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          „Kdo svůj život pro mne ztratí, zachrání si ho.“  srv. Luk 9 
            

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
 
 
 

 

 
 
 
Slova LOVE (láska) a HATE (nenávist) čteme na dvou téměř 
symetrických, předimenzovaných rukou. Jsou sevřené v pěsti, 
jakoby připravené bojovat nebo prásknout do stolu. Jaká síla z nich 
čiší! Betonové ruce se vzájemně dotýkají jenom konečky svých palců. Čí jsou to ruce? Slova láska a 
nenávist si na články prstů někdy nechávají tetovat muži v amerických vězeních, aby navenek 
manifestovali boj pro dobro. Sevřenými pěstmi jsou „láska“ a „nenávist“ víc zdůrazněny a je ukázáno, 
že jsou neoddělitelně spojeny s našim lidským myšlením a jednáním.  
 Ústní podání říká, že pravá ruka přichází od srdce, je darující a vytvářející právo, naproti tomu 
levá ruka bývá spojena s falešností a nepravostí. Již v čase psaní knihy Kazatel byla spojena pravá a 
levá strana se správnou a falešnou, s dobrou a zlou: „Moudrý má srdce na pravém místě, hlupák na 
levém.“( Kaz 10,2).  
 V obou pěstech je viditelné spojení i protiklad. Láska a nenávist mají svůj původ v srdci, jsou 
ale protiklady. Jako lidé jsme vyzváni rozhodnout se pro správné a dobré: „Hledejte dobro a ne zlo a 
budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, 
uplatňujte v bráně právo!“ (Am 5, 14-15) vyzývá prorok Amos. Také Ježíš používá tyto dva výrazy 
v souvislosti s vábením mamonu: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět 
a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“  
(Mt 6,24) 
 U Ježíše je viditelné, že láska a nenávist hledají protějšek. V určitém smyslu je dobré, když 
láska i nenávist mají místo v našem srdci. Pak totiž ještě existuje protějšek, ke kterému se člověk 
přiklání či odklání. Horší je, když neukážeme žádný vztah, žádné pocity, když se skrze nedostatek 
zájmu staneme bezcitní a nezúčastnění. Ignorovat člověka je snad horší, než ho nenávidět, neboť 
nedojde k povšimnutí, ke vztahu a takový člověk upadá do neexistence. Skulptura  Matthiase 
Dämpfleho „Love and Hate 2003“ nám chce dodat odvahu v boji za dobro proti ignoranci světa. Se 
skulpturou nás mohou doprovázet slova sv. Pavla: Bratři a sestry „buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, 
buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.“ (1 Kor 16,13-14)  
 Kéž nás přicházející doba předvelikonočního postu připraví na to, abychom dokázali naproti 
sevřené ruce nenávisti otevřít ruku lásky, kterou bližnímu nabídneme pokoj a smíření.  
 
 

POŽEHNANÝ PŮST PŘEJE   P. Daniel O. Praem. 
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ČTVRTKY V DCB 
05.03. 2009 prázdniny                         19.03. 2009 Biblická hodina 
12.03. 2009 Pastorační FR   26.03. 2009 Biblická hodina  
 
VÝZNAMNÉ SVÁTKY a slavnosti v b řeznu 
19.03. čtvrtek – Slavnost SV. JOSEFA – doporučený svátek mše sv. u Sv. Rodiny 18:00 
25.03. středa – Slavnost ZV ĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – mše sv. u Sv. Rodiny 18:00  
 
NEŠPORY v postním období 
Každou neděli budou slaveny nešpory v kostele Sv. Rodiny v 18:00.  
 
KŘÍŽOVÉ CESTY 
se budou konat každý pátek po mši svaté v kostele Sv. Rodiny, která začíná v 18 hodin! 
 
POSTNÍ KASIČKA 
Papež Benedikt XVI. ve svém slovu k postní době poukázal kromě jiného na sociální rozměr postu. 
Moravští biskupové proto zavedli ve svých diecézích papírové schránky, do kterých mohou ukládat 
peníze za věci, které si v době postu odřekli. Akce je samozřejmě dobrovolná.  Podstatou je, že 
člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. 
Například dítě, když se vzdá čokolády, bonbónu nebo žvýkačky, dá do pokladničky tři koruny, 
dospělý za cigaretu ušetří pět korun. Tyto finance jsou pak použity na charitativní potřeby. 
Nechali jsme se s p. Davidem Žofákem inspirovat, a chceme před nedělní mši svatou postavit 
kasičku, kam můžeme jako farníci dávat peníze za to, co jsme si odřekli. Akce bude trvat během celé 
postní doby a darované „vypostěné“ peníze budou na konci sečteny a darovány Domovu sv. Karla 
Boromejského. Předem Pán Bůh zaplať!                             DPJ  
 
 
TAIZE - PRÁZDNINOVÝ TÝDEN FARNOSTI  
Tyto prázdniny se nám nabízí možnost jet do francouzského Taize - mezinárodní ekumenické 
komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger Schutz. S tímto nápadem za mnou nedávno přišla 
Veronika Klápšťová, která na toto místo často jezdila se svými rodiči a spolu s nimi také dokládá, že je 
to místo mimořádné Boží milosti. 
 Předběžný termín, který by se nejvíce hodil (vzhledem k nabízené snížené ceně autobusu...), je 
od soboty 8. do soboty 15. srpna 2009. Cena za vše by se pohybovala zhruba v rozmezí: děti (0-14 let) 
2000 Kč mládež (15-30 let) 2800 Kč, dospělí 3400 Kč (s již započítanými sponzorovanými cenami pro 
děti a mládež). Ještě je však stále možné, že seženeme na tento výlet další dotace a ceny se ještě sníží :-
)     
 Již teď je možné se na tento týden předběžně přihlásit! Učiňte tak prosím co nejdříve, abychom 
mohli závazně objednat autobus! Díky a těšíme se na společně prožité chvíle v této Bohu-milé 
komunitě!     D. Žofák 
 
O TAIZÉ 
Francouzská vesnička Taizé, která se nachází na jihu Burgundska, je domovem 
mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. 
Bratři se zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní 
společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu více než sto bratří – katolíků i různých 
protestantských vyznání – z více než pětadvaceti různých národů. 
 Srdcem každého dne v Taizé jsou tři společné modlitby. Bratři se živí pouze svou prací. Nepřijímají 
pro sebe žádné dary nebo dotace. Někteří z bratří žijí v malých skupinkách – fraternitách – mezi 
nejchudšími lidmi. 
 Od konce padesátých let dvacátého století mnoho tisíc mladých lidí z různých zemí nachází cestu do 
Taizé, kde se podílejí na týdenních setkáních s modlitbami a rozjímáním. Mimo to bratři z Taizé a navštěvují 
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lidi v Africe, Severní i Jižní Americe, Asii a Evropě a organizují malá i velká setkání, která jsou součástí „pouti 
důvěry na zemi“.              převzato ze serveru  http://www.taize.fr/cs 
SCHÖNSTATTSKÉ HNUTÍ  - POUŤ ZA NÁROD 
 Chvála Kristu a Panně Marii, milí členové naší české schönstattské rodiny, milí průvodci a 
členové putovních okruhů! 
 
Zveme Vás na pouť za národ do národní svatyňky a po Praze, která se bude konat v neděli 15. března 
2009.  
 Zahájíme ji mší svatou v 9.30 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po mši svaté se 
sejdeme ve Svatováclavské kapli. Odtud půjdeme do kostela Panny Marie Vítězné - Pražské Jezulátko. 
Dále budeme pokračovat královskou cestou ke Staroměstskému náměstí. Na 
závěr Vás chceme pozvat ke společnému posezení a občerstvení, které bude 
od 13.30 hod. v klášteře v refektáři bratří františkánů u kostela Panny Marie 
Sněžné. Uvítáme, když budete moci přinést něco malého k pohoštění. Předem 
děkujeme. 
 Letos je to 50 let, kdy 1. února 1959 začaly putovat v Brazílii první 
putovní svatyňky po rodinách v té podobě, jakou máme i u nás. V Praze a na 
další místech naší země oslavíme 2. února 10. výročí vyslání prvních svatyněk 
do rodin.  
Všem těmto okruhům gratulujeme!  
 Společně chceme touto poutí poděkovat Bohu za všechno požehnání, kterého se nám na 
přímluvu Panny Marie v uplynulých letech dostalo a zároveň prosit za náš národ, za rodiny, osamělé, 
nešťastné, nemocné, hledající lidi a za všechny, kteří mají zodpovědnost v církvi i ve státě a za celý 
svět. Věříme, že svou modlitbou pomůžeme k tomu, aby přišlo království nebeského Otce do lidských 
srdcí i do vztahů. 
 Těšíme se na Vaši účast! 
Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, připojte se k nám duchovně. 

Srdečně Vás zdraví a na setkání s Vámi se těší s.M.Bernadetta a sestry. 
 
 
 
NABÍDKA AKCÍ ST ŘEDISKA ELJON  
 
Víkend s africkými bubny 
Termín: 3.- 5.4.; Lektor: Jacques Célestin MOLIBA-BANKANZA 
Pod vedení afrického hudebníka se účastníci tohoto setkání naučí základy bubnováni (spektrum tónu 
v bubnu, 
vytvoření tónu, ...), několika základním rytmů a variacím, případně mohou své již dosažené 
dovednosti prohloubit. 
 
MIŠKA - MIsijní ŠKola Animátor ů 
Termín: 24. - 26.4.; Lektor: P. Jiří Šlégr, národní ředitel pro Papežská misijní díla v ČR 
Přijeďte všichni, kdo máte rádi misie a chcete se tvůrčím způsobem zapojit do misijní pomoci 
potřebným. Zážitky 
z misijních cest, misijní videodokumenty, přehled misijní činnosti u nás i v 
zahraničí, praktický návod na pořádání 
misijních besed a setkání, velký výběr misijních materiálů, ... Těšíme se 
na Vás! 
 
Duchovní cvi čení pro dívky 
Termín: 15. - 22.8.; Lektor: P. Jiří Šlégr, sestry boromejky 
Toto duchovní cvičení je určeno pro dívky ve věku 19 - 27 let. 
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Hlavním tématem bude „Povolání k životu Lásky“. 
 
 
 
 
Od dubna minulého roku podporuje naše farnost indického chlapce ERLA JOSEPH RAJU. Dnes 
Vám nabízíme překlad další části dopisů. které nám z místa misie poslali loni v prosinci. Touto cestou 
také děkuji mladým překladatelům všech textů - Martinovi Boukalovi a Michalovi Hindovi z naší 
farnosti ! 
 
VÁŽENÁ ŘEPSKÁ FARNOSTI (...), 
zasílám vám srdečné blahopřání své i Vašeho sponzorovaného dítěte Erla Josepha 
Rahu. 
 

Vaše sponzorované dítě je velice zdravé a chce se také zeptat, jak se daří Vám. Ve 
škole si vede dobře. Udělal tři důležité testy. Teď se připravuje na pololetní zkoušku. 
Říká, že mají ve škole různé slavnosti jako jsou například: Den nezávislosti, Den učitelů, Den rodičů, 
Den dětí a jiné další. Zúčastňuje se také různých mimoškolních aktivit jako zpívání, kreslení, tancování 
nebo vyprávění příběhů. 
 Nedočkavě už očekává slavení Vánoc. Říká, že zrovna zdobí místní kostel různými balónky, 
barevnými papíry a různými světly. Dělají také krásnou kolébku a vloží do ní děťátko (Ježíše), krásné 
Krále a barevné ovce s pastýři. Na Štědrý den nosívají nové oblečení a jdou na půlnoční mši se všemi 
rodinnými členy. Po mši popřejí všem kamarádům a příbuzenstvu. On se zajímá o to, jak u Vás doma 
probíhají Vánoce. Přeje Vám šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2009. 

Hodně štěstí!  Fr. M. Andrew ředitel Diecézní vzdělávací společnosti 
 
 

2. ČÁST ZPRÁVY O SITUACI V KORNOOLSKÉM CENTRU  od koordinátora adopce na dálku 
Fr. M. Andrewa (první část byla uveřejněna v minulých MN): 
 
Druhý rozvojový projekt je „ Částečná finanční podpora pro 50 osiřelých HIV pozitivních dětí po 
dobu jednoho roku v Abnayagiri – Kornoolská diecéze.  
 Nejrozšířenější nemoci v Kornoolské oblasti jsou tuberkulóza, kožní nemoci, HIV/AIDS, 
malárie a rakovina. Překvapivým zjištěním bylo, že ve většině venkovských osad většinou všichni 
členové jedné rodiny měli tuberkulózu. Většina žen a dětí trpí podvýživou, což podporuje rozšiřování 
těchto chorob.  Nevědomost rodičů, zejména žen, způsobuje špatný zdravotní stav nové generace jak 
po psychické, tak po fyzické stránce. Dětské sňatky a sňatky mezi příbuznými spolu se špatnou 
výživou podporují rozvoj nemocnosti a úmrtnosti zejména těhotných žen a dětí. Minimální 
infrastruktura a celková nerozvinutost dopravy znemožňuje lidem využít moderní 
nemocnice ve městech.   
 Stát je na druhém místě v rozšířenosti HIV/AIDS a z důvodu velké 
chudoby roste počet migrujících kuli-dělníků, což ještě více rozšiřuje tuto strašnou 
chorobu. Kurnool je obchodní středisko s rozvinutou infrastrukturou zahrnující 
železnici a silnice. Město je spojnicí mezi dalšími velkými městy země jako jsou 
Bangalore, Hyderabad a Vijayawada atd., která přitahují mnoho dalších turistů. 
Obchodně-materiální zaměření společnosti také podporuje úpadky hodnot a 
morální kultury. Všechny tyto faktory pomáhají rychle šířit HIV virus mezi další 
lidi. Pravda je taková, že chudé a negramotné ženy se často stávají obětí viru HIV. 
Nedostatek patřičné znalosti o AIDS a o metodách bezpečného sexu je dělá snadnějšími oběťmi 
nákazy. Sociální stigma ve společnosti pak nadále zhoršuje jejich životní situaci, a tak nakažení velice 
trpí jak sociálně, tak fyzicky i psychicky. Obvykle chudé, nevinné děti dostanou infekci od svých 
matek, a jakmile zemřou rodiče, tyto děti se stanou sirotky. Sociální poznamenání jim však nedovolí 

   ADOPCE NA DÁLKU  
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žít normální život. To nakonec znamená, že dětí žijících na ulicích přibývá den ode dne a nemorální 
městská společnost rychle šíří dále tuto nákazu. 

Jakmile rodiče zemřou na AIDS, jejich děti se stanou sirotky a je jim odmítnuto právo vzdělávat 
se a žít jako normální lidé. Takové děti po smrti svých rodičů nemají kam jít. Navíc by infikované děti 
měly mít speciální péči, aby mohly dále žít. Za chvíli bude mít centrum přes 50 infikovaných dětí, 
většina z nich jsou úplní sirotci a několik z nich má jen jednoho rodiče. Tyto děti potřebují individuální 
lékařskou péči a zdravotní asistenci a intenzivní lékařský dohled pro to, aby přežily. Naštěstí jsme 
nedávno dostali finanční pomoc od Pražské charity pro naše oba rozvojové projekty.  
 Chtěl bych Vás informovat o tom, že máme nového biskupa, který se jmenuje Antonín Poola, 
který klade větší důraz na vzdělávání chudých dětí. Přišel s nápadem „Diocese“. Jeden z předních cílů 
„Diocese“ je VZDĚLÁVÁNÍ. Vzd ělávání je zbraň pro dosažení a udržování vlastního názoru, stálé 
ekonomiky a pro politickou svobodu. Tak se snažíme dát správnou životní orientaci dětem. 
 Opravdové díky za všechny sponzorské dary a Vaši velkorysou finanční podporu, lásku a zájem 
o děti. Při této příležitosti chceme také poděkovat Pražské charitě za hledání dárců a sponzorských 
rodin, které pomáhají chudým dětem. 
 Také chci využít této příležitosti, abych Vám popřál veselé Vánoce a úspěšný rok 2009.  
S přáním Božího požehnání 

 Fr. M. Andrew - ředitel Kurnoolu 
 
 
 
 
 
 

1.  Základ ro čního plánu akcí farnosti byl D. Žofákem 
vytvo řen a p ředložen na jednání PR,  D. Žofák jej 
rozešle člen ům PR k dopln ění o další detaily a 
návrhy, termín rozeslání a dopln ění: do p říští PR 

 

2.  Trojdohoda: návrh smlouvy byl za PR Farnosti dopln ěn 
o návrhy p řipomínek. J. Veselý jej zašle elektronicky do DCB. Bude 
projednáno v DCB a na p říští PR bude zahájena práce na definitivním 
znění trojdohody. S.M. Konsoláta zpracuje na p říští jednání PR nový 
návrh smlouvy k projednání. 

 

3.  Strom u sv. Martina: bude podána žádost na M ěÚ Řepy o povolení 
k pokácení v četn ě doložení již zpracovaného odborného posudku, termí n do 
20.2.2009, zajistí D. Žofák 

 

4.  Je nutné provést ob časnou kontrolu n ěkterých úkol ů z minulých zápis ů PR, 
zajistí ? 

 

5.  Ekonomická rada–bude ustavena na dubnovém jednání P R,zajistí P.D.Janá ček 
 

6.  Zakoupení a instalaci kasi čky do Kostela sv. Martina zajistí F. Slavík.   
 

7.  Bude dokoupeno 15 židlí do kostela - projedná Klápš t ě se S. Zdislavou 
 

8.  Byla částe čně diskutována otázka výstavby Farního centra, S.M. K onsoláta 
prosí u poskytování pr ůběžných informací.  

 

9.  Příští pastora ční rada se uskute ční 12.3.2009 od 20:00 hod v klubu DCB.  
_____________________________ 

     
Glosa k zápisu PR z ledna 2009: 
V zápisu z pastorační rady z 8. ledna 2009 nás zaujala informace, že "na hlavní bohoslužbě bývá v 
poslední době mnoho lidí i v předsíni kostela".  To znamená, že počet věřících, kteří přicházejí na 

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 12 .února  2009 
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bohoslužbu, výrazně vzrostl. Situaci, kdy se naše farní rodina rozrůstá, bychom neměli nazývat 
problémem, ale měli bychom se z ní radovat a z tohoto úhlu pohledu také přistupovat k jejímu řešení.                         

Petr a Jitka Boukalovi 
 

 
 
STAČÍ, ABYSTE ZAŽILI N ĚCO, co vás ujistí, ukonejší, obejme jako Boží náruč… 
 Když u nás vládla zima, vydala jsem se s přáteli do teplých asijských krajin. Celý měsíc jsme 
cestovali po Vietnamu, abychom poznali část nakloněné i odvrácené tváře této země. Navštívili jsme 
města i vesnice, hory, řeky a ostrov, potkávali lidi, kteří od nás chtěli více, méně nebo dokonce nic. 
Vám, všem čtenářům, chci předat kousek toho, co jsem si s sebou přivezla.  
 
Myslíte si, že jsou před Vánoci v Tescu mraky lidí, které 
bezohledně proudí a loví dárky? Zažili jste někdy v tramvaji pocit, 
že vás lidi umačkají? Stáli jste na přechodu a nikdo vás ne a ne 
pustit? To jste pak ještě nebyli ve vietnamském velkoměstě...  
 Ve Vietnamu se musí každý tlačit, cpát a snažit. Když příliš 
váháš, ostatní tě předjedou, když se necpeš, ostatní ti obsadí místo, 
když nejsi dravý, drsný, bezohledný, máš prostě smůlu. Je nás tolik, 
že když se nedereš, neuspěješ. Však je tam také jen v jednom městě tolik lidí jako v celé naší 
republice… 
 Jako turista si tam pak připadáte jako dočista malá rybička, na které chtějí místní obchodníci 
co nejvíce vydělat. A tak postupně ztrácíte důvěru, obrňujete se proti útokům obchodníků, držíte 
ruce u těla, aby vás netahali do svého obchůdku, kde vám nabídnou předražené zboží, za nic na 
světě si nic neberete do ruky, protože to už by skoro znamenalo, že si to kupujete… 
 Až pak mimo ruch velkoměsta narazíte na děti, které vám nabízejí dlaně plné mušlí a motají 
se kolem vás. Je to roztomilé, ale jste už tak otupělí a podezíraví, že se na ně díváte jako na malé 
obchodníky, kteří po vás budou chtít peníze, a beztak je za vámi někdo z dospělých zřejmě vyslal, 
aby na vás vydělaly. Jenže tak to není. Ony nechtějí. Ony chtějí prostě jen, abyste si ty mušle vzali. 
Ony vám chtějí udělat radost a mít radost z toho, že udělali radost vám. Není v tom vypočítavost, 
není v tom zištnost. A možná chtějí, abyste si je na památku vyfotili. Pak vám předvedou tu 
nejčistší a nejupřímnější radost, jakou jste kdy viděli. A pak přibíhají další děti a všechny jásají a 
radují se. Jen z toho, že jste tu, že vám mohou nosit mušle a že si je fotíte.  
 Vám se zdá, že jste se probudili do jiného světa, že ten svět, o kterém jste si mysleli, že vás 
chce jen obrat a nachytat, se proměnil v nekonečnou laskavost, dobrotu a radost.  
…A tak to možná je, no ne?         Hanka Kuželová 

 
 

NA CESTÁCH ZA POZNÁNÍM - 1 
Když počátkem ledna L. P. 2009 požádal v kostele u Sv. Rodiny 

Mgr. David Žofák, zda by někdo nechtěl napsat pár řádků do 
MartiNovin, velice dlouho jsem o tom přemýšlel, zda psát a když ano, 
tak o čem a jak. Za prvé nejsem žádný spisovatel, za druhé napsat 
odstavec do jednoho vydání není asi to očekávané řešení.  Řada z Vás 
se dělí s námi všemi a své zážitky o svá setkání s neobyčejnými lidmi. 
Já jsem navrhl Davidovi, že se pokusím společně s manželkou přiblížit 
našemu společenství něco z našich více jak třicetitří let pravidelných cest do Polska. Do země, kde 
se narodila moje žena a země, která dala světu a církvi jednoho z nejúžasnějších lidí, velkého syna 
církve, jak říkají v Polsku „Wielki Polak“ – Karol Wojtyla – papeže Jana Pavla II.  

   STŘÍPKY Z CEST   
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Při našich cestách, a to jsme ještě nebydleli v Praze, jsme pravidelně projížděli (ještě 

v dobách minulého režimu) po starých silnicích městy a poutními místy, která v tehdejším ČSSR 
znali jen ti, co navštěvovali bohoslužby. Jen málo míst v sobě spojuje architektonickou krásu a 
noblesu s obrovskou duchovní silou jako je Kalwaria Zebrzydowska 
www.kalwaria.eu/kamerka.html, jedno z největších poutních míst Polska, které je jen několik 
kilometrů od Wadowic - rodiště papeže Jana Pavla II. A v ateistickém ČSSR bylo takových lidí 
málo. Život šel dál a dnes jezdíme rychleji, pohodlněji, ale po dálnicích a rychlostních silnicích. 
Míjíme tyto úctyhodné svatostánky, polykáme kilometry, abychom mohli načerpat nové síly u 
moří, rybníků, nebo na chatě.  

Prožíváme společně v našem nádherném kostele Sv. Rodiny každý týden to, co první 
křesťané v dobách apoštolů zažívali tajně, se vší úctou a obrovskou vírou v Boha. Ve Skutcích 
apoštolů je těžké najít, a zvláště pro laika a obyčejného křesťana, něco nového, silného, co církev 
ještě neobohatilo. Ale jsou zde kapitoly, nad kterými se musíme zamyslet, a zvláště v dnešním 
uspěchaném a konzumním světě. Skutky, které v nás podněcují něco, co cítil apoštol Pavel při 
svých cestách.  Při svých cestách kázal evangelium, promýšlel a prožíval křesťanská tajemství. Já 
společně s manželkou při svých cestách a návštěvách nekážeme evangelium, ale necháváme se 
okouzlit krásou toho místa, necháme se oslovit jeho silou a duchem, který z těchto starobylých míst 
na nás zavane, tu touhu člověka po poznání a po Božím slovu. Stojí za to se na svých cestách na 
chvíli zastavit a zamyslet. A pokud je na blízku nějaká sakrální stavba, obohaťme se i o duchovní 
sílu tohoto místa, které z něho vždy vyzařuje. V posledním období, možná je to pět let, jsme se 
však při svých cestách, spíše bych měl říci, pracovních dovolených, začali více zajímat o místa, 
která jsou pro většinu zcela zapomenutou a neznámou částí možná nejen pro Poláky, ale pro 
cizince zcela určitě. Jedná se o jihovýchod Polska, vojvodství Podkarpatské, kam se v příštím 
vydání MartiNovin vypravíme. 

Milan a Regina Zadorožni 
 
 
 
 
JSI NOVINAMI,  
 
 které Bůh denně posílá lidem. 
 Nejsi špatnými novinami. Jsi radostnou zprávou.  
 Tvůj život, to nejsou jenom titulky. 
 Z hloubky své víry máš dávat vědět o naději, 
 ke které jsme my křesťané povoláni. 
 Jsi nezaujatými novinami? Jsi napojen na Boha? 
 Máš starost i o slabé? 
 Ve tvých novinách nesmí chybět ani humor ani zábava. 
 Buď radostným tiskem, ale ne povrchním. 
 Není vydávání tvých novin často ohroženo špatným duchovním počasím tvé duše? 
 Anebo snad někdy zastavíš vydávání, protože to vzdáš? 
 Nezapomeň, že vycházíš denně. 
      k otištění přinesla Jája Vávrová 
 
 
MODLITBA VE STÁ ŘÍ    
 Pane, Ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě před 
domněním, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav mne přesvědčení, 

   DUCHOVNÍ STOPY   
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že musím dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, 
ale abych při tom nevrtal a neporučníkoval. Zdá se mi, že je škoda z přemíry své moudrosti 
nerozdávat, ale Ty Pane víš, že bych si rád udržel pár přátel. Nauč mě, abych dovedl mlčky snášet 
své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť o nich hovořit roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys 
mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. 
 Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, 
když se má paměť neshoduje s pamětí druhých. Nauč mě té podivuhodné moudrosti umět se mýlit. 
Drž mě, abych byl jak jen možno laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo. Nauč mě u jiných 
odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich 
dovedl zmínit. 
 Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane, to 
říkám – bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu 
zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou 
krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď 
cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o 
to pokoušel. 
 Ale Ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako 
orlovi.“ Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak Ty jej řídíš. Ne 
mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale vděčný a 
připravený ke všemu, k čemu mě Ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.     Amen.   
(přeložil L.H.) 

 Sv. František  Saleský  ( 1567 - 1622) 
 
 
NÁBOŽENSKÁ SMETÁNKA 
„Když učitelé Zákona z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, řekli učedníkům: „Proč jí 
s celníky a hříšníky?“ Ježíš to zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel 
jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mk 2,16-17) 
 
Včera jsem se napálila. Flekatým jablíčkům na míse jsem se vyhnula a sáhla po tom nejkrásnějším. 
S chutí jsem se do něj zakousla a vzápětí ho běžela vyplivnout. Uvnitř bylo shnilé téměř ke slupce. 
Připomíná mi farizeje z dnešního evangelia. 
 Pane, tebe neoklameme. Ty vidíš i pod naše slupky. Hříchem flekatí a nahnilí jsme všichni, 
rozdíl je jen v tom, že na někom je to víc vidět. Pro nápadně „flekatého“ člověka asi není snadné 
překročit práh kostela a přijít mezi „zbožné“. Bojí se kádrování a lustrování a přece to jednoho dne 
zkusí. Ne, že by to sám vymyslel, ale proto, že ho voláš. Voláš a počítáš s naší spoluprací, s naší 
láskou. Odpusť nám, jestli jsme ve své pýše a domýšlivosti někdy někoho ze svého středu vyštípali 
a pošli nám jej zpátky, ať to můžeme napravit. Díky. Amen. 

z připravované knížky Marie Svatošové 
 
 
 
 

    

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 ––––    999900000000     
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 – 18 

Čtvrtek – 18 
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