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  D UHA  Ž I VOTA  

  MMAARRTTiiNNOOVViiNNyy            

      

  
 
   „Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka, ale nechtěli jste.“  
                                                 Lk 13,34    
 
 
 
 
 
 

V měsíci listopadu vzpomínáme 
především na naše drahé zemřelé. 
Doufáme, že našli místo v náruči 
dobrého Otce. V listopadu také slavíme 
v naší farnosti svátky dvou našich 
patronů: svatého Martina a svatého 
Karla Boromejského. Oba zasvětili 
svůj život službě člověku. Také 
v centru našeho obrazu stojí člověk, 
pokaždé jiný. Je obklopen jinými 
barvami, doprovázen jiným symbolem. 
Obraz vypráví v pěti fázích ideální 
životní příběh člověka od narození a dětství, přes mládí, dospělost, stáří až k smrti. Velikost postav 
mluví o vzestupu a sestupu, o růstu a zmírání. Skrze barvy, které si musíme představit, je zobrazen 
život jako celek. Orientují se podle střídání dne a roku, skrze něž dostává život rytmus. Od modré 
barvy rána, přes teplé světlo poledne, k barvám zapadajícího slunce a tmavým barvám západu. 
Sférickou  modř zimy střídá zeleň jara, slunečnost léta zas červená podzimu, jež přejde k zdrženlivým 
barvám zimy. 

 První obraz umožňuje vidět život jako dar nebe. Je darován shůry a odpočívá ve středu jako na 
trůnu, jako by chtěl říct, že potřebuje spolupůsobení nebeských a pozemských sil. Nově narozený je 
takřka bílý, jako nepopsaný list, ale je do něj mnoho vloženo, aby zvládl cestu života a mohl 
obdarovávat své bližní. Symbol trojúhelníku může naznačovat, v čem má jako dítě růst a co mu má být 
základem: důvěra, spolehlivost, bezpečí.  

 Z druhého obrazu mluví probuzení, růst a veselí. Mladistvý člověk se odvrací od dětství, už se 
naučil sám stát na vlastních nohou. Pustil se do pohybu a sebevědomě na sebe ukazuje prstem. Má před 
sebou celý život. Plný činu se dívá vzhůru, aby se orientoval podle ideálů a vzorů hledajíc svou vlastní 
cestu. Symbol nad ním mluví o jeho nekonečných možnostech. To, čemu se v dětství naučil, ho 
doprovází a nese v jeho tanečním kroku do života. 

 Na třetím obrazu stojí vzpřímený člověk plný energie. Našel svou cestu a střed. Je schopen 
dosáhnout vrcholu svého života, ale také vyměřit své hlubiny. Jedna ruka ukazuje nahoru, druhá dolů. 
Uprostřed života má šanci stát se pro lidi napravo i nalevo od něj orientací a oporou. Může vést i svést. 

11 / 2010 
ROČNIK X IV. 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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Současně si uvědomuje změnu od zdánlivě neomezeného mládí k rostoucím omezením blížícího se 
stáří. Čtverec nad ním naznačuje stabilitu a jasnost, ale také ohraničenost.  

 Čtvrtý obraz mluví o stáří. Postava je zde jako vylitá z formy, téměř ztuhlá. Životní prostor se 
mu zmenšuje a vytáhlá ramena dávají tušit strach z loučení. Ale má za sebou teplé bohatství zkušeností 
a prožitků, které se za ním hromadí jako geologické vrstvy. Červeň zrcadlí darovanou a přijatou lásku, 
na kterou se stárnoucí člověk může dívat jako na kapitál svého života. V ní se mu otvírá prostor, jenž 
vede k jiné skutečnosti. Trojúhelník směřující nahoru znamená obrácení sil. 
 V pátém obrazu je osloveno umírání a smrt. Člověk hledí zpět na život a na pozůstalé lidi. Kruh 
pozemského života se uzavřel. Je obklopen modří, která ho spojuje s prvním obrazem narození. Světlo 
plynoucí z kruhu ho chce vytáhnout z hlubin země do jiné skutečnosti. Věříme, že smrt není konec, ale 
přechod. To naznačuje také symbol na rudém svislém ramenu směřujícím do nekonečna. Láska a 
nekonečnost – nekonečná láska – důvěrná skutečnost. Nekráčíme za ní celý život, abychom také v ni i 
ve smrti mohli doufat?  
      Požehnaný listopad přeje P. Daniel.  
 
 

LISTOPAD: SVÁTKY A SLAVNOSTI  
 

Slavnost sv. Martina a sv. Karla oslavíme společně se sestrami boromejkami v neděli 7. 
listopadu v jídelně DCB po mši svaté v 9 hod. 
 

pondělí 1. 11.  VŠECH SVATÝCH, slavnost - Sv. Rodina 18:00 
úterý 2. 11.   VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  
    - hřbitov sester boromejek 18:00 
čtvrtek 4. 11.  SV. KAREL BOROMEJSKÝ - Sv. Rodina 18:00  
úterý 9. 11.   Zasvěcení lateránské baziliky, svátek - sv. Martin 18:00 
čtvrtek 11. 11.  SV. MARTINA, slavnost (průvod od 17 hod - Sv. Rodina) 
sobota 13. 11.  Sv. Anežky České, památka 
neděle 14. 11.  33. neděle: Mši svatou u sv. Martina 07:45  
    celebruje Mons. Karel Herbst a udělí při ní svátost biřmování   
středa 17. 11.  Sv. Alžběty, památka 
neděle 21. 11.  JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE, slavnost, poslední neděle v liturgickém roce  
pondělí 22. 11.  Sv. Cecílie, památka 
neděle 28. 11.  1. NEDĚLE ADVENTNÍ  
 
 

NEŠPORY 
Každou adventní neděli budeme slavit liturgii hodin – nešpory v 18:30 v kostele Sv. Rodiny a 
následně proběhne obrazová meditace.   
 
 

SETKÁVÁNÍ NAD TÉMATY 
bude první úterý v listopadu (2. 11.) po mši svaté (která bude v 18:00 na hřbitově) v klubu DCB 
v cca 19:30 na téma: Rozdíl mezi fanatikem a bláznem pro Krista?  
 
 

ČTVRTKY V KLUBU DCB  
4. 11. Biblická hodina 
18.11. Biblická hodina          25.11. Biblická hodina 



 
 

                   martinoviny - listopad 2010                                                        3 

 
 

       SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

       VE ČTVRTEK 11. LISTOPADU V 17 HODIN 
                V KOSTELE SV. RODINY 

       VŠECHNY RODINY JSOU SRDEČNĚ ZVÁNY! 
 

 
 
___________________________________________ 
 

FARNÍ PLES 2011  
 

Pokud se vše podaří, můžeme se těšit 15. ledna 2011 kolem 
20. hodiny na další farní ples v řepské sokolovně. Prosím 

zarezervujte si tento termín :-) Pozvěte své blízké. 
Kdo by rád pomohl s chystáním plesu (výzdoba sálu v sobotu 

15. 1. od 18. hodin, služba v šatně), nebo měl příspěvky do 
tomboly, znal ochotného sponzora nebo mohl pomoci jakkoliv 

jinak, obraťte se prosím  
na Ivanu Rouskovou (775 630 745) nebo Ivu Koňaříkovou (775 959 951).  

Děkujeme a doufáme, že se ples povede.  2x Iva 
________________________________________ 

 
 

FARNÍ PAINTBALL 
 
Před časem jsem mluvil s kamarádem z jedné pražské farnosti, který mi vyprávěl o akci Farní 

paintball, která u nich ve farnosti proběhla. Byl jsem udiven ze spojení této hry a farního 
života, ale hlavně z efektu, který to mělo. Akce probudila do té doby spící farníky a stmelila 
farnost. Akce se účastnil i jejich kněz a ohlasy byly velmi pozitivní. Proto jsem se rozhodl 

uspořádat tuto akci i v naší farnosti. 
Zvu tedy všechny farníky, kte ří by cht ěli touto adrenalinovou hrou  

spole čně strávit den.  
 

Zejména ty, kteří se běžně akcí neúčastní a tahle akce by je zajímala. Mám však jednu 
podmínku - nedoporučuji tuto akci dětem, neboť by mohly špatně interpretovat celou akci. 

Předběžně by to vše probíhalo tak, že bychom se dopoledne někde sešli, společně si zahráli 
v nějakém paintbollovém centru a pak zašli do hospůdky trochu se občerstvit.  

 
Termín necháme na domluvě všech. Hlaste se mi prosím na mail palo.janto@centrum.cz a 

napište, kolik by vás šlo a hlavně termín, kdy se to nejlépe hodí,  
příp. doporučení na paintbollové centrum.  

Jsou zváni všichni - muži, ženy, mladí i starší. 
        P. Janto 
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Byl to náš druhý farní výlet, a tak se dalo mnohé srovnávat. Opět jsme jen těžko vstávali. 
Myslím, že kdyby manželka jen naznačila, že budeme spát dál a nikam nepojedeme, že bych 
neprotestoval. Protože jsme se ale těšili a snad také kvůli zálohám, které jsme již zaplatili, 
nebylo co řešit. Jelo se! 
Cestou do Dobré Vody autobus spíše pospával. V polospánku jsem 
jen zaslechl něčí hlas, který se nervózně pídil po cíli cesty, neboť se 
domníval, že jedeme rovnou do Prachatic, ale směr jsme měli do 
Plzně. 
V Dobré Vodě jsme si prohlédli tamní kostel, který zdobí skleněný 
oltář, jehož autorka vyrobila i křížovou cestu v našem kostele. Pozvala 
nás i do své dílny, a tak jsme mohli přičichnout i k výtvarnému umění. 
Jsem ale člověk, který vždy dělá něco jiného, než by měl, a tak si 
kromě kostela a dílny odnáším zejména vzpomínku na psa, který byl 
jen o něco málo menší než má žena a děsně slintal ☺. 
Cestou do Prachatic jsme v autobuse koukali na video o hospici, 
abychom věděli, co nás čeká (myšleno, kam se půjdeme podívat)..  
V jednu hodinu jsme v Prachaticích na náměstí začali okupovat 
restaurace. Bez nadsázky musím poznamenat, že jsme je vyjedli, neboť farníci, kteří přišli po 
nás do restaurace, po chvíli odcházeli se slovy: „Uzeným nás nevytrhnou!“ Libovali jsme si, že 
jsme zdrhli od ostatních a ještě ulovili na jídelním lístku svíčkovou a knedlo, vepřo, zelo. 
Abychom si oběd pořádně užili, zašli jsme ještě do cukrárny. Jak se ale ukázalo, nebylo to 
šťastné, protože s plnými břichy se nám těžko lezlo na kostelní věž. Navíc prostor byl místy tak 
úzký, že jsem začínal závidět farníkům, které „uzený nevytrhlo“. V jednu chvíli se fronta 
vinoucí se na schodech zastavila a nešla ani nahoru ani dolů. Nakonec jsme se vyškrábali až 

nahoru, kde nás čekala poslední překážka – přelézt okno. Když 
jsem za ním na druhé straně viděl usmívající se sestry, začal jsem 
tušit, že to bude bouda a že se mě až v okně zeptají, proč že 
nejdu dveřmi. Ukázalo se ale, že dveře jsou zamčené a že i 
ostatní lezou oknem. 
Nakonec jsme zamířili do hospice, který jsme si prohlédli, při 
mši poděkovali za výlet a nakonec se ještě nacpali pohoštěním. 
Výlet to byl pěkný, počasí krásné, farníci veselí a povedlo se 

najít i pár pokladů…        
       Pavel Janto 

 
 
 

Počátkem rozumnosti je nejupřímnější touha poučit se, a péče o poučeni, to je 
láska k ní. Láska pak znamená zachovávat její zákony; dbát jejích zákonů je 

zárukou neporušenosti. A neporušenost přibližuje člověka k Bohu. 
Tak touha po moudrosti přivádí až ke království. Mdr 6,17-20 

 
 

 ad FARNÍ VÝLET - PRACHATICE  
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Motto: Pastora ční rady mohou a mají být z řizovány jen za tím ú čelem, aby jejich 
činnost podporovala a vedla k ú činné evangelizaci spole čnosti, duchovnímu oživení 
a povznesení farností a tím sloužila k v ětší sláv ě Boží.  

 

Čl. (2) úvodu stanov pastora čních rad Arcidiecéze pražské.  
 
Pořad jednání : 

1.  Na základ ě doporu čení Ekonomické rady farnosti (ER) bude provedeno: 
a)  Internetové spojení a mobilní tarify 300 budou obje dnány dle 

nabídky T Mobil pro ČBK (další operáto ři nabídky nezaslali), pevné 
linky farnosti budou zrušeny,  zajistí  P. Daniel d o konce října. 

b)  Tarif elekt řiny PRE v byt ě fará ře bude p řeveden na typ Bonus, 
zajistí P. Daniel a J.Veselý do konce října.  

c)  Zřízení (odd ělení) ú čt ů farnosti v četn ě e-banking, provede P. 
Daniel za podpory ER co nejd říve. 

d)  Odměny za práci P. Suchela a Š. Petrové rozhodne P. Dan iel a sd ělí 
je na p říští PR. 

2.  Trvající úkoly z minula:  
a)  Dohoda o užívání prostor kostela a smlouva o úhrad ě energií – oba 

dokumenty jsou nyní na Arcibiskupství pražském k vy jád ření. 
b)  Jména zjišt ěných držitel ů Řádu sv. Martina zapsal P. Daniel do 

Kroniky farnosti. 
3.  Š. Petrová upozornila na stávající pojistku kostela  sv. Martina, PR 

rozhodla o jejím zaplacení na další rok a 
zárove ň P. Daniel požádal zástupce ER J. 
Klápšt ě o projednání, výb ěr a nastavení 
pojistky p říští.   

4.  Farní výlet do Prachatic 9. října se opravdu 
vyda řil i díky H. Ku čerové a PR jí d ěkuje za 
velmi dobrou organizaci celé akce. 

5.  Martinský pr ůvod - 11. 11. 2010 – byla detailn ě 
projednána jeho organizace. 

6.  Kandidátem na Řád sv. Martina pro tento rok byl navržen pan Karel 
Majer, bude osloven P. Danielem. 

7.  Přehled ob řadů a bohoslužeb – Všech svatých, sv. Karel Boromejský , 
sv. Martin, bude uve řejn ěn v MN. 

8.  SM. Amata tlumo čila prosby SM. Konsoláty:  
a)  Prosím o to, aby  se žádosti o využití prostor v Do mově ze strany 

farník ů plánovaly a oznamovaly p ředem v čas.    
b)  Protože zesilovací aparatura už má n ěkolik let odslouženo a je 

pot řeba ji opravovat, farnost ji používá mnohem čast ěji než Domov, 
dále vzhledem k tomu, že Domov musí vynaložit inten zívní snahu o 
šet ření, žádám pastora ční radu, aby si naplánovala nákup vlastní 
aparatury pro pot řeby farnosti.  

c)  Při veškeré vst řícnosti Domova a farnosti navzájem dovoluji 
připomenout, že nelze míchat dohromady povinnosti a k ompetence.  

 
Příští pastora ční rada se uskute ční ve čtvrtek 11. listopadu 2010  

od 20 hodin  v klubu DCB. 
 

Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Jak 2,17 
Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jak 2,26 

 

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 13 . Ř Í JNA 2010 
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P R O G R AM  K U L T U R N Í C H  A K C Í  D OM O VA   
S V .  K A R L A  B O R O M E J S K É H O  N A  L I S TO P A D  2 0 1 0  

 
 
 
K článku v minulém čísle MN připojuji jednu odezvu. Děkuji za názor, alespoň vidím, že MN lidi čtou 
a moje práce není marná... Příště se před zařazením článku z oboru psychologie rád předem 
s autorkou článku poradím.                           DŽ 
 
FREUDE, FREUDE... 
 
V minulých Martinovinách jsem se v sekci Věda a víra začetla do úryvku o S. Freudovi. Čekala 
jsem, co věcného se dozvím o vztahu S. Freuda a náboženství (to by mne zajímalo), ale velice 
mě překvapil výběr i obsah článku. 
 Nejprve ke knize – kapitola o Freudovi pochází z knihy Donald De Marco a B. Wiker: 
Architekti kultury smrti, ve které je za svoje dílo S. Freud zpranýřován spolu s dalšími 
"smrtonoši" např. Ch. Darwinem, A. Schopenhauerem, F. Nietzschem. Kniha je dostupná na 
webu, do češtiny ji postupně pilně překládá J. Mudra na stránkách Res Claritatis ("server pro ... 
osvětu v oblasti postojů ŘK církve jako prevence náboženské nesnášenlivosti...", tato definice 
mě vzhledem k povaze příspěvku hodně pobavila). Připomíná propagandistickou příručku a je 
asi určena pro zapálené bojovníky proti prohřeškům vůči víře nebo etice (potraty, eutanazie, 
evoluce). Jak doporučuje polemika ke knize, pro zájemce o vzdělání ve věcech vědy a víry je 
lépe si přečíst něco jiného např. z bioetiky. Nicméně je dobře, že je místo pro všelijaké názory. 
 Výběr úryvku do Martinovin mne sice naštval, ale nakonec mne donutil oprášit alespoň 
Výklad snů. Že se v něm Freud ztotožňuje s Ďáblem? Tak si Marco a Wiker rychle vyložili 
motto knihy (Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo). To je silná káva :-o Freud přitom 
píše o uplatnění potlačených nebo vytěsněných přáních (nevědomí) ve snech, tedy "nemohu-li 
zvládnout svět (vědomý život), vzbouřím podsvětí (své nevědomí)". 
Podobných zkratkovitých výkladů a závěrů je v článku dost, celá kniha si libuje v rychlém 
třídění na dobré a zlé, černé a bílé, pravověrné a zatracené... 
 Autoři nezklamali, na závěr stranické kritiky nechybělo ani oblíbené kladivo na 
čarodějnice – citát z Písma. Obsahem sice nenavazuje ... ale hlavně, že to pěkně bouchne, jak ze 
Strážné věže :-) Aspoň je Legrace na place. 
          Iva Koňaříková 
 

Čtvrtek 4. 11.   15:30 refektář 
NAVZDORY PODZIMU 
Koncert sboru Život 90, S humorem a neutuchající energií světem české hudby 
 
Úterý 16. 11. 15:30 refektář  
J.S.BACH - GOLDBERGOVSKÉ VARIACE 
Klavírista František Jirka  provází diváky světoznámou skladbou nejen tóny, ale i slovem. Přijďte se 
dozvědět o hudbě to, co možná nevíte.  
 
Pátek 19. 11.   10:00 stacionář 
AFRICKÁ POHÁDKA – ČLOVĚK V OHNI 
Divadlo bez hranic, V rámci projektu Společně pod záštitou Ministerstva kultury ČR 

 VĚDA A VÍRA - oh l asy  
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Středa 24. 11.   10:00 stacionář 
K ČEMU JE SLUNCE, KDYŽ NENÍ DEN 
Zhudebněná poezie dětí z terezínského gheta, Účinkuje: Eva Horká a Daniel Dobiáš  
 
Neděle 28. 11. 17:00 kostel Sv. Rodiny 
1.ADVENTNÍ KONCERT 
Pražský komorní sbor 
 
Úterý 30. 11.   18:00 kostel Sv. Rodiny 
ADVENTNÍ KONCERT HORNICKÉHO SBORU KLADNO 
Dirigent: Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius,CSc 
Pod záštitou Nadačního fondu maltézského kříže a Česko-afghánské obchodní komory 
Vstupné dobrovolné. Možnost zakoupení sponzorské vstupenky za 300 Kč 
 
Není-li uvedeno jinak, vstupné na všechny akce dobrovolné. Výtěžek je určen na podporu činnosti 
Domova. Domov sv. Karla Boromejského najdete i na facebooku. 
Máte-li zájem o informace o akcích nebo zasílání programů mailem napište na:  
zora.vondrackova@domovrepy.cz  tel:  775 853537 
 
 

Bázeň před Hospodinem je slávou a chloubou, přináší veselí a věnčí jásotem. 
Bázeň před Hospodinem oblažuje srdce, dává veselí, radost a dlouhý věk. Tomu, 
kdo se bojí Hospodina, bude dobře v poslední chvíli, bude požehnán v den svého 
skonáni. Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti. Věrným byla darována 

již v matčině lůně.  Sir 1,11-14 
 

 
 
 
 
 
 
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ OSN: radikální 
studie na téma sexuálního práva  
Radikální studie na téma práva na 
„všeobecnou sexuální výchovu“ zam ěřená na 
sexuální vzd ělávání d ětí v časném v ěku 
byla projednávána Valným shromážd ěním OSN 
v New Yorku v pond ělí 25. října. Tato 
studie, kterou p ředložil Vernon Munoz 
jako záv ěre čný po čin svého p ůsobení ve 
funkci zvláštního zpravodaje v oblasti 
vzd ělávání, byla p řipravena Latinsko-
americkým výborem na obranu ženských 
práv. Munoz p ředložením této studie jasn ě p řekro čil sv ůj mandát a využil 
svou funkci k propagaci programu radikálního „sexuá lního práva“. Studie se 
pokouší zavést nové mezinárodní právo na „všeobecno u sexuální výchovu", 
o které tvrdí, že už existuje. Prohlašuje, že všech ny zem ě jsou zavázány 
existujícími dohodami o poskytování otev řené sexuální výchovy ve školách. 
Požaduje, aby vlády zavedly prvky radikální sexuáln í výchovy do školních 
osnov.  
 Munoz ve studii uvádí, že „radost a pot ěšení ze sexu... by m ěly být 
hlavním cílem všeobecné sexuální výchovy". Cílem je  "zrušení pocitu viny, 
který erotiku omezuje pouze na rozmnožovací funkci“ . Ohledn ě HIV studie 
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prohlašuje, že „omezení sexuální výchovy pouze na t éma pohlavních chorob… 
může vytvá řet chybnou asociaci mezi sexualitou a chorobou, což  je škodlivé 
stejn ě jako asociace s h říchem“. Studie dále tvrdí, že „právo“ m ůže být 
napl ňováno pouze tehdy, když d ěti „projdou všeobecnou sexuální výchovou 
hned na po čátku jejich školní docházky“.  
 Jinými slovy, podle této studie d ěti ve v ěku 5 let, v mnohých zemích 
předškoláci, musí být seznámeni se svým právem na sex uální požitek.  
 Ohledn ě náboženství studie upozor ňuje, že v n ěkterých p řípadech 
sexuální výchova byla omezována kv ůli náboženským tradicím a dodává, že 
všeobecná sexuální výchova je garantem demokratické ho a pluralistického 
prost ředí. Studie také kritizuje „p řekážky k zavedení sexuální výchovy, 
jako je možnost rodi čů nedovolit svým d ětem ú čast na sexuální výuce“.  
 Řečeno jinými slovy, náboženství a rodi če by nem ěli p řekážet státu ve 
výkonu jeho povinnosti d ěti se sexem seznamovat v naprosto otev řené podob ě 
- "demokratické a pluralitní".  
 Studie u čí, jak pomoci mladým lidem „prožít lepší sexuální ž ivot". 
"Zlepšení sexuálního života mládeže" se pak má stát  "skute čným cílem 
vlády".  
 Studie cituje mezinárodní sm ěrnice o sexuální výchov ě vydané UNESCO, 
které vyzývají k toleranci pro „odlišnost v sexuáln í orientaci“. Též 
cituje usnesení Komise OSN o tom, že vlády „musí za jistit programy 
sexuálního vzd ělávání, které neupev ňují stereotypy a p řetrvávající 
předsudky ohledn ě sexuální orientace“.  
 Studie schvaluje radikální „Yogyakartské principy,  které jsou 
základním dokumentem pro prosazování sexuálního prá va, a tvrdí, že tyto 
Principy „musí být zahrnuty do vzd ělávacího systému“, protože „zohled ňují 
hledisko rozdílnosti“.  
 Studie v záv ěru vyzývá Ú řad vysokého komisa ře OSN pro lidská práva, 
aby „prošet řil konkrétní problémy týkající se efektivního využi tí práva na 
všeobecnou sexuální výchovu“ a vyzval Výbor OSN pro  lidská práva, aby na 
pravidelných sch ůzkách zjiš ťoval, jak členské státy umož ňují „využití 
práva na všeobecnou sexuální výchovu“.  
------- 
Vernor Munoz také v rozhovoru pro Radio Nederland n apř. uvedl, že jedním 
z velkých problém ů ve vzd ělávání je nedostatek boje proti "patriarchální 
kultu ře", a že "náboženství je nejv ětší problém, p řítomný ve všech našich 
kulturách."  
 

 
Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Ž 116,15 
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