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„Proto já soudím toto: Nenakládejme pohanům, 
kteří se obracejí k Bohu, žádná zbytečná břemena“. 
                Sk 15 

 RADOSTNÝ A VDĚČNÝ VÝRAZ 

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

 
 
 
 
 

  

 

 
Možná jsme při prvním pohledu na tento 
obraz bezradní a ptáme se, co má tato 
směsice původně barevných kruhů  
znamenat. Sám autor Thomas Werk nám 
musí prozradit, že se jedná o chválu na 
Poslední večeři. Rád redukuje osobu na 
kruh a staví tak to, co je všeobecně 
lidské, před individuální.  
Jedná se tedy podle něj o scénu ze 
slavnosti Pascha, kterou slavili Izraelité 
každý rok jako vzpomínku na 
vysvobození z egyptského zajetí. V 
jejím rámci Ježíš ustanovil Památku na 
svou smrt a vzkříšení – naše osvobození. 

Ve slavnosti měl důležitost tzv. „Hallel“- chvála Bohu, oslavné žalmy, ve kterých má svou kolébku 
i naše Aleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!  Ať vyzná 
Izrael: Jeho milosrdenství je věčné! V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, 
daroval mi volnost. Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? Lépe je utíkat 
se k Hospodinu, než doufat v člověka. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata. (Ž 118) 
Autor chtěl tedy vyjádřit vděčnou radost, pocit bezpečí a jistoty, kterou mu dává Bůh. Kruhy jsou 
ve skutečnosti namalovány teplou žlutou až hnědou barvou, je vidět jejich začátek, stopy po štětci. 
Zprostředkují solidní pevnost individuálního života, která obklopuje vnitřní prostor.  
Koho mají kruhy zobrazit? Poslední večeři? Pak bychom čekali 12 kruhů s jedním větším, 
symbolizujícím Krista. Adresátem chvalozpěvu je Bůh v Trojici, který nám skrze Krista přislíbil, 
že je s námi, kdykoliv se shromáždíme v jeho jménu. Proto ty tři velké kruhy. Ty menší 
symbolizují nás. Radostná spleť linií vše spojuje do jednoho mnohobarevného společenství. Každý 
kruh má svou identitu, ale zároveň stojí ve vztahu k ostatním, a tak společně slaví slavnost. 
Společné prožití, společná hostina spojuje k sounáležitosti, která je hlubší, než dovolují normální 
podmínky. Současný izraelský umělec Jehuda Baccon řekl: „Samozřejmě jsou umělci různého 
druhu: jedni tvoří svým rozumem, jiní jsou nástrojem v rukou Stvořitele. To je to nejvyšší, co 
můžeme v životě dosáhnout.“ Být nástrojem v rukou Stvořitele, výzva pro nás všechny.  
        Požehnaný květen přeje P. Daniel O.Praem. 

    květen / 2008 
ROČNIK X II . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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ČTVRTKY V DCB  
15. května - biblická hodina 
 
SLAVNOSTI V KV ĚTNU 
Čtvrtek 1. května 2008 slavnost NANEBEVSTOUPNANEBEVSTOUPNANEBEVSTOUPNANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚENÍ PÁNĚENÍ PÁNĚENÍ PÁNĚ mše svatá jako v neděli u 
Svaté Rodiny v 09:00. Mše svatá večer u svatého Martina není. (tento den je také státní 
svátek). 
 

Neděle 11. května 2008 slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHOSESLÁNÍ DUCHA SVATÉHOSESLÁNÍ DUCHA SVATÉHOSESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Po Letnicích nastupuje 
liturgické mezidobí. 
 

Neděle 18. května 2008 slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICENEJSVĚTĚJŠÍ TROJICENEJSVĚTĚJŠÍ TROJICENEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. 
 

Čtvrtek 22. května 2008 slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚTĚLA A KRVE PÁNĚTĚLA A KRVE PÁNĚTĚLA A KRVE PÁNĚ. Mše svatá u Sv. Rodiny v 18:00 
s eucharistickým průvodem.   
 

Pátek 30. května 2008 slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVANEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVANEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVANEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.  
 
 
PRVNÍ MÁJOVÁ 
V neděli 4. května od 18.30 na zahradě DCB.  
 (v případě špatného počasí v kostele Sv. Rodiny).  
 
 
VÍKEND MLÁDEŽE 
Všichni mladí jsou srdečně zváni na společný jarní víkend do Interdiecézního centra 
mládeže v Příchovicích a to od pátku 16. do neděle 18. května !!! 
Přihlásit se můžete u mě na telefon nebo e.mail uvedený na zadní straně MNovin!                   

David Žofák 
 
ZÁJEMCI O KŘEST  
Pokud znáte někoho ze svého okolí, kdo by se rád připravil na vstup do církve a přijal 
křest (popř. kdo by si chtěl i osobně o víře popovídat...) - může se ozvat otci Danielovi 
na číslo  603 475 056. 
 V sobotu před druhou nedělí v červnu jsou žadatelé o křest v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha oficiálně některým z pražských biskupů přijímáni do katechumenátu. 
 
 
 

všichni jste srdeèně zváni na  

MARIÁNSKÉ POBOŽNOSTI 
v měsíci KVĚTNU   

každé PONDĚLÍ, STØEDU a PÁTEK 
 

v 18.30 v kostele SV. RODINY  

nebo na zahradě DCB (Po a St) - pokud bude hezké počasí  
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AKCE NA ČERVEN 
PROHLÍDKA STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA (také knihovny...). 
V neděli 15. června od 15 hodin. Sraz účastníků bude před bazilikou na Strahově v areálu kláštera.  
 
HÁJEK 
Mše svaté ve františkánském klášteře v Hájku (u Hostivice), které slouží náš pan farář - o. Daniel:  
- v sobotu 14. června od 10.30 
- v sobotu 28. června od 10.30 - bude současně poutí řepských rodin při příležitosti zakončení  
 školního roku!  
 
 
MLÁDEŽ PRÁZDNINY - ACTIV8  (čti ektivejt)  
... je setkání české a slovenské mládeže, které se uskuteční 18. – 20.7. na Velehradě 
ve spojení se Světovým dnem mládeže (WYD), setkáním papeže s mládeží, které se 
letos uskuteční v australském Sydney.  
 Jeho smyslem a cílem je společná oslava světového dne mladých, protože 
málokdo se vydá přímo na mezinárodní setkání do Sydney. Světovost, univerzalitu a 
pestrost církve nám pomohou vytvořit naši nejbližší východní sousedé – Slováci 
spolu s delegací z Polska a Maďarska.  
 Spojení s mezinárodními oslavami světových dní zajistí TV Noe velemostem na obrazovky 
přímo na Velehrad. Kromě benefičního koncertu na podporu Zakarpatské Ukrajiny se připravují 
české a slovenské katecheze, menší koncerty, křížové cesty, tematické semináře nebo sportovní 
vyžití. Celé setkání vyvrcholí sobotní večerní vigilií, která bude zakončena slavnostní jitřní mší 
svatou. 
 
 DO PŘÍPRAV NA SETKÁNÍ ACTIV8 JE MOŽNÉ SE ZAPOJIT přihlášením do některé z 
pracovních skupin přípravného týmu. Na příslušné e-maily slovenskému nebo českému 
zodpovědnému  za danou skupinu se můžete ozvat a oni vám dají vědět, zda ještě potřebují nějaké 
dobrovolníky nebo už mají obsazeno.         
 Pracovní skupiny:  
Liturgie, kn ěží - má na starost liturgické části programu - jejich přípravu, organizaci i průběh (bohoslužby, 
 modlitby); dcm@doo.cz,dcmzilina@gmail.com 
Pořadatelé - informují účastníky na strategických místech, dohlížejí na dodržování sektorů a uliček během 
 společných setkání, jsou disponibilní k zajištění, zajišťují pořádek ve stanovém městečku; 
 vanaj@arcibol.cz, remus@centrum.sk 
Sály - mají na starosti prostory, kde se konají workshopy, pomáhají přednášejícímu s technikou; 
 soldan@arcibol.cz, bodkam@centrum.sk 
Stany (registrace) - zajišťují registraci účastníků na místě, pomáhají se stavěním stanů a jejich rozmisťováním; 
 stany@signaly.cz, markojuraj@gmail.com  
Stavebni, úklid - staví konstrukce a obstarávají drobné stavební a technické práce pro technické a sociální 
 zázemí ostatních pracovních skupin a účastníků;  stavby@signaly.cz, martint@centrum.sk 
Stravování - pomáhají s výdejem jídla a zajištují potřebné tekutiny; fahynek@quick.cz, 
 nikuska2910@gmail.com 
Technika - zajišťuje chod počítačů, drobné technické vybavení a aktuální technické zabezpečení; 
 hylena@seznam.cz, patrik.taraj@gmail.com       
Výzdoba, propagace - vyrábí směrové tabule, nápisy, výzdobu pódia a podobně, starají se o květiny...; 
 marnov@centrum.cz, miskovicova.adka@gmail.com    
Tisk, tiskový mluvčí - vydává tiskové zprávy, stará se o medializaci akce, vydává informační deník; 
 dczm.krizovatka@gmail.com, beazemancikova@gmail.com    

  N A B Í D K A  Č E R V E N  A  P R Á Z D N I N Y  ( m l á d e ž )  
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Zdravotníci - zajišťují první pomoc, dohlíží na dodržování pitného režimu a hygienických podmínek; 
 zdravotnici@signaly.cz 

 

 
1.  Kontrola pln ění úkol ů z minulého zasedání 

(z 13.3.2008): 
a)  Adopce na dálku  - D. Žofák vybral dít ě z databáze 

pražské Charity. P řísp ěvek na studium vybraného 
dít ěte byl zaplacen. 

b)  Záměr p řípravy Farního centra, probíhá jednání se 
S. Bohuslavou o pozemku, F. Slavík se pokusí vytipo vat vhodný pozemek 
z Katastru nemovitostí na Internetu – úkol trvá. 

c)  Kostel sv. Martina – brigáda byla v sobotu dne 29.3 .2008 od 10:00, PR 
děkuje všem ú častník ům. 

d)  Akumula ční kamna sakristie - servis prob ěhl – kamna op ět dob ře topí. 
e)  Chybějící smlouva o užívání a provozu mezi vedením klášt era a Farností 

sv. Martina. SM. Ester se obrátí o pomoc s návrhem  smlouvy na SM. 
Amideu – úkol trvá. J. Veselý upozornil, že existuj e smlouva na úhradu 
otopu v Kostele Sv. Rodiny, nutná implementace do n ové smlouvy.    

f)  Info o problematice autorského zákona – dle výkladu  = sd ělení OSA není 
možná ve řejná produkce bez povolení a platby autoru díla ani  u 
nevýd ěle čných organizací. 

g)  ohlášky ke sv. Martinu  D. Žofák p řipravuje - spln ěno 
h)  Problémy kolem objektu Kostela sv. Martina: 

o Starý strom – t řeba podat žádost na MÚ Řepy (odbor životního 
prost ředí) o posouzení stavu (bezpe čnosti) stromu + písemné 
vyjád ření. Bude-li poražení nutné, zkusit na to získat ob ecní 
peníze (tel. J. Hindová - info). 

o Přechod pro chodce – dopln ění dopravní zna čky, J. Klápšt ě navrhl 
pokusit se dohodnout osazení zpomalovacího prahu  p rovozu. 

o Chybí odpadkový koš – bude požádáno o jeho instalac i. 
o D. Žofák sežene zedníka na opravu zdi u sv. Martina  

Zajistí D. Žofák – úkol trvá.  
2.  J. Veselý informoval o zjišt ění na PRE, a.s. a ČEZ, a.s. ohledn ě sazeb: 

grantové (dota ční) programy, které by snižovaly platby ur čitým odb ěratel ům 
za odebranou elekt řinu, bohužel neexistují. 

3.  Na p říštím jednání členové PR navrhnou spole čné výlety farník ů  – cíle. 
4.  První svaté p řijímání d ětí bude na podzim (zá ří/ říjen). 
5.  Prob ěhla diskuze o posunu za čátk ů mší u sv. Martina ve všední dny na 18:00 

hod. D. Žofák ov ěří zájem o tuto zm ěnu. 
6.  Prohlídka areálu Strahovského kláštera bude 15. 6. 08  od 15:00. Sraz 

účastník ů bude p řed bazilikou na Strahov ě v areálu kláštera.  
7.  Pout ě v Hájku – v termínech 14. a 28. 6. 08 vždy od 10:3 0 tam slouží mše 

P. Daniel 
8.  Májové pobožnosti: budou vždy v pond ělí, st ředa a pátek od 18,30, v Po a 

St na zahrad ě kláštera, v Pá v kostele, také v ned ěli 4. 5. 08 v 18:30 na 
zahrad ě. Pobožnosti se konají na zahrad ě pouze za p říznivého po časí, jinak 
v Kostele Sv. Rodiny. 

9.  Dne 1. 5. 08 v 9:00 bude mše v Kostele Sv. Rodiny –  slavnost 
Nanebevstoupení Pán ě.   

10.  Ekonomická rada – kandidáty osloví P. Daniel. 
11.  J. Klápšt ě a D. Žofák osloví p. Jebouska a projednají s ním u rychlené 

předání agendy charity J. Kalinovi. 
12.  Členové PR se pokusí nalézt tip na vhodnou nást ěnku (vnit řní velikost 

archu A3) na ze ď p řed Kostel Sv. Rodiny – náhrada stávající desky.  

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY DNE 10 .dubna 2008   
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13.  Příští pastora ční rada se bude konat v kv ětnu po n ěkteré ned ělní mši v 
klubu DCB. Termín bude ohlášen operativn ě p ředem. 

 
 (zápis je krácen pro pot řeby MN)  

 
 
 
 
 
FRA PAVEL, JÁHEN TERCIÁŘ DOMINIKÁN         ING KAREL MRÁČEK 
 
Narodil jsem se v r. 1943, v 70. letech založil první modlitební skupinu s cílem se i vzdělávat. 
Postupně jsem začal vydávat vlastní skripta dějin Církve, napojen na tajného převora 
dominikánů v Praze P. Jiljího Dubského, faráře u sv. Jiljího.  
 Začátkem 80. let jsem požádal o možnost tajně vystudovat a nechat se vysvětit na 
jáhna, což bylo přerušeno zavřením tehdejšího provinciála P. Dominika Duky a zabavením 
všech jeho materiálů. Studium pak bylo možné dokončit v řádu roku 1987, vysvěcen jsem byl 
v r. 1988 v Lipsku v noci v uzamčeném kostele světícím biskupem z Erfurtu pod záštitou 
dominikánského řádu a nikoli biskupa.  
 Tento stav trval vlastně až do roku 2002, kdy jsem byl na vlastní žádost inkardinován 
do HK diecéze pod přímé vedení biskupa mons. Dominika Duky (péče o růžencová bratrstva 
a terciáře). Od roku 1987 jsem založil 5 růžencových bratrstev a jednu skupinu terciářů.  
 Ještě mě napadla perlička, za hluboké totality jsem jednou pro sestry boromejky na 
žádost Matky Vojtěchy promítal v jejich centrálním klášteře filmy na videu. Některé sestry 
by to měly pamatovat, ale nevím, jestli si to ještě spojily s mou osobou.  
 
Literární činnost:  
Stručná příručka církevních dějin  3 vydání; Panna Maria Guadalupská 2 vydání; Upalování 
čarodějnic a inkvizice; překlad z němčiny Prantner: Svobodné zednářství a církev; redakční 
příprava a úpravy Meynard: Duchovní život podle sv. Tomáše Akvinského; do dnešního dne 
vedení asi 20 exercicií pro laiky. 
V osmdesátých letech jsem byl sledovaná osoba pod krycím jménem Arbes, záznamy zničeny 
v r. 1989. V 80. letech jsem vydával vlastním nákladem spoustu samizdatu a to i dost 
rozsáhlých knih, na cyklostylu. Taky jsem vydal celý 4 dílný laický dominikánský breviář v 
počtu 400 ks, který se používá mezi terciáři dodnes, i když dnes jsem vydal opět pro 
dominikánské laiky podle nového dominikánského vydání opět jejich breviář. Také píši občas 
články do časopisu Světlo. 
 Už mě nic nenapadá, ale přidám Vám jeden exemplář prvního vydání Příručky dějin, 
tam o mně taky v předmluvě něco je, jinak tu mám o mně ještě něco v jedné francouzské 
knize vydané od Kirche in Not, pokud umíte francouzsky, je tam o mně celá kapitola v rámci 
podzemní církve u nás. 
     Zdraví fra Pavel, jáhen terciář dominikán, Ing Karel Mráček 
 
 
 
 

 
AUTOŠKOLA 
Náš farník František Kucharský nabízí své služby jako instruktor Autoškoly „Svobodová“.  
             
 Osobní auto: 9290,- 

  CO NÁM ŘEKL O SOBĚ.. .   

   NABÍDKY, VÝZVY   
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VÝZVA NA D ĚTSKOU POUŤ V ŘEPÍCH 

 
Tradiční dětská pouť se koná v neděli 1.června 2008 od 14 hodin 

v zahradě Domova sv. Karla Boromejského.  
 

JAK NÁM M ŮŽETE POMOCI: 
 Hračkami, kterým již vaše děti odrostly –  

sběr hraček je na vrátnici DCB. 
Pomocí v den akce - pokud máte zájem pomoci jako dobrovolníci 

kontaktujte prosím: 
Davida Žofáka telefonicky 235 313 395, 603 89 49 89. 

ZA POMOC DĚKUJÍ ORGANIZÁTOŘI DĚTSKÉ POUTI 

 Kondiční jízdy: 350,- 
 Motorky (jsou v plánu v nejbližší době...) 
 
Autoškola má sídlo na Petřinách. Ptát se můžete na tel: 603 980 675.            fk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stanovisko České biskupské konference 
k návrhu v ěcného zám ěru zákona o specifických zdravotních službách 
Biskupové českých a moravských diecézí na svém 72. plenárním z asedání 
vyjád řili své stanovisko k n ěkterým navrženým p ředmět ům právních úprav v ěcného 
záměru zákona o specifických zdravotních službách a zas lali ho p ředsedovi 
vlády. 
 Návrh v ěcného řešení asistované reprodukce v bod ě, kterým se upravuje 
možnost um ělého oplodn ění samotné ženy, se dostane do rozporu s Úmluvou o 
právech dít ěte č. 104/1991 Sb., čl. 7, podle kterého má každé dít ě právo znát 
své rodi če, otce i matku, a má i právo na jejich pé či. P řijetí této úpravy by 
zásadn ě vylou čilo možnost otce podílet se na výchov ě dít ěte. Navrhované řešení 
je zárove ň v rozporu s úsilím o podporu existence úplné rodin y. Optimální 
předpoklad pro zdárný vývoj dít ěte je totiž život s biologickými rodi či. 
Biskupové nesouhlasí s tímto návrhem, který po čítá s asistovanou reprodukcí, 
při níž dochází k další manipulaci se zárode čnými bu ňkami či embryi, k jejich 
uchovávání a následnému využívání k výzkumným ú čel ům a eticky zpochybnitelným 
pokus ům na lidských embryonálních kmenových bu ňkách. Za zvláš ť neetický 
považuje ČBK komer ční zp ůsob náboru dárky ň vají ček, kdy často dochází 
k zanedbání práva na náležité pou čení o p řípadných nežádoucích následcích 
zákroku. 
 Dále biskupové nesouhlasí s návrhem, který cizinká m umožňuje um ělé 
ukon čení t ěhotenství za stejných podmínek, jaké platí pro ob čanky České 
republiky. Tato právní úprava otevírá možnost zasah ovat do legislativního 
prost ředí jiných stát ů. P říslušná sta ť o um ělém ukon čení t ěhotenství vychází z 
teze, podle níž „odborná zdravotnická ve řejnost zastává názor, že medicínsky 
lze hovo řit o vývojové p řeměně embrya v lidskou bytost od 12. týdne 
t ěhotenství, od kdy je jeho centrální nervová soustav a v ur čitém stupni 
vývoje“ . Tento p ředpoklad považují biskupové za diskrimina ční v ůči té části 
odborné ve řejnosti, která se s ním neztotož ňuje. Návrh navíc neobsahuje 
požadavek dostate čného p řístupu k informacím o jiných možných řešeních mnohdy 

   ZPRÁVY ZE SERVERU RES CLARITATIS   
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velmi tíživé situace ženy či páru. Sou časn ě zde dochází i k zanedbání práv a 
povinností otce nenarozeného dít ěte, který je nadále v navržené p ředloze 
zákona zcela vylou čen z možného rozhodování. 
        Čeští a moravští 
biskupové  
EVANGELIUM VITAE – stále naléhav ější dokument  
úryvek z encykliky Jana Pavla II. v ěnující se hodnot ě 
lidského života 
 
VÁLKA MOCNÝCH PROTI SLABÝM 
12. […] Když posuzujeme v ěci tímto zp ůsobem, m ůžeme mluvit v jistém smyslu o 
válce mocných proti slabým. Život totiž, který vyža duje více ohleduplnosti, 
lásky a pé če, je považován za neužite čný nebo chápán jako neúnosná zát ěž, a 
proto je r ůznými zp ůsoby odmítán. Každý, kdo pro svou nemoc nebo postiž ení, či 
spíše v ůbec svou p řítomností na zemi, n ějak omezuje št ěstí a životní úrove ň 
t ěch, kte ří se mají lépe, je chápán tém ěř jako nep řítel, proti kterému je 
t řeba se bránit nebo ho zcela odstranit. Vzniká zde j akési „spiknutí proti 
životu“, které nejenom že narušuje vztahy jednotliv ců k jiným lidem a k 
rodinám a ke spole čenství, ale pokra čuje i dále, dostává celosv ětový rozm ěr a 
rozbíjí i vazby mezi národy a státy. 
 
ZNEUŽITÍ V ĚDY 
13. Jak se stále více rozši řuje praxe potratu, jsou vynakládány stále v ětší 
prost ředky na to, aby se našly léky, jimiž 
je možné zabít plod v mate řském l ůně bez jakékoliv pomoci léka ře. Zdá se, že 
vědecké bádání se v této oblasti zabývá pouze tím, ab y byly objeveny 
jednodušší a ú činn ější prost ředky proti životu, které by sou časn ě potrat 
zbavily jakékoliv rozumné kontroly i sociální odpov ědnosti. 
 
ANTIKONCEPCE – DÁLNICE K POTRATŮM 
Je tu ovšem ješt ě antikoncepce, která je doporu čována jako nejú činn ější 
prost ředek proti potratu, bezpe čný a dostupný všem. Katolická církev je potom 
obvi ňována, že prakticky podporuje potrat, když stále tr vá na svém, že 
podstata antikoncepce je nezákonná. P ři bližším pohledu se ukáže, že je tato 
námitka sama o sob ě mylná. M ůže se jist ě stát, že se n ěkte ří uchylují k 
prost ředk ům antikoncepce, aby se vyhnuli zlu potratu. Jsou to  však chybné 
představy o tom, co je dobro, které tkv ějí práv ě v „antikoncep čním myšlení“, 
jež je velmi vzdálené myšlence odpov ědného rodi čovství, které završuje 
pravdivost každého úplného manželství. Ve skute čnosti dojde-li k po četí 
necht ěného života, ješt ě se zv ětšuje pokušení potratu. 
 Spole čenské klima, které podporuje potrat, se rozší řilo významn ě tam, 
kde je odmítána nauka církve o antikoncepci. Bezpoc hyby antikoncepce a potrat 
jsou v morálním smyslu naprosto rozdílná zla. Jedno  popírá neporušenou pravdu 
sexuálního aktu jako vlastního vyjád ření manželské lásky, druhé pak ni čí život 
člov ěka. [...] 
 A čkoli jsou to v ěci odlišné svou povahou i morální závažností, p řece 
jsou spolu dokonale spojeny jako plody jednoho stro mu. Jist ě se stane, že se 
někdo utká k antikoncepci nebo potratu proto, že ho k  tomu donutily četné 
životní nesnáze, které ovšem nikoho neosvobozují od  toho, aby se nesnažil vždy 
a za všech okolností zachovávat Boží zákon. Ale ve většin ě ostatních p řípad ů 
je u ko řene takového smýšlení požitká řství a odmítání osobní odpov ědnosti ve 
věcech sexu. 
 
SOBECTVÍ – KO ŘEN ZLA 
Dává se p řednost egoistickému pojetí svobody, které v po četí nového života 
vidí spíše p řekážku vlastní seberealizace. A tak se život, který  by mohl 
vzniknout ze spojení muže a ženy, stává nep řítelem, kterému je t řeba se 
vyhnout, a potrat je jedinou možností, jak řešit obtíže, když prost ředky 
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antikoncepce selhaly. Bohužel, v myšlení lidí se st ále více stírá rozdíl mezi 
antikoncepcí a potratem. Den ode dne tomu také stál e více napomáhá výroba 
chemických prost ředk ů, nitrod ěložních t ělísek a podkožních injekcí, které jsou 
stejn ě snadno distribuovány jako antikoncep ční prost ředky, a čkoliv vlastn ě 
zasahují člov ěka v nejran ějším období jeho života a zp ůsobují ve skute čnosti 
potrat. 
 
UMĚLÉ OPLOZENÍ 
14. Podobn ě r ůzné zp ůsoby um ělého oplodn ění, které zdánliv ě slouží životu a 
jsou obvykle s tímto zám ěrem používány, otevírají zárove ň možnosti pro nové 
úklady proti životu. [...] Tyto technické zp ůsoby vykazují dosti vysokou 
neúsp ěšnost: ta se projevuje nikoli v tom, že by nedošlo k oplodn ění, ale že 
zárodek pak je velmi brzy vystaven nebezpe čí smrti. Dále pak musí být vždy 
oplodn ěno více zárodk ů, které mají být vloženy do l ůna ženy, a ty, které jsou 
„p řebyte čné“, jsou pak zni čeny nebo používány k v ědeckým výzkum ům, kde pod 
záminkou pokroku léka řské v ědy je ve skute čnosti lidský život redukován na 
oby čejný „biologický materiál“, s nímž lze voln ě nakládat. 
 
PRENATÁLNÍ EUGENIKA 
Také prenatální výzkumy, které nevyvolávají morální  námitky, jsou-li 
praktikovány jako prost ředky nezbytné pé če 
o dosud nenarozené d ěti, často napomáhají k p říprav ě i vykonání potratu. Tento 
tzv. eugenetický potrat je ve řejným mín ěním p řijímán na základ ě nesprávné 
domněnky, že je to v souladu s požadavkem „zdraví“. Toto  mín ění spojuje život 
s ur čitými podmínkami a odmítá ho, jestliže je omezen n ějakým postižením nebo 
nemocí. 
 V souladu s tímto názorem se zašlo už tak daleko, že všeobecná a 
základní pé če, jako nap ř. potrava, je odmítána d ětem, které se narodily s 
nějakou t ěžkou vadou nebo nemocí. Pohled na naši dobu je tedy  stále více 
znepokojující, jestliže se tu i tam objevují výzvy,  aby krom ě práva na potrat 
byla ze stejných d ůvod ů legalizována také infanticida (zabití dít ěte). Tím 
bychom se vraceli do období barbarství, o n ěmž jsme se domnívali, že bylo již 
navždy p řekonané.             
Evangelium vitae, čl. 12-14        (mezititulky redakce Res Claristati s)  

 
___________________________________ 

 
Věřit znamená přistoupit na to, co se Božím působením stalo s člověkem v Ježíši Kristu. Je to 
možná to nejhlubší přijetí naší vlastní konečnosti, možná ta nejtvrdší ztráta iluzí naší 

domýšlivosti a naší sebejistoty, máme-li počítat s tím, že rozhodující Boží čin nebyl vykonán na 
nás samých, nýbrž za nás na někom jiném, a že byl vykonán radikálně, neodvolatelně a 

nezaměnitelně. A právě ten, kdo to přijme, kdo si nechá líbit, že není svým vlastním vykupitelem 
ani rozhodujícím bodem světových dějin, dokonce ani dějin svého vlastního života, právě ten se 

v radikálním smyslu natolik osvobodí od sebe sama,  
že mu Bůh bude moci dát naplnění, budoucnost, život.          K. Hemmerle 

 
 
    

POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTI           ( změny jsou uvedeny na str.2) 
    

KOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINY            
NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    999900000000    (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 ––––    777745454545    
Úterý – 1730 
Čtvrtek – 1730 
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