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„Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého...“  
            

 BŮH V ČLOVĚKU 

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
 
 
 
  

 

 
 

 
Nevím, jestli bychom si dali toto dílo do 
souvislosti s Marií, kdybychom nevěděli, 
že symbolizuje právě ji. Slouží jako okno 
v kostele sv. Floriána v Mnichově – Riemu. 
Je velké 300 x 500 cm, hluboké 30 cm a je 
v něm zhruba sto kulatých skleněných 
hůlek dlouhých 35-50 cm o průměru 4-6 
cm. Představuje abstraktní formy - navzájem se překrývající modré plochy v bočních 
prostorech a transparentní skleněné hůlky ve středu. Modrá barva bočních částí nám může 
připomenout Marii, ale stejně tak noc nebo nebe, které obklopuje světelnou postavu.  
Prostor ve středu - světelný koridor - kříží obraz seshora dolů. Skleněné hůlky se téměř vznáší 
v husté plnosti. Většina z nich je průhledná, některé jsou žluté, další modré. Seskupují se dole, 
tam je jejich horizontální poloha uzemňuje a tvoří tak jejich bázi. Světelný koridor můžeme 
chápat také jako nádobu, která svým zúžením ve středu zjednodušeně znázorňuje ženské tělo.  
Tím se uvolňuje pohled na Marii, která ve svém těle přijala „Světlo světa“ a darovala mu místo 
v čase. Bílé světlo, vznášející se hůlky a také tři skleněné vrstvy chtějí poukázat na 
transcendenci Boží, která se skrze Vtělení svého Syna stala smyslově zakusitelnou.  Hůlka, jako 
forma, dává prostor pro hlásání herolda Jana tím, že transportuje světlo od jednoho konce 
k druhému, upozorňuje na sebe. Jejich mnohost ukazuje na plnost milosti, kterou je Maria 
požehnaná. Jednotlivá hůlka zas na Ježíše, Dobrého pastýře, kterého život je transparentním 
poukazem na Boha Otce: „Kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal.  A kdo 
vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne 
věří, nezůstal ve tmě.“ (Jan 12, 44-46)  
Okno od umělkyně Helly Santarossa „Přijímání a dávání“ (2005), nás zve popřemýšlet o Božím 
bytí, jeho příbytku v Marii i v nás. Vznášející se hůlky sugerují aktuálnost a tichostí sněžení 
připomínají, že se Boží Vtělení uskutečňuje tiše a nepozorovaně.  
 

Požehnaný adventní a vánoční čas Vám všem přeje Váš P. Daniel. 
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RORÁTY A NEŠPORY V ADVENTU 
V soboty 6.,13. a 20. prosince a ve středu 24. prosince budou roráty v 07 hod. v kostele Sv. 
Rodiny. Nešpory s obrazovou meditací budou každou adventní neděli u Sv. Rodiny v 19 hod. 
 
ZPOVĚDNÍ DEN 
Svátost smíření budeme vysluhovat s ostatními kněžími  ve středu 17. prosince po mši svaté 
od 16:00 v kostele Sv. Rodiny. V ostatní dny po domluvě.  
 
ČTVRTKY V DCB V 19.30 
11. 12. 2008 Farní rada 
18. 12. 2008 Biblická hodina 
 
BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2008 
08.12. 18:00 Sv. Rodina Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu  
24.12. 07:00 Sv. Rodina – Roráty 
           16:00 Sv. Rodina – Vigilie Narození Páně- Mše zaměřená na děti 
25.12. 00:00 Sv. Rodina – Slavnost narození Páně 
           09:00 Sv. Rodina 
                     nešpory  
26.12  09:00 Sv. Rodina – Svátek sv. Štěpána             
28.12  07:45 Sv. Martin 
           09:00 Sv. Rodina – Svátek sv. Rodiny  (mše přenášená ČR2) 
31.12  18:00 Sv. Rodina – Zakončení občanského roku – díkuvzdání 
01.01. 09:00 Sv. Rodina – Slavnost Matky Boží PM – Nový rok 
 

 

 
 

ŘÁD SV. MARTINA 
Letos byl řád svatého Martina udělen dvěma zasloužilým členům našeho společenství: 

Aničce Lahodové za službu nádherného zpěvu  
při nedělních bohoslužbách a 

Ing. Jiřímu Světovi za nezištnou přípravu a přisluhování při bohoslužbě  
v neděli ráno u sv. Martina. 

Oběma patří naše vděčnost a naděje, že největší odměnou za naše konání zůstává Bůh 
sám. 

 
 
VÍKEND MLÁDEŽE 
Již bezmála osmým rokem vyjíždíme tém ěř pravideln ě na n ěkolik dní 
s mládeží do hor. Teprve poslední dobou však v ětšinou vyrážíme do centra 
mládeže v Orlických horách - na Vesmír. Tak tomu by lo i tentokrát. Vesmír 
je specifický v mnoha ohledech (nap říklad tam dob ře va ří :-) ) - také tím, 
že se zde po řádají tzv. tématické víkendy. Bývají to nap ř. tane ční, 
batikovací, cyklistický, sportovní apod. My jsme se tentokrát v po čtu 7 
účastnili „Víkendu cetiletých“. Na místo jsme dorazil i v p ůl jedenácté 
večer a zrovna za čínala mše svatá. Pak bylo krátké p ředstavení a šlo se na 
kut ě. Druhý den ráno jsme op ět mší svatou za čali a p řitom zjistili pravý 
stav v ěci: po čet cetiletých asi 60, náctiletých asi 20. Byly p ředstaveny 
dvě pr ůběžné aktivity: hra na and ěly a setkání s léka řem záchranné služby 

   CO SE UDÁLO MEZI NÁMI :- )   
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Martinem Uhrem, který zárove ň žije v komunit ě Focolare jako zasv ěcený 
Bohu.  
 Jeho úvodní p řednáška byla pro mne zvláš ť podn ětná v tom, jak je 
možné rozpoznávat Kristovu tvá ř ve všech možných situacích a lidech, ke 
kterým je takový léka ř posílán (od bezdomovc ů po lidi vysoce postavené ve 
spole čnosti...). Jakoby tak člov ěk mnohem lépe vid ěl vnit řním zrakem co má 
udělat a říci než kdyby znal nazpam ěť psychologické knihy velkého 
kalibru...   
 Dny byly prokládány hrami r ůzného druhu nap ř. pro zasmání (nošení 
lentilek br čkem na čas...) ale i k projevení jisté dávky odvahy (na vel ký 
arch papíru omalovat co nejvíce zna ček automobil ů...). Snad nejvíce 
pozoruhodné byly scénky a básn ě, které si m ělo p řipravit deset skupin po 
šesti lidech na čty ři zadaná slova: záchranka, divoká ko čka, výst řel a 
červená na semaforu. .. To vše také vytvo řilo velmi otev řenou atmosféru, ve 
které se nap ř. sdílely skupiny na téma strach, rozhodnutí a smrt . Z nich 
pak také vzešel záv ěre čný rozhovor na tato t ři témata s naším 
přednášejícím. Ve čery pak nádhern ě rámovaly spole čné modlitby r ůžence nebo 
adorace p ři sví čkách v polorozpadlém kostele sv. Matouše... 
 No - stálo to za to - hlavn ě díky ob ětavosti P. Tomáše Hoffmanna a 
jeho týmu, kte ří pro nás nasadili všechny své síly a fantazii. Tak  zase 
někdy na vid ěnou!    DŽ 
 
 
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD 
Letos již bezmála po deváté se konal náš tradiční Svatomartinský průvod. K tradici patří část, která 
se nemění: což bylo v našem případě úvodní setkání v kostele Sv. Rodiny, sv. Martin na koni, 
lampiónový průvod a již po čtvrté orloj konaný ve věži farního kostelíka. Letošní průvod byl však ještě 
charakterizován jednou novou  událostí: k pomoci na přípravě se přihlásil náš obecní úřad, který 
tentokrát vyřídil veškerá povolení ale i zajistil propagaci celé akce. To nám velmi usnadnilo 
přípravnou část průvodu (kromě toho také již od začátku OÚ sponzoruje závěrečný ohňostroj...) a 
doufáme, že to bude do budoucna ku prospěchu věci. Samotný ohňostroj se již podruhé konal na 
pláni před OÚ (dříve vždy v prostoru Koberce K&K...). V kuloárních jednáních jsme dokonce začali 
hovořit o možnosti velkého ohně, který by lépe navazoval na tradici svatomartinského slavení 
v Evropě a který by mohl nahradit ohňostroj, který je kromě jiného dost nákladný... 
 Dlužno dodat, že letošní orloj korunovaly čtyři postavy světců: kromě sv. Martina také sv. 
Pavel, dále sv. Zdislava a  sv. Florián. Prostranství před sv. Martinem bylo takřka naplněné „k 
prasknutí“... Kéž by také kousek ze života zmíněných svatých naplňoval stále více i naše srdce a 
životy... Pak má smysl pokračovat v tomto slavení.     DŽ   
 
 
NĚKOLIK SLOV O P ŘEDNÁŠCE PHDr. JIŘINY PREKOPOVÉ  
Dne 10. listopadu jsme se v kostele sv. Václava v Praze -Vršovicích zúčastnily přednášky paní doktory 
Jiřiny Prekopové pod názvem „Vztahy v rodině a jejich obnova“, na níž upozorňoval na závěr nedělní mše 
svaté pan doktor Jaroslav Šturma. Rády bychom Vám zprostředkovaly několik našich postřehů z této akce. 
 Paní doktorka Prekopová, významná česká dětská psycholožka, dlouhodobě působící převážně 
v Německu, je světově uznávanou autorkou literatury z oblasti dětské psychologie a výchovy. Řada jejích 
knih, z nichž některé tituly možná budete mít i doma, se stala doslova bestsellery. V Čechách vyšly např. „ 
Malý tyran“, „Když dítě nechce spát“, „Jak být dobrým rodičem“, „Prvorozené dítě“ apod.  Jak již vychází 
z předchozích názvů, paní doktorka se ve své praxi zabývá řešením vzájemných vztahů mezi sourozenci či 
v rodině, přičemž společným bodem celého jejího „snažení“ je tzv. terapie pevného objetí.  
 Když se vrátíme zpět k naší přednášce, musíme říci, že ji paní doktorka pojala a podala svým 
osobitým způsobem. Nezapomněla zařadit do svého vystupování vtip, avšak některé názorné ukázky, při 
nichž si z publika pro větší autenticitu a názornost vybrala několik osob, byly opravdu dojemné a bylo až 
neuvěřitelné, jak jsme se v některých situacích „poznaly“. Dotyční lidé reálně ztvárňovali jednotlivé členy 
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rodiny a smyslem celé scénky bylo právě technikou pevného objetí vyřešit nebo poukázat na běžné 
problémy vyskytující se dnes a denně v našich rodinách. Ještě než se blíže rozepíšeme o jednotlivých 
scénkách, rády bychom podotkly, že nejsme v tomto směru dostatečně (dá se říci, že vůbec) vzdělané, a tak 
se předem omlouváme, že následující výklad postrádá jakoukoliv odbornost a až na některé úryvky použité 
ze zdrojů na internetových stránkách je plný našich dojmů, postřehů a vzpomínek. 
 

Jak funguje lidský mozek? 
Hned v úvodu nás paní doktorka upozornila, jak při takovýchto leckdy vypjatých situacích funguje náš 
mozek. První část, do níž řadíme např. instinkty, pudy, emoce, má člověk společnou se zvířaty (paní 
doktorka téměř doslova řekla: tuto část má, no nechci to říct hned jako první, každá kráva). V druhé části 
(kterou mají jen lidé) lze najít naše svědomí, rozum, odpovědnost a ta by měla mít kontrolu nad částí první. 
Avšak když nás někdo např. z rodiny rozzlobí, má tendenci ta první pudová část zastínit či ovládnout část 
rozumovou. V tom případě pak jednáme jako zvířata – buď agresivně, útočně (lev, vlk, krokodýl) - dítěti 
dáme facku, nebo danou situaci řešíme „útěkem“ bez jakéhokoliv vyřešení problému – prostě utečeme jako 
třeba myš. Člověk by měl tedy nasadit svou vůli (2. část mozku) a určitým kultivovaným způsobem danou 
situaci s dotyčným člověkem, na kterého se zlobí, vyřešit – a zde je právě prostor pro pevné objetí. Např. 
matka zuřícího dítěte se v takovou chvíli zachová takto – já tě nezbiju, já tě nepošlu nikam do samoty, ale 
sevřu tě u sebe v náručí a podržím tě tak dlouho, dokud tu svou zlost nebo žal nebo smutek nevykřičíš a 
nevypláčeš.  
 

Bezpodmínečná láska 
Paní doktorka rovněž kladla důraz na tzv. bezpodmínečnou lásku (lásku za všech okolností, za jakýchkoli 
podmínek – tak jako nás miluje Bůh) a na to, že při pevném objetí se vnímáme všemi smysly, přesně tak 
jako máme Boha milovat celým svým srdcem, celou svou duší a všemi smysly. Při pevném objetí výše 
uvedená matka zuřícího dítěte dává svému potomkovi (a nemusí jít nutně jen o děti „předškolního“ věku) 
najevo, že ho má ráda, i když zlobí, i když dělá věci, které se jí nelíbí, neodstrkuje ho od sebe, nýbrž 
naopak stojí při něm. Zároveň však „od srdce k srdci“ ukazuje, že i ona zakouší zlost nebo bolest. Zkrátka 
ihned (paní doktorka na tomto místě použila citát ze sv. Pavla „... Nenechte nad svým hněvem zapadnout 
slunce.“ Ef 4, 26) tváří v tvář se mohou pevně objímající se „soupeři“ vzájemně lépe pochopit, vcítit se, 
vyjádřit zraněné city. Podle paní doktorky je např. také vhodné, aby dítě bylo přítomné ve chvíli, kdy jsou 
jeho rodiče v nějakém rozporu, konfliktu. Dítě tak může na vlastní oči vidět, že i rodiče se v pevném objetí 
usmíří – že se naopak ani nebijí (agrese), ani od sebe neodcházejí (útěk – jak bylo zmíněno již výše). Navíc 
ještě dává návod na vhodnou mluvu obou stran zastoupených při řešení konfliktů.  Za nevhodné považuje 
pouze „útočné“ vyjadřování se v 2. osobě jedn. čísla - např.: Ty pořád jenom sedíš u toho internetu a nic 
neděláš!!! No a ty zase pořád jenom kritizuješ a nic se ti nelíbí!!! – ale zdůraznila, že máme mluvit v 1. 
osobě jedn. čísla. Správně to má být takto:  Mám tě ráda takového, jaký jsi, ale když se chováš takto, tak 
mě to bolí, a chci, abys to věděl! Poté uvedla historku jedné své pacientky, která se po absolvování terapie 
rozhodla praktikovat ji v praxi: 
 Jedná se často pro nás ženy o celkem běžnou situaci týkající se řízení auta. Když dotyčná klientka 
řídila a v autě s ní byl jen její manžel, vůbec se nevěnoval řízení své ženy, často i usnul. Když však ve 
vozidle byly i jejich 3 děti, nebo pokud vezli nějaké přátele, začal svou ženu upozorňovat, jakou chybu 
udělala nebo co by měla dělat při řízení lépe. Tu ženu to strašně rozčilovalo. A tak zase jednou, když jela 
celá rodina po dálnici a manžel začal svou ženu opět poučovat, rozhodla se zastavit v odstavném pruhu, 
zamkla auto, aby manžel nemohl utéct. Poté ho objala a řekla mu: „Mě to tak bolí, když jsi takový. Ale 
mám tě ráda, i když mě poučuješ a říkáš před dětmi, co dělám špatně. Beru tě i s tvými chybami. Já vím, že 
tobě zase vadí, kolik času trávím na nákupech a ty na mě musíš čekat, ale i ty bys měl být tolerantní a brát 
mě takovou, jaká jsem. Mám tě ráda.“ Manžel byl z toho doslova paf. Pak se rozjela a při pohledu do 
zpětného zrcátka viděla, jak všechny děti s nadšením drží palce směrem nahoru, jako by chtěly říct: Mami, 
jsi jednička! 
 

Rodinné vztahy 
Dále se pak paní doktorka věnovala problematice rodinných vztahů – vztahem mezi danou ženou a daným 
mužem, mezi dětmi a rodiči, mezi dětmi navzájem a názorně je demonstrovala. Upozornila na určitou 
posloupnost, určité pořadí důležitosti, které v rodině má panovat a kterým si vyjadřujeme určitou úctu: 
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1. manželé, rodiče - pro ženu manžel, pro muže manželka je na prvním místě, rodiče mají přednost před 
dětmi 

• paní doktorka postavila vybraný manželský pár nejprve vedle sebe – žena po mužově levici a řekla, že 
mají stát vedle sebe tak pevně, aby mezi nimi neprošel ani list papíru, mezi ně nesmí nikdo vstoupit  - 
ani tchýně, ani děti, 

• pak je postavila čelem proti sobě a přizvala další posluchače a posluchačky, aby ztvárnili pro muže jeho 
otce, dědečka a pradědečka a pro ženu její matku, babičku a prababičku. Dotyčné umístila podle věku 
do zástupu za ženu a muže a vzájemně se drželi 1 rukou za rameno. Tím byla demonstrována určitá 
rodová posloupnost, generační linie, v níž se předávají určité rodové tradice, vlastnosti apod. od 
prababičky až po tu první ženu a na druhé straně od pradědečka až po prvního muže v pořadí. Poté 
zkusila danou posloupnost přerušit. A postavila matku ženy mimo zástup. Poté tak učinila i u muže. 
Názorně tak ukázala, jak snadno lze daný řád zpřetrhat.  

2. děti – má být zachováno pořadí podle toho, jak se děti narodily, tzn. starší dítě má přednost před 
mladším. Spravedlnost v sourozeneckých vztazích se řídí právy a povinnostmi. Prvorozené dítě musí 
dříve plnit povinnosti, ale musí mít také více práv – např. je s rodiči večer déle vzhůru. 
• paní doktorka nyní připravila tuto situaci – manželský pár stojí vedle sebe, čelem k nim 3 děti (1. 

dcera, 2. dcera, 3. syn) přesně ve správném pořadí. Potom vzala druhorozenou dceru a postavila ji 
mezi rodiče a zeptala se zúčastněných „herců“, jak se cítí:  
- otec: odstrčeně, 1. dcera: opuštěně, 3. syn: nespravedlivě.   
Přesně tak ukázala situaci, kdy mezi rodiče vstoupí dítě, které začne najednou rozhodovat např. o 
věcech více či méně závažných – kam pojede rodina na dovolenou, co bude k večeři apod. a 
pomaloučku se z něho může stát tyran. 

• v další scénce použila stejné rodiče, ale nyní měli již jen syna. Toho postavila vedle matky a otec 
začal ustupovat. A ustupoval tak dlouho a daleko od své ženy, až si našel za manželku náhradu 
v podobě mladé slečny. 

Porušením popsané posloupnosti se tak jednotliví členové dostávají na nepatřičná místa. 
 

Pevné objetí jako terapie 
V závěrečné části přednášky nás paní doktorka ještě seznámila se svou terapií pevného objetí i v případě 
smíření se s člověkem již zemřelým. Provádí ji sama paní doktorka nebo vyškolení terapeutové a jedná se o 
opravdu silný zážitek. Člověk, který stojí o usmíření např. se zemřelou matkou, musí během terapie ležet, 
objímá ho blízký přítel. Celý proces trvá cca 2 hodiny a probíhá ve 3 krocích: 

1. návrat do dětství dotyčného člověka    
2. návrat do dětství zemřelého člověka 
3.   smíření se se zemřelým člověkem 

Paní doktorka uvedla následující případ své klientky: Jedna žena měla zájem se smířit se svou matkou, 
která však již nežila. V prvním kroku se tedy společně s paní doktorkou vrátily do jejího dětství.  Pod 
vedením paní doktorky se snažila vybavit své dětství do všech detailů. Žena si najednou vzpomněla, že její 
matka se jakoby od ní odvracela, když toužila, aby jí pochovala, aby jí vzala do náručí. Stále stála u okna a 
dívala se do prázdna. V druhém kroku se společně snažily přijít na podrobnosti z matčina dětství. Zde 
narazily na jednu závažnou skutečnost. Když bylo matce asi 18 let, spáchal její otec sebevraždu a ona ho 
celý život stále „hledala“, proto své dítě jako by nevnímala a ke své dceři se chovala takříkajíc odmítavě. 
Ve třetím kroku se s pomocí paní doktorky snaží „spojit“ se zemřelou maminkou a smířit se s ní.  
 Na konec nás paní doktorka ještě pozvala na kongres (při příležitosti 80. narozenin paní doktorky), 
který by se měl konat příští rok v říjnu.  
  
 
 
 
Přednáška paní doktorky Prekopové byla opravdu velmi zajímavá a podle našeho názoru a dojmů ostatních 
zúčastněných se vydařila. Náš článek bychom ještě závěrem rády doplnily citátem paní doktorky 
Prekopové: „Vlastně o víc nejde – než aby se obnovila láska mezi rodičem a dítětem a mezi rodiči 
vzájemně.“              
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       Své dojmy za použití internetových stránek http://www.prekopova-pevneobjeti.cz/: 
za zúčastněnéKatkuVokáčovou a Dášu Dvořákovou sepsala Katka Vokáčová   

   

 
 
1. Kontrola zápisu a úkol ů z minulé PR 
Trvající úkoly: - úprava pojistky kostela sv. Marti na; 
rozší ření na poškození objektu a krádež 

- Ekonomická rada, ustavující sch ůzka  
- sklad  na farní v ěci hromadící se ve v ěži a 

předsíni kostela sv. Martina; sestra Amata informoval a, že 
kongregace nemá vhodný a volný prostor 

2. Smlouva o užívání a provozu prostor kláštera a k ostela sv. Rodiny 
Sestra Amata p ředložila návrh smlouvy a rozdala ho p řítomným člen ům PR. Do 
příští PR je nutno smlouvu prostudovat a p řipomínkovat – úkol pro všechny 
3. Strom u kostela sv. Martina  
Byla projednána zpráva ing. Halíka. Tato zpráva vyz nívá spíše pro 
zachování stromu, p řesto se v ětšina p řítomných člen ů PR kloní k jeho 
pokácení a to z t ěchto d ůvod ů: 

- tak veliký strom se do tak malého prostoru prost ě nehodí (vlhko, 
mech v tráv ě, nep říznivý vliv na sousední objekty i v ěž kostela) 
- ve zpráv ě ing. Halíka zmi ňované problémy s velikým pa řezem, 
kořenovým systémem a pror ůstáním ko řenů do základ ů kostela se 
nevy řeší zachováním stromu - tím se problém jen oddálí a  
pravd ěpodobn ě prohloubí 
- pravidelné pro řezávání stávajícího stromu, tak aby neomezoval a 
neohrožoval okolí z n ěj u činí zmrza čené torzo..... 

Bylo rozhodnuto, že podáme na místním ú řadě žádost po pokácení stromu – 
zajistí David Žofák. O osudu stromu tím není defini tivn ě rozhodnuto; jde 
jen o to zjistit oficiální postoj a postup ú řadu k této problematice.  
4. Nást ěnka – u vchodu kostela sv. Rodiny  
Je již nainstalována. Prob ěhla diskuze k jejímu obsahu. M ěla by obsahovat 
rozpis mší, služby církve (svátosti…), farní akce ( pravidelné i 
nepravidelné), aktuální zv ětšené Martinoviny. O nást ěnku se bude starat 
David Žofák ve spolupráci se sestrami. 
5. Farní výlet  Skončil mírným deficitem (ca 2.000,- K č- uhrazeno 
farností). Jinak dle ohlas ů ú častník ů jednozna čný úsp ěch a spokojenost. 
Deficit zp ůsoben podhodnocením náklad ů. 
6. Pr ůvod sv. Martin  Veliká ú čast, stížnosti na horší slyšitelnost 
vzadu.. do budoucna řešit lepší ozvu čení. 
David Žofák s Petrem Suchelem sepíší „návod“ co je t řeba za řídit, aby se 
v budoucnu p ředešlo improvizacím na poslední chvíli. 
7. R ůzné  - ukradená kasi čka u sv. Martina – novou vybírat každý týden 

- živý Betlém bude projednán na separátní sch ůzce; p ředpokládáme 
obdobný pr ůběh jako minulý rok, P.D. Janá ček projedná s Karlem 
Majerem možnosti kapely. 

- Příští pastora ční rada se uskute ční 11. prosince 2008 v klubu DKB 
Zapsal Filip Slavík 

 
 

 
 
 
POMŮŽETE NÁM S OŘÍŠKY I LETOS? 

  ZÁPIS  Z  PASTORAČNÍ  RADY 13 . l i s topadu 2008   

   OZNAMY, PROSBY.. .   
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Všichni, kdo přišli před rokem na půlnoční do našeho kostela, si odnesli 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. Někteří obdarovaní tvrdí, že 
mají „svůj“ biblický citát z oříšku dosud denně na očích. A i kdyby nic jiného, taková maličkost udělá 
radost. Proto si to letos chceme zopakovat.  

Jenže - oč je takový dárek levnější, o to je pracnější. Na půlnoční přicházívá mnoho lidí. Je třeba vyrobit asi 
400 oříšků. Raději ať zbudou než aby chyběly. Proto opět svoláváme všechny šikovné kluky a holky 
z farnosti (i ty odrostlé) a prosíme je o pomoc. Materiál bude připravený, uděláme pásovou výrobu a určitě 
nám to pofrčí jako minule. Sejdeme se v sobotu 13. prosince v 8.30 hodin v jídelně Domova sv. Karla 
Boromejského. Sváteční oblečení nedoporučuji, snadno byste si ho při práci mohli pozlatit a to by se 
maminkám asi moc nelíbilo. Oběd pro předem nahlášené brigádníky bude zajištěn. Kontakt: mobil 
603301428, marie.svatosova@seznam.cz nebo osobně.         Marie Svatošová 

 
MOŽNOSTI PŘÍJMU TV NOE 
Přibližně před rokem (v loňských listopadových Martinovinách) jsem popisoval tehdejší stav a možnosti příjmu 
TV Noe. Nyní se zdá, že už definitivně dojde k ukončení pozemního digitálního vysílání DVB-T. Tento způsob 
šíření programu byl od začátku pouze experimentální a nikdy se s ním i přes občas šířené mylné informace 
nepočítalo natrvalo, protože TV Noe nezískala pro toto vysílání licenci. Navíc právě před rokem provedená 
anketa zaměřená na ochotu diváků finančně na vysílání přispět se setkala pouze s velmi malým ohlasem. I když 
tento způsob vysílání byl v minulosti vícekrát prodloužen, podle dostupných informací se už to nebude 
opakovat.  
 V praxi to znamená, že kdo přijímá TV Noe v Praze a okolí pomocí tzv. Set Top Boxu, bude se 
s tímto jednoduchým a levným způsobem muset s koncem roku 2008 rozloučit. I když TV Noe sama sebe 
označuje za televizi dobrých zpráv, toto pro řadu lidí je jistě zpráva špatná. 
 Jak si poradit? Před rokem popsané způsoby zůstávají a jsou více či méně nákladné a více či méně 
složité. 
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 a umožňuje celoplošné pokrytí, tedy příjem 
v podstatě „kdekoliv“. 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 za jednorázový poplatek 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. Kabelová televize je způsob, který se poslední dobou rozmáhá a stále více provozovatelů zařazuje do své 
nabídky i program TV Noe. Kdo má zavedenou kabelovou televizi od provozovatele, který má v nabídce 
programů i TV Noe, může zvolit tento jednoduchý, ale ne právě levný způsob. 
3. Internet je rovněž způsob, jak TV Noe zamýšlí trvale šířit program, ale kvalita není příliš dobrá ani při 
rychlém připojení. Proto je to spíše příležitostný způsob, jak se na TV Noe podívat kdekoliv na světě. 
4. DVB-H a IPTV jsou zatím spíše doplňkovými způsoby příjmu vysílání pro mobilní telefony (DVB-H) a 
přes pevnou telefonní linku (IPTV). V budoucnosti však může dojít k značnému rozšíření. Například Telefónica 
O2 tímto způsobem přenáší řadu TV programů. Pro jejich příjem je potřeba modem, zapojený mezi telefonní 
zásuvku a telefon. Ale tato služba je samozřejmě placená. 
Závěr:  zatím stále platí, že satelitní vysílání DVB-S zůstane na velmi dlouhou dobu jediným prakticky všude 
použitelným bezplatným způsobem příjmu TV Noe. Vzhledem k probíhající digitalizaci televizního vysílání je 
stále vhodné pořídit si kombinovaný přijímač pro satelitní i pozemní digitální vysílání, případně se čtečkou 
karet pro příjem placených programů. Levnější druhy takových přijímačů stojí něco kolem 2.000 Kč. Je možné 
ho využít jak pro příjem satelitních programů, tak i ostatních pozemně vysílaných digitálních programů, kterých 
stále přibývá.     Snad to nebylo až moc složité.      Jarda Klápště 
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PROGRAM NA PROSINEC  DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
 
ADVENTNÍ TRHY:     5.12. 15:00 – 19:00;     7.12. 16:00- 18:30;     11 .12. 16:00- 20:00;   
     14.12. 16:00- 18:30;    21.12. 16:00 – 18:30 
Foyer kostela sv. Rodiny - Prodej dárkových výrobků a obrazů  odsouzených různých českých věznic 
věnovaných Generálním ředitelstvím  vězeňské služby České republiky Domovu sv. Karla Boromejského 
 
Pátek 5. 12.16:00   kostel sv. Rodiny 
BARKER COLLEGE CHAMBER ORCHESTRA & CHOIR -  koncert 
Australský 56 členný studentský  sbor a  orchestr zahraje  skladby australské i evropské.  
 

Neděle 7.12.  17:00   kostel sv. Rodiny 
II. Adventní koncert - Jásejte nebesa   Christina KLUGE (SRN) - soprán; Jaroslav MRÁZEK -  
tenor; Miroslav LAŠTOVKA - trubka; Jiří HOŠEK – varhany 
Vánoční skladby českých i sv ětových autor ů    (pod záštitou ÚM Č Praha 17) 
 
Čtvrtek 11.12. 18:00  kostel sv. Rodiny 
NALADIT SE  NA  VÁNOCE - Two Voices – Dva Hlasy 
Netradiční spojení hlasů šansoniérky Jany Rychterové a mezzosopranistky Edity Adlerové v netradičním 
vánočním koncertu  netradičních písní a textů 
 
Pátek 12. 12. 18:00   refektá ř 
PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ             Řepský dětský pěvecký a komorní sbor  Musi-Canti Classic 
Sbormistr Mga. Zdeněk Klumpar 
 
Sobota 13.12. 15:30   refektá ř 
Flétna a klavír - Koncert, žáci ZUŠ p. učitelky Hrbkové 
 
Neděle 14.12. 17:00    kostel sv. Rodiny 
III. ADVENTNÍ KONCERT - Charmone aneb Radost - žens ký komorní sbor 
V. Nes,G.P. Palestrina,J. Ibert, C. Debussy,B. Britten, J. Kasal 
 

Neděle 21.12. 17:00  kostel sv. Rodiny 
IV. ADVENTNÍ KONCERT - S.Bach G.B.Pergolessi J.J.Ry ba a další 
M.Hanzal-varhany , L.Kinkal-trubka , K.Nedoma-sol.zpěv  
Smyčcové kvarteto , Ženský kom.sbor sbm.J .Veverková 
Po záštitou Magistrátu hl. m.Prahy, Nadačního fondu Maltézského kříže a Klubu IPA ČR     Vstupné 300 Kč 
 
Pátek 26.12. 17:00  Kostel sv. Rodiny 
MODLITBA ZA NEMOCNÉ  -  Koncert pod záštitou ÚMČ Praha 17 
 

Po celý prosinec otevřena v refektáři Domova výstava  fotografií skupiny ČTYŘLÍSTEK  věnovaná Praze. 
Pokud není uvedeno jinak, vstupné na všechny akce dobrovolné. Výtěžek všech prosincových benefičních 

koncertů je určen  na podporu zavedení kabelové televize pro ležící pacienty Domova. 
 
 

    

POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI      
    

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

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

NNNNEDĚLE EDĚLE EDĚLE EDĚLE –––– 7 7 7 745454545    
Úterý – 18 

Čtvrtek – 18 
 

  
vydává:  
redakce: 
uzávěrka: 
kontakty: 

Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, Galandova 1199, 163 00, Praha 6 
Mgr. David Žofák, MUDr. Marie Svatošová  náklad: 170 - 200 ks, náklady na tisk: 5 Kč 
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 



 
 

                   martinoviny - prosinec 08                                                    9 

 
 
 
 
 
 
 


