde připravenou půdu, toho využije. Někdy přichází pokušení ze světa nebo lépe 
řečeno, z mého připoutání k věcem světa. A někdy, jak říká Pavel, vychází z těla, z mých 
vlastních ambicí či pýchy. Ďábel častokrát není přímým pokušitelem, ale když najde 
připravenou půdu, využije toho a snaží se danou situaci zhoršit.  
 
Co je v dnešním světě největším pokušením?  
 

Myslím, že největším pokušením ďábla je moc. On vždy velmi toužil po moci. Z tohoto důvodu 
se z anděla světla stal satan a lhář. Dalším pokušením je neposlouchat Boha, protože ho ve 
svém životě nepotřebuji. Dokáži přece všechno sám, včetně rozhodování o tom, co je dobré a 
co zlé. Když například parlamenty schvalují zákony pro potraty, klonování, homosexuální 
svazky. Co člověk dělá, když takto jedná? Mnozí říkají: „Nepotřebuji vědět, co tomu říká Bůh. 
Nejsem už více vázaný náboženstvím, Písmem, nepotřebuji žádnou autoritu, protože mám moc, 

     NĚCO PRO DUŠI.. .   
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abych to mohl udělat.“ Právě přes tuto moc ďábel pokouší člověka. Proč jsou lidé v dnešní době 
ateisté? Protože říkají, že Boha ke svému životu už nepotřebují. Já jsem sám sobě Bohem… 
Není to stejné pokušení, jakým ďábel pokoušel člověka v rajské zahradě? Ďábel tedy pokouší 
člověka skrze moc a neposlušnost.  
 
Zdá se, jakoby na tomto poli sklízel ďábel v poslední době úspěch. Co může následovat?  
 

Ďábel má zajisté v této oblasti úspěch, protože je mnohem jednodušší neposlechnout než 
poslechnout. Pokud ale člověk neposlouchá, ničí sebe samého. Co následuje? Následuje zničení 
člověka. Podívejme se, co se všude děje. Na začátku je boj proti církvi. Lidé začnou křičet: 
„Ježíš ano, ale církev ne!“ Pak začneme bojovat proti Ježíši: „Bůh ano, ale Ježíš ne!“ Potom 
třetí boj: „Už Boha víc nepotřebuji…“ A člověk si neuvědomí, že ničí sebe sama. A můžeme 
vidět výsledky. Člověk má dnes všechno, ale nemá v sobě radost, pokoj, je zmatený. V historii 
neznáme období, v němž by bylo tolik sebevražd, jako v dnešní době. Nestalo se, aby skupina 
mladých lidí společně vykonala sebevraždu... Je to výsledek toho, když člověk dá sám sebe 
ďáblovi místo aby se dal Bohu.  
 
Jak se chránit před pokušením ďábla? Například Panna Maria ve svých zjeveních 
vyzývá, aby lidé nosili medailky či škapulíře.  
 

Toto jsou dobré věci, ale ne základní. Naneštěstí je můžeme používat i magickým způsobem. 
Pokud nosím medailku či křížek a nesnažím se přitom vyhýbat hříchu, ďábel se pak těchto věcí 
vůbec nebojí. Pokud se snažím vyhýbat hříchu, často přistupuji ke svatému přijímání i svátosti 
smíření, snažím se modlit, pak mají tyto věci velmi pozitivní vliv. Pokud se nebudu snažit žít 
dobrý život, všechny tyto věci nebudou mít žádný vliv.  
 
Zraněním se ve svém životě nemůžeme vyhnout, protože jsme neustále v kontaktu 
s druhými lidmi. Pokud by se lidé rozhodli léčit zranění a hledat jeho kořen sami, jaký 
byste jim dal recept?  
 

Bůh miluje každého z nás nádhernou láskou. Pokud nemám někoho, s kým bych se mohl sdílet 
se svými zraněními, je tu někdo, kdo je blízko vás a může vám naslouchat. Ve vší 
jednoduchosti běžte před Svátost oltářní a poproste Ježíše, aby položil ruku na vaše zranění a 
uzdravil vás. Nejdůležitější je, abyste se Ježíše ptali: „Můj Pane, co mám udělat?“ Dívejte se na 
sebe a ptejte se Boha, co po vás chce. A častokrát po vás žádá, abyste odpustili lidem, kteří vás 
zranili. Tím, že jim odpustíte, prožijete skutečné vnitřní uzdravení. A pokud to budeme dělat 
skrze Svátost oltářní, myslím si, že to může být tím nejlepším receptem, jaký můžeme dostat. 
Eucharistie je spolu se svátostí smíření sama o sobě uzdravující. Snažte se vstoupit do této 
svátostné terapie a uvidíte, jak je Bůh ve své lásce činný.  
 
Začínali jsme dubnovou vzpomínkou na Svatého otce. Jeho poslední slova byla: „Jsem 
pokojný, buďte i vy. Radostně vše svěřuji Panně Marii.“ Svatý otec byl mužem pokoje a 
radosti. My mnozí nedokážeme radostně prožívat svou víru. Co byste vzkázal, poradil, 
abychom prožívali plnohodnotný radostný křesťanský život?  
 

Žít život v pokoji neznamená žít ho bez problémů a těžkostí. Všichni žijeme v slzavém údolí a 
 naneštěstí musí každý z nás nést svůj kříž. Žít v pokoji ale znamená, že neneseme svůj kříž  
sami, ale s Ježíšem. To je radost! Radost nést kříž s Ježíšem. Papež Jan Pavel II. byl nádherným 
příkladem pro každého, jak čelit utrpení a jak ho snášet.  
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P. Elias Vella OFMCon se narodil roku 1941 na Maltě. Už od svých osmi let dostával soukromé 

hodiny latiny a filozofie. V necelých třinácti letech pak vstoupil do františkánského řádu. V patnácti 
nastoupil roční noviciát v italském Assisi. Po filozofických a teologických studiích na St. Anthony’s 

College v maltské metropoli Valletta studoval v Římě, kde byl v bazilice Dvanácti apoštolů vysvěcen na 
jáhna. Kněžské svěcení přijal 30. 6. 1964 na Maltě. Poté se vrátil do Říma, kde pokračoval ve studiu 
dogmatické teologie, katechismu a pastorální teologie na Lateránské univerzitě. Po ukončení studií 

dostal nabídku zůstat v Římě a učit na univerzitě, ale dal přednost návratu na Maltu. Tam působil jako 
farář, provinciální představený a pedagog na vysoké škole. Před deseti lety byl pověřen tamním 

biskupem sloužit jako exorcista. Od té doby jezdí po celém světě evangelizovat. Je členem americké 
Asociace křesťanských terapeutů. V roce 1994 mu Sociální a kulturní institut v St. Paul’s Bay udělil 

zlatou medaili za službu Maltě a zvláštní přínos pro St. Paul‘s Bay. P. Elias Vella napsal celkem 
třiadvacet knih. Poslední vyšla vloni a pojednává o Satanovi. V České republice byly doposud knižně 

vydány pouze přednášky ze semináře o vnitřním uzdravení s názvem Zakotvit svůj život v Bohu (vydala 
Matice cyrilometodějská s.r.o).   

uvedeno s laskavým svolením časopisu Efatha 

____________________________________________ 

 

Říjen je v církvi mariánským měsícem - proto nabízíme postupně několik úvah o Panně Marii... 

MARIINA VELIKOST POTVRZENÁ VYHLÁŠENÝMI DOGMATY I. 

         Angelo Amato  

V mariánské ikonografii je Mariino trvalé panenství, jak bylo vyhlášeno 
na koncilu v Cařihradu r. 553, znázorňováno třemi hvězdami, které 
zdobí oděv blahoslavené Panny. Tři hvězdy označují její virginitas ante 
partum, virginitas in partu, virginitas post partum – panenství před 
porodem, při porodu i po porodu. Georg Söl, velký historik 
mariánských dogmat, říká v této souvislosti: „Skutečnost, že Matka 
Boží nikdy nepřestala být pannou, byla skutečností nejen pro věřící 
doby Basilovy, ale také v dalších stoletích.“ Ono „ex Maria Virgine“, které pak vstoupilo 
do kréda katolické církve, se stalo kritériem pravověrnosti.  
 Panenské mateřství ujišťuje, že Ježíš je výlučným darem Nejsvětější Trojice, který 
je dán lidstvu skrze Marii. Jeden neznámý autor VII. století, kterému bylo dáno jméno 
Eusebius Galský, vytvořil originální přirovnání mezi Marií a církví, které jsou obě 
matkami a pannami: „Před chvílí jsem tě přivedl k úžasu tím, že se člověk mohl narodit 
z Panny. Obdivuj nyní se mnou nemenší novinu: člověka, který se znovu rodí. Dovolíš-li, 
provedeme srovnání dvou matek. (…) Skrze Marii se narodil ten, který zde byl od 
počátku; skrze církev se znovu narodil ten, který byl na počátku ztracen. Ta první matka 
rodila pro národy, ta druhá rodí národy, ona, jak víme porodila jen jednou Syna a 
zůstala pannou, tato rodí ustavičně skrze panického Snoubence. Proto to, co jsi pokládal 
za jedinečný a ojedinělý zázrak všech staletí, děje se nyní jako běžná funkce.“  
 Božský život, zrozený z lůna Panny Marie, se šíří v lidstvu skrze svátostné 
působení církve. Církev podobně jako Maria je matkou, která ustavičně skrze křest a 
jiné svátosti působí znovuzrození lidstva pro společenství s Bohem Otcem, Synem a 
Duchem svatým.  
 
Neposkvrněné početí jako možnost křesťanské svatosti  



 
 

                   martinoviny - říjen 2007                                                         6 

Dogma o Neposkvrněném početí, vyhlášené 8. prosince 1854 Piem IX. – předkládá jako 
Bohem zjevenou pravdu víry „nauku, která tvrdí, že blahoslavená Panna Maria byla od 
prvního okamžiku svého početí zvláštní milostí a výsadou všemohoucího Boha vzhledem 
k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského pokolení, uchráněna od jakékoliv poskvrny 
dědičného hříchu.“  
Hřích, dědictví každého člověka narozeného ze ženy, se před Marií musel zastavit. 
Jestliže Ježíš je celý svatý, protože jeho lidství je vnitřně posvěceno jeho božskou 
osobou, Maria je celá svatá silou milosti, která vychází z Otce, z lásky Ducha a ze zásluh 
božského Syna. Jestliže Ježíš je vykupitel, Maria je jeho první vykoupená. Mariino 
vykoupení nebylo osvobozením od hříchu, ale uchráněním před hříchem. Ona tedy 
nebyla ani v nejmenším poznamenaná hříchem, ale byla od něho uchráněna zvláštní 
Boží výsadou. U ní nebylo osvobození, ale uchránění. Podle geniální intuice blaženého 
Dunse Scota, Ježíš v ní uskutečnil nejvýtečnější akt prostřednictví tím, že ji uchránil 
dědičného hříchu.  
 Svatý otce Jan Pavel II. řekl v jedné mariánské katechezi: „Na Marii, první 
Kristovu vykoupenou, která měla privilegium, že nebyla ani v nejmenším podrobena 
moci zla a hříchu, se křesťané dívají jako na dokonalý vzor a obraz svatosti, ke které 
jsou povoláni, aby jí dosáhli ve svém životě s pomocí Pánovy milosti.“ (5. 6. 1996)  
 Neposkvrněná Panna Maria připomíná všem pokřtěným dokonalost svatosti. Jako 
celá svatá se stala v církvi trvalou vůdkyní, která vede k vrcholům dokonalosti podle 
evangelia.  

 

Z Maria Ausiliatrice 10/2003 přeložil -lš-  (převzato z internetové verze časopisu Světlo) 
 
 

DÍVEJ SE NA HVĚZDU   
(Respice stelam) 

 

Když se zvedá vítr pokušení,  
když tě srazí do propasti soužení, 

dívej se na hvězdu,  
vzývej Marii. 

 

Když jsi zmítán vlnobitím pýchy,  
ctižádosti, pomluvy či žárlivosti 

dívej se na hvězdu,  
vzývej Marii. 

 

Když hněv, lakomství a lichotky těla  
prudce narazí na loďku tvé duše 

dívej se na hvězdu,  
vzývej Marii. 

 

V nebezpečích, v tísních, v nejistotách 
mysli na Marii,  
volej k Marii. 

 

Ať se nevzdálí od tvých úst, 
         Ať se nevzdálí od tvého srdce.               sv. Bernard 
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OBECNÍ DŮM PRAHA 
SMETANOVA SÍŇ 

 

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA 
POŘÁDÁ 

BENEFIČNÍ KONCERT   ve prospěch dostavby projektu: 

„Gymnázium a odborné učiliště v Kinshase - Demokratická republika KONGO“ 
 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Adoramus Te, Christe 
Claudio Monteverdi: Ave Maria 
Tomaso Ludovito da Vittoria: Ave Maria 
Hans Leo Hassler: Cantate Domino 
Francis Poulenc: Litanies à la Vierge Noire 
Paul Hindemith: koncert pro varhany 
Alexander Zemlinsky: Žalm č.23 op.14, č.83  

 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Kühnův dětský sbor 

Český filharmonický sbor Brno 
varhany Jaroslav TŮMA                          dirigent  Ondřej KUKAL 

 

uvádí Marek EBEN  
 

Koncert se koná pod záštitou kardinála Miloslava VLKA 
za účasti papežského nuncia arcibiskupa Mons. Diego Causero 

 

S TŘE D A  3 1 .  1 0 .  2 0 0 7  v  1 9 , 3 0  h o d i n  
 

Informace: Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00  Praha 2 
tel 224 246 519 (573), fax 224 250 985; e-mail: praha@charita-adopce.cz 
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PRO ZVÍDAVÉ :    
v optickém hlavolamu m ůžete najít až 11 tvá ří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTI           (případné změny uvedeny nad tabulkou) 
    

KOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINY            
NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE –––– 9 9 9 900000000    (3. v měsíci s kytarovým doprovodem) 
Pondělí – 1600 
Středa – 1600    
Pátek – 1800   
Sobota – 18ºº (s nedělní platností…)  mše spojená s nešporami 

KOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINA    

NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE –––– 7 7 7 745454545    
Úterý – 1730 
Čtvrtek – 1730 
 

 
 
 
  
vydává:  
redakce: 
uzávěrka: 
kontakty: 

Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, Galandova 1199, 163 00, Praha 6 
Mgr. David Žofák  náklad: 170 - 200 ks, neprodejné 
do středy posledního týdne v měsíci (zašlete na: farnostrepy@tiscali.cz nebo předejte pas.as.D. Žofákovi osobně) 
o.Daniel: 603 475 056; as. David:  603 894 989, 235 302 058, david.zofak@tiscali.cz; http://farnostrepy.klenot.cz 

 
 

  BOHOSLUŽBY, SVÁTKY, FARNÍ PROGRAM  


