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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Chór složený z amatérských zpěváků vystupoval a zpíval také píseň „Carry me back to 
old Virginy“. Jedna paní z publika při písni plakala. „Jste z Virginie?“ ptá se jí vedoucí 
po koncertě. „Ne“, odpověděla paní, „ale jsem muzikantka.“ 
Možná se někdy cítí Pán Bůh tak jako ta paní. Dal nám „noty“, podle kterých můžeme 
zpívat,  v Ježíši Kristu nás učí nové písni a my si rádi zpíváme „tu naši“. Při zpytování 
svědomí se můžeme zeptat: jak zpívám píseň života? Jak bych mohl zpívat lépe?   
 Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží 
vůli. 
 Kéž už přijde Izraeli ze Siónu spása! Až Hospodin změní úděl svého lidu, bude 
Jákob jásat, Izrael se zaraduje. Ž 14       DPJ 

_______________________________ 
 
 
ČTVRTKY v klubu DCB v 19.30  
 
08. 11. 2007 Farní rada 
15. 11. 2007 Andělé – služebníci Boží a naši přátelé: andělské světy 
22. 11. 2007 Křesťanské symboly: symboly evangelistů 
29. 11. 2007 Liturgie a tajemství  
           DPJ 
 
 

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU na LISTOPAD 2007 
 

1. všeobecný: Aby měli zákonodárci a vědečtí pracovníci ve zdravotnictví hlubokou úctu  
    k lidskému životu od jeho počátku až k přirozenému ukončení.  
2. misijní:  Aby na korejském poloostrově rostl duch usmíření a pokoje.  
3. národní:  Aby zemřelí došli Božího milosrdenství.  
 

   listopad / 2007 
ROČNIK X I. 

„Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají 
srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás.“       

čtení z úterý 30. týdne 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 

  ZPÍVAT PÍSEŇ ŽIVOTA 
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VÍKEND MLÁDEŽE - 16. - 18. listopadu 
Blíží se čas našeho podzimního víkendu na jednom z Center života mládeže. Tentokrát bychom jeli na 
Vesmír - centrum královehradecké diecéze od pátku 16. do neděle 18. listopadu. Diecézní centrum 
mládeže vede kněz P. Tomáš Hoffmann spolu s týmem mladých lidí. Přihlásit se je možné do 11. 11. 
na mém mailu či telefonu. Informace o odjezdu a příjezdu budou k dispozici také až po tomto datu!                  
           David Žofák   
 
 
FARNÍ KAFE 
V listopadu porušíme pravidlo pro konání farního kafe první neděli v měsíci a sejdeme se o týden 
později – v neděli 11. listopadu, v den svátku svatého Martina, kdy slavíme posvícení. 
„Posvícenské kafe „ se bude konat po mši svaté v jídelně DCB. V souvislosti s tím se obracím na Vás 
s prosbou o přispění kulinářskými výrobky na sváteční tabuli, případně o pomoc při obsluze. 
Dobroty všeho druhu můžete odevzdat před mší v jídelně nebo v předsíni kostela. 
Řidičům doporučuji, aby výjimečně přišli pěšky nebo využili MHD, neboť se vedle běžných nápojů 
bude podávat i víno. Na setkání s Vámi se těší  
                                                                                          H. Kučerová 

___________________________________________________ 
 

 
 

SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

V NEDĚLI 11. LISTOPADU V 17 HODIN 

PŘED KOSTELEM SV. RODINY 

 
_________________________________________________ 

 
 
ŠKOLÁCI, PROSÍM, POMŮŽETE NÁM S OŘÍŠKY? 
 
Kdysi v jednom kostele všichni, kdo přišli na půlnoční, dostali malý dárek: 
kouzelný zlatý oříšek. Nebyl v něm Popelčin střevíček, bylo v něm něco 
mnohem cennějšího – slovo Boží! V každém z nich byl kolem malinké svíčky 
omotán úzký proužek papíru s jedním veršem z Bible. Ty verše byly různé, ale 
protože poloviny skořápek byly k sobě pevně slepené, nikdo nemohl tušit, který 
z nich je ve kterém. A tak Ti, kdo oříšky vyráběli a rozdávali, usilovně prosili 
Ducha svatého, aby je rozdělil podle svého uvážení, protože jedině On ví, co by se který člověk 
právě teď měl dozvědět. Nejzajímavější na tom bylo, že po Vánocích se ti obdarovaní vraceli a 
vyprávěli, že našli v oříšku právě to, co nutně potřebovali slyšet.  

Letos chceme totéž udělat u nás v Řepích. Oč je takový dárek levnější, o to je pracnější. Na 
půlnoční přicházívá mnoho lidí. Je třeba vyrobit asi 400 o říšků. Raději ať zbudou než aby 
chyběly. Proto svoláváme všechny šikovné kluky a holky z farnosti a prosíme je o pomoc. 
Materiál bude připravený a uděláme pásovou výrobu. Sejdeme se v ned ěli 2. prosince ve 14 
hodin v jídeln ě Domova sv. Karla Boromejského.  Sváteční oblečení nedoporučuji, snadno 

     AKTIVITY FARNOSTI  
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byste si ho při práci mohli pozlatit a to by se maminkám asi moc nelíbilo. Nepochybuji, že to 
s vaší pomocí hladce zvládneme a mnoha lidem uděláme o Vánocích radost. 

Marie Svatošová 
 

 
„BERTE NA SEBE B ŘEMENA JEDNI DRUHÝCH,  
TAK NAPLNÍTE ZÁKON KRIST ŮV“ (GAL 6,2) 
 

 Pomoci stařence odnést od tramvaje těžký nákup, je pro většinu z nás hračka. 
Existují však mnohem těžší břemena, pod kterými se lidé kolem nás často hroutí: 
nejrůznější trápení, bolesti a starosti, lidskými silami neřešitelné. Pokud se nám s nimi 
dotyčný svěří, obvykle mu nabídneme přímluvnou modlitbu. Takovou pomoc přijímají s vděčností 
nejen věřící, ale i hledající a dokonce i ti, kteří se za jiných okolností prohlašují za ateisty. Jsou lidé, 
kteří své přátele o modlitbu bez problémů poprosí, jsou jiní, kterým to dělá potíže. Někdy i proto, že 
se jedná o příliš intimní záležitost, „rodinnou ostudu“ či jinou bolest, o které se těžko mluví. Anebo 
vůbec nemusí jít o nic choulostivého, pouze je ten člověk ostýchavý, nechce obtěžovat. 
 Svatý Pavel nám radí jak naplnit zákon Kristův: „Berte na sebe břemena jedni druhých.“ Za tím 
účelem bude od první ned ěle adventní v našem kostele Svaté Rodiny umíst ěna AMFORA a u ní 
připraveny LÍSTE ČKY s tužkou. Každý m ůže svou PROSBU anonymn ě napsat, líste ček složit a 
vhodit do amfory . Tím se o své b řemeno  (nebo o břemena těch, kteří do kostela nepřijdou nebo žijí 
a trpí na druhém konci světa) podělí s celým farním spole čenstvím . Až děti nebo jiní zástupci 
farnosti amforu s líste čky ponesou spolu s ob ětními dary k oltá ři, všichni budeme v duchu prosit 
za vyslyšení proseb těchto bratří a sester. Prosme s vírou a d ůvěrou, vždy ť náš nebeský Otec je 
všemohoucí, velkorysý a je Láska.  
 Naštěstí v životě neprožíváme jen trápení, ale i radosti. I ty mohou být někdy k neunesení a je 
dobré se o ně podělit a hlavně za ně Bohu poděkovat. Amfora bude dost velká, vejde se do ní obojí. 
A co se stane s lístečky? Sestřičky je čas od času vysypou a spálí, aby bylo místo na další. 

 Marie Svatošová 
 
 

_____________________________________________ 
 

 
MIKULÁŠSKÁ  
Na návrh paní Baumové uspořádat tento rok mikulášskou besídku širšího rozsahu, vznikl  zajímavý 
program, na kterém se podílí jak několik lidí z naší farnosti, tak také lidé z KDU-ČSL a KS Průhon.  
 S tím také souvisí, že naše tradiční mikulášská besídka, kterou jsme pořádali vždy v předvečer 
svátku sv. Mikuláše tentokrát nebude.  
 Mikulášské radovánky, jak byla tato nová besídka nazvána, bude zahrnovat jak slavnou 
návštěvu Mikuláše a jeho průvodu, ale i scénku o Mikuláši, společné tance a hry pro děti. Dárky 
nemusíte mít sebou, budou připraveny pro všechny děti - a to sponzorované.  
 Těšíme se, že přijdete i se svými dětmi a že nás v tomto našem snažení podpoříte, protože je to 
také zároveň příležitost sdílet s dalšími lidmi z Řep kousek něčeho krásného z našeho života a tradic.   
             David Ž. 

 

 

 

 

MIKULÁŠSKÉ RADOVÁNKY 

v Řepské SOKOLOVN Ě    (NA CHOBOTĚ 125)  

  v neděli 2. prosince v 15 hodin  
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farnost sv. Martina, Praha-Řepy Vás srdečně zve na 
 

VIII. FARNÍ PLES 
 

sobota 2. února 2008 od 20 hodin 
sál SOKOLOVNA - ŘEPY   (Na chobotě 125, Praha 6) 

 

rezervace a informace Ivana Rousková tel.: 775 630 745 
 

______________________________ 
 
MOŽNOSTI PŘÍJMU TV NOE 
 
TV Noe sama sebe označuje za televizi dobrých zpráv. Velmi dobrou zprávou je už to, že přestože 
nevydělává na reklamách, po roce a půl úspěšného vysílání stále ještě existuje, rozšiřuje rozsah svého 
vysílání a přibývají i možnosti, jak její program lze sledovat. Rozšiřují se i technické služby, před 
časem byl spuštěn teletext, je možné si objednat bezplatné zasílání podrobného programu e-mailem. 
Vysílané pořady jsou podle mého názoru velmi hodnotné a zajímavé. Patří sem samozřejmě 
náboženská tématika včetně filmů, diskusních pořadů, duchovních přednášek i  různých přímých 
přenosů, ale i spousta nádherných cestopisných pořadů nebo pořadů o přírodě, pořady pro děti atd. 
Vzhledem k tomu, že možností, jak přijímat program TV Noe přibývá, chtěl bych hlavní rozšířené 
způsoby stručně a pokud možno nepříliš technicky popsat.  
 V současnosti má smysl mluvit o čtyřech hlavních možnostech příjmu: satelitní digitální vysílání 
(používaná zkratka DVB-S), pozemní digitální vysílání (DVB-T), Internet a 
kabelová televize. 
 
1. DVB-S (satelitní digitální vysílání) je hlavní způsob, jak TV Noe svůj 
program šíří, protože k tomuto vysílání má řádnou licenci, takže se jedná o 
vysílání trvalé. Pro jeho příjem je potřeba si pořídit digitální satelitní přijímač 
včetně antény a nechat si ho nainstalovat odbornou firmou, protože nasměrování 
antény není tak úplně jednoduché. Příslušný satelit přenáší však kromě TV Noe jenom poměrně málo 
programů. Jsou zde vysílány např. čtyři základní české programy a několik rozhlasových programů 
(říká se tomu paket CS LINK). Vysílání je ale kódované a pro příjem je potřeba si koupit přístupovou 
(dekódovací) kartu. Navíc musí satelitní přijímač pro příjem CS LINK (nikoli pro TV Noe!) mít čtečku 
karet. Je taky potřeba mít na paměti, že „klasické“ satelitní programy tento satelit nepřenáší (aby někdo 
nebyl zklamán). 
 

2. DVB-T (pozemní digitální vysílání) se poslední dobou velmi rozšiřuje a na tento způsob bude 
převedeno vysílání televizních programů po ukončení analogového vysílání, ke kterému během 
několika let v Evropě dojde. V Praze je možné tímto způsobem přijímat již nyní několik televizních 
programů včetně TV Noe i řadu rozhlasových programů. Pro příjem stačí pořídit si tzv. Set Top Box, 
který stojí o dost méně než dva tisíce korun. Podle místních podmínek bude pravděpodobně potřeba i 
anténa, při troše štěstí stačí k příjmu i kus drátu. Pokud jde o TV Noe je však tu jeden vážný háček. TV 
Noe nezískala pro toto vysílání licenci a bylo jí pouze přechodně umožněno provozovat experimentální 
vysílání do doby, než se držitelé licencí na vysílání připraví. Vysílání TV Noe v DVB-T mělo původně 
skončit již na podzim roku 2006, pak však bylo prodlouženo maximálně do konce roku 2007.  
 

3. Internet považuji osobně pouze za příležitostný prostředek, jak se na vysílání TV Noe podívat, 
případně i kdekoliv na světě, ale ne za způsob trvalého příjmu, protože kvalita ani při rychlém 
připojení není dobrá. 
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4. Kabelová televize je způsob, který se poslední dobou rozmáhá a stále více provozovatelů zařazuje 
do své nabídky i program TV Noe jak v analogové tak i digitální verzi. Netýká se to pouze velkých 
měst, ale i malých vesnic. Během září zařadil i největší provozovatel kabelové televize UPC, rozšířený 
masivně i v Řepích, do své nabídky program TV Noe nejprve na Slovensku a do necelých dvou týdnů i 
u nás. Pokud jde o UPC, program TV Noe je nabízen v digitální verzi, pro jeho příjem je tedy potřeba 
mít předplacenou příslušnou nabídku. Digitální však neznamená totéž co kvalitní. Technická kvalita 
televizních programů v digitální nabídce UPC (prý) není příliš vysoká. 
 

Co si tedy vybrat, pokud někdo má zájem o trvalý příjem programu TV Noe?  
 

Kabelová televize, tam kde je zavedena, je jistě nejjednodušším řešením pokud jde o instalaci, ale 
z dlouhodobého hlediska je jednoznačně nejdražší, protože stálé poplatky činní několik tisíc korun 
ročně, i když je to samozřejmě za celou skupinu programů. DVB-T (Set Top Box) je poměrně levný 
způsob včetně poměrně jednoduché instalace, ale pořizovat si nyní Set Top Box kvůli TV Noe by 
nebylo rozumné, protože je potřeba počítat s tím, že tento způsob vysílání TV Noe bude (zřejmě dost 
brzy) ukončen.  
 

Takže podle mě pro dlouhodobý příjem vítězí způsob pořídit si kombinovaný přijímač pro satelitní i 
pozemní vysílání se čtečkou karet. Levnější druhy stojí něco kolem 2.000 Kč. Ten je možné buď hned 
nebo až po ukončení vysílání TV Noe v DVB-T doplnit anténou pro satelitní příjem (700 až 1.500 Kč 
plus montáž a nastavení) a případně i kartou pro příjem dalších českých programů přes CS LINK za 
2.000 Kč jednorázově, platnost karty není omezená. V Praze to ale není nutné, protože další české 
programy v DVB-T vysílají volně a žádná placená karta k tomu není potřeba. Následně je možné se 
zcela osvobodit od případného využívání UPC. Vložené peníze se v tom případě vrátí do jednoho až 
dvou let. 

Jarda Klápště 
 
 
 
 
 

MARIINA VELIKOST POTVRZENÁ VYHLÁŠENÝMI DOGMATY II. 

  Nanebevzatá jako dokonalé uskutečnění nového lidstva  
  

 Jako syntézu obdivuhodného tajemství vyhlásil 1. listopadu 1950 Pius 
XII. slavnostně dogma o Nanebevzetí Panny Marie slovy: Vznešená Matka 
Boží, tajemně spojená od věčnosti s Ježíšem Kristem stejným rozhodnutím 
předurčení, neposkvrněná ve svém početí, čistá panna ve svém božském 
mateřství, velkodušná společnice božského Vykupitele, který dokonale 
triumfoval nad hříchem a jeho následky, nakonec jako nejvyšší korunu svých 
privilegií obdržela výsadu, že byla uchráněna porušení hrobu a po přemožení smrti byla jako 
již předtím její Syn pozdvižena s duší i tělem do nebeské slávy, kde září jako Královna po 
pravici Syna, nesmrtelného Krále věků. (DENZ. 2803)  
 Zatímco pro celé lidstvo bude mít vzkříšení těla své místo až na konci časů, pro Marii 
naopak se tato událost uskutečnila již na konci jejího pozemského života. Proto její tělo žije 
oslavené v nebi vedle oslaveného lidství jejího Syna Ježíše Krista. Svatý otec Jan Pavel II. 
upřesňuje: „Eschatologické stavy Krista a Panny Marie jistě nejsou na stejné úrovni. Maria, 
nová Eva, přijala od Krista, nového Adama, plnost milosti a nebeské slávy tím, že byla 
probuzena skrze Ducha Svatého svrchovanou mocí Syna.“ (9. 6. 1996)  
 Dogma o Nanebevzetí jistě není „objevem“ minulého století. Víra, že Maria byla vzata do 
nebe i s tělem, patří k povědomí Církve na Východě i na Západě od jejich počátku. Pius XII. 
touto definicí chtěl pouze odhalit slavnostně celému světu vznešenost a důstojnost lidského 
těla, usmrcovaného, ponižovaného a znevažovaného tisíci způsoby v průběhu druhé světové 

     NĚCO PRO DUŠI.. .   
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války. Před skutečností táborů v Dachau, v Osvětimi a jinde, kde docházelo k největšímu 
znesvěcování lidského těla, „tajemství Nanebevzetí hlásá nadpřirozené určení a vznešenou 
důstojnost lidského těla, povolaného od Pána, aby se stalo nástrojem svatosti a účastnilo se 
jeho slávy.  
 

Maria znovu objevená ztraceným lidstvem  
 Dogma o Nanebevzetí jako každé jiné mariánské dogma může vyvolat blahodárný vliv na 
křesťanskou formaci osobnosti věřícího. Neboť její dary milosti, její privilegia mohou být 
chápány jako kvality vysoce paradigmatické (sloužící za vzor) pro psychické a náboženské 
zrání každé lidské a křesťanské osoby.  
 Neposkvrněné početí na příklad představuje lidství jako nedeformovaný Boží obraz. V 
něm došlo k nově utvořenému stvoření. Psychodynamická hodnota tohoto mariánského 
dogmatu je v otevřené možnosti věřícího obnovit v sobě a ve svých vztazích s božským 
jednotu neposkvrněného početí, jak tomu bylo v původním počátku.  
 Božské mateřství Mariino ukazuje, že poslušnost vůči Bohu vytváří kapacitu účastnit se 
početí a zrození Božího Syna v nás samých. Tímto způsobem křesťan plní vůli Otce, který 
nemá jinou vůli než plodit svého jediného Syna. Pro Marii stejně jako pro každého křesťana 
znamená svoboda plodnost.  
 Mariino panenství kromě biologické danosti označuje absolutní otevřenost lidské lásky 
pro lásku božskou. Tato bezpodmínečná orientace na Boha není neplodná, nýbrž navýsost 
plodná. Proto je Panna současně Matkou. Maria představuje nejvyšší sjednocení protikladů: 
„Panna Matka, Dcera tvého Syna“ (Dante, Ráj XXXIII, 1).  
 Konečně Nanebevzetí zjevuje konečný a pozitivní úděl lidstva a vrchol duchovního vývoje 
každé lidské bytosti. Výjimečná psychodynamická důležitost této skutečnosti spočívá v tom, 
že lidstvu se umožňuje naplnit vrcholně své vlastní pozitivní možnosti a definitivně překonat 
protikladnosti všeho řádu, které zatím zraňují a tíží každou lidskou osobu.  
 Mariánské dogma i z lidského pohledu je účinným prostředkem rozvoje lidské osobnosti i 
samotného církevního společenství.          Angelo Amato 

z Maria Ausiliatrice 10/2003 přeložil -lš- 

 
 
 
 
NOVÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ ...? 
 

Již 3 m ěsíce nás nenavštívil garant našich ukrajinských pro jekt ů, 
misioná ř P.Peter Krenický. Množí se dotazy na termín jeho p říští 
návšt ěvy, který prozatím  nejsme schopni stanovit. D ůvodem jsou 
nepokoje mezi pravoslavnou a řeckokatolickou církvi. P ředáváme 
zprávu o čitých sv ědků.  
 
 „…. V Tja čivu je 1/3 obyvatelstva řeckokatolického vyznání, velký 
počet římsko-katolík ů a reformátor ů – máme s nimi normální vztahy.  
Pravoslavní se stále staví do opozice. Už nejsou ab solutními pány a proto 
stále vyvolávají komunistické intriky. P řesto, že  po  politickém p řevratu 
byla  činnost řeckokatolické církev op ět  povolena, tlaky na tuto církev 
nepřestávají. Obnovená Církev dostala  povolení  postav it si nové kostely , 
staré nevrátili . Boje proti ní  jsou však v r ůzné podob ě stále.  
Koncem srpna, po um ěle vytvo řeném incidentu, zabránili pravoslavní 
řeckokatolík ům   p řístup do kostela…… I když mají nový, veliký kostel,  získali 
podvodem doklady na náš, p ůvodn ě katolický kostel a my máme jen právo ho 
užívat v ur čité hodiny, pokud nám p řinesou klí č. Archivní dokumenty o p ůvodu 
kostela se neberou v úvahu, jsou ješt ě i pam ětníci, kte ří do n ěj chodili jako 
do řeckokatolického kostela….  
 Lidé za čali bránit právo na život, odvážili se odpov ědět na tlak lži, 
začínají bojovat o svou d ůstojnost, o svá práva. Sv ůj kostel si už 2 m ěsíce 

   ZA HRANICE ČESKÉ CÍRKVE  
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hlídají. A za čaly metody jako za totality. N ěkdo je k řiv ě obvin ěn, hned 
prob ěhne soud bez možnosti obhájce, panuje psychické dep tání, zastrašování, 
výslechy… Lidé si uv ědomují, že zákony neexistují, pokud ano, nenapl ňují se, 
vše je pod tlakem mafie. Policie je ve službách pra voslavné církve a mafie, ne 
spravedlnosti. Prokuratura je zkorumpovaná, lidské právo není žádoucí. Dochází 
ke konkrétním provoka čním akcím, lživým obvin ěním, bezd ůvodným výslech ům i 
uvěznění.  Policie pracuje ve službách pravoslavné církve – už   5 dn ů chodí po 
rodinách a vymáhá záludnými řečmi podpisy starých, bojácných, naivních lidí, 
t ěch, kte ří se neumí v situaci orientovat. Lidé v ětšinou neví, co vlastn ě ve 
strachu podepsali. Policie se snaží získat co nejv ětší skupinu lidí, která 
bude ochotná se od řeckokatolictví distancovat. Ortel je nap řed vyhlášený – 
rozbít farnost. Za čalo u nás naprosto otev řené pronásledování řeckokatolické 
církve. Lidé se však nezlomili… scházíme se každý d en ve velkém po čtu a 
modlíme se za Boží spravedlnost, té lidské se tady nedovoláme……pomozte nám i 
vy svými modlitbami!“ 

zpráva od Marty Porubové z Ostravské oblastní chari ty   
 
 

MOŽNOST ODMÍTNOUT vydání špatného léku je v právu l ékárník ů,  
            říká papež  
Účastníky 25. mezinárodního kongresu katolických léká rník ů p řijal v čera 
(29.10.2007) p ři audienci papež Benedikt XVI. Mimo jiné hovo řil o nutnosti 
vychovávat pacienty a o možnosti uplatnit námitku s vědomí, tedy možnost 
odmítnout spolupráci s jednáním posuzovaným jako šp atné. 
 Vatikán: Již 25. ro čník kongresu katolických lékárník ů probíhá v t ěchto 
dnech v Římě s tématem "Nové hranice farmacie". S jeho ú častníky se v čera p ři 
audienci setkal i papež Benedikt XVI. Ve své promlu vě se dotknul sou časného 
stavu ve vývoji lék ů a jejich možností. Lékárník ům také p řipomenul jejich 
úlohu prost ředník ů mezi léka řem a pacientem a z ní vyplývající úkol vychovávat 
pacienty ke správnému užívání lék ů. 
 "Nem ůžeme nechat sv ědomí znecitliv ět," řekl papež s odkazem na p řípravky 
zabra ňující uhnízd ění embrya či ur čené k ukon čení života. "Lékárník musí 
zvyšovat pov ědomí lidí o nutnosti ochrany lidského života od po četí do jeho 
přirozeného konce a léka řství aby tak uskute čňovalo svou terapeutickou úlohu," 
dodal Svatý otec a varoval též p řed pokusy provád ěnými na lidech. 
 Podle Benedikta XVI. je t řeba, aby lékárník ům bylo vyhrazeno právo na 
námitku sv ědomí a nemuseli se tak ani nep římo podílet na distribuci látek, 
jejichž ú čel je nemorální, nap ř. antikoncepce či eutanázie. Nutná je i 
spolupráce jednotlivých lékárnických organizací, kt erá napomáhá zajistit 
pot řebné léky všem lidem. 
 Všechno v ědecké poznání v oblasti zdravotní pé če… je ve službách 
nemocných lidí v jejich úplnosti. Oni musí p ři své lé čbě hrát aktivní roli a 
jejich autonomii je t řeba respektovat," uzav řel papež Benedikt XVI. v čerejší 
audienci katolických lékárník ů.    ze zpráv ČBK  30.10.2007 
 
 

 
 
 
 

SESTRY BOROMEJKY VÁS SRDEČNĚ ZVOU 
ve středu 21. listopadu v 18 hod na 

 
ZÁDUŠNÍ MŠI SVATOU 

za obyvatele Domova sv. Karla Boromejského 
- bohoslužba je doprovázená duchovní hudbou - 

     DALŠÍ POZVÁNÍ  



 
 

                   martinoviny - listopad 2007                                                      8 

Domov sv. Karla Boromejského Vás zve na recitaci s hudebním doprovodem. 
 
 Utrpení Ludmily mu čednice 
 Legenda o svatém Václavu  
 

� Utrpení Ludmily mučednice v překladu prof. B. Ryby.  
� První staroslověnská legenda o svatém Václavu v překladu prof. J. Vašici vznikla asi nedlouho 

po světcově smrti jako poměrně jednoduché vyprávění, nevybavené ještě všemi náležitostmi 
legendického žánru. 

 

Vystoupí: Václav Pavlík – recitace, Zdeněk Petráň – varhany, Vlaďka Mašková - zpěv 

 v neděli 18. listopadu 2007 od 16 hodin v kostele sv. Rodiny 
 

Vstupné dobrovolné   Výtěžek akce bude věnován na podporu činnosti  
          Domova sv. K. Boromejského. 

__________________________________________ 
 

BOHOSLOVCI ZVOU MLADÉ MUŽE NA SETKÁNÍ 
  
Bohoslovci českých diecézí zvou mladé muže ve věku od 15 let na podzimní víkendové setkání, které 
se uskuteční ve dnech 23.-25. listopadu 2007 v Arcibiskupském semináři v Praze. Pro účastníky 
jsou připraveny přednášky, diskuze, setkání se zajímavými lidmi i prostor ke ztišení a modlitbě.  
 Praha: Kněžský seminář má za úkol vychovávat budoucí kněze. Klade se zde důraz na přípravu 
lidskou, duchovní a pastorační. V České republice existují dva semináře. Bohoslovci českých diecézí 
(Praha, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň a České Budějovice) studují v Arcibiskupském semináři v 
Praze a svou intelektuální formaci dostávají na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. 
Moravští bohoslovci (diecéze Olomouc, Brno a Ostrava-Opava) studují v Arcibiskupském kněžském 
semináři v Olomouci a teologické poznatky získávají na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého. 
 Program je určen všem, kteří hledají svou životní cestu a chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem. 
Smyslem akce je umožnit mladým mužům setkání s vrstevníky i se společenstvím seminaristů. 
 Zájemci si mají s sebou vzít: Bibli, spacák, příp. i ministrantské oblečení. Začátek setkání je v 
pátek 23.11. v 18.00 hodin, končí se v neděli 25.11. obědem.  
Účast je třeba nahlásit do 14.11.2007 na adresy nebo na telefonních číslech v kontaktu. 
 Kontakt:   e-mail: seminariste@arcs.cuni.cz    tel.: + 420 220 181 404  
 
 
 
 
 
 

    

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  
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