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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
      “V ten den... se pokorní rozveselí v Hospodinu a nejchudší zajásají...“ srv. Iz 29 
 
  

 
VLÁDCE POKOJE 
 

Jako málomluvný se prezentuje triptychon  
Caroly Faller-Barris. Uprostřed se z ptačí 
perspektivy díváme do prázdného 
upleteného kruhovému výtvoru. Na levé 
tabuli je v dolní polovině bílá holubice. 
Pravá deska je zcela prázdná. Co chce těchto 
pár znaků říct? Proč autorka nazvala obraz 
Betlehem?  
 Obrazu dominuje kruhový pletenec 
uprostřed. Jeho větve jsou jakoby pokryté sněhem, stejně tak i střed, který se jeví prázdný. Ve 
spojení s holubicí se kruh zdá být jako hnízdo. Nehostinné místo, stejně jako jesle. Přišel do svého 
vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.(Jn 1,11) Současně nepoužitelné hnízdo poukazuje na 
Ježíšovu pašijovou trnovou korunu. Holubice, která nenalezne místo, neboť sníh a mráz jí brání 
použít hnízdo, je pokračováním vánočního příběhu.  
 Holubice směřující ke středu chce primárně znázornit Ducha svatého, který při zvěstování 
zastínil Marii. Tradičně je znázorňován dynamicky, letícího od Otce k Marii, zde je zvláštně 
statický, vyčkávající a pozorující, co se bude dít. Obrazu vládne nehybné ticho posílené prázdnou 
pravou deskou.  
 Tři stejné desky kromě náznaku Vánoc připomínají Boží Trojici: vlevo Duch svatý 
(holubice), uprostřed Boží Syn (trnová koruna) a vpravo Bůh Otec (prázdná plocha-skryté, 
nevyslovitelné, nevyjádřitelné Tajemství).  
 Holubici ve spojení s věncem z trní, symbolem pro nespravedlnost, utrpení a bolest, můžeme 
chápat jako upomínku na Vládce pokoje: Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož 
rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, 
Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho 
království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost 
Hospodina zástupů to učiní. (Iz 9,5-6) Bůh položil svým příchodem základ pro pokoj. My jej máme 
chránit a vytvářet. Vyhlášení Nového roku jako světového dne modliteb za mír je mementem, že 
pokoj vzniká skrze vnitřní postoj a aktivní jednání. Vnitřní postoj je střed trnového věnce 
vyjadřující klid. Aktivní jednání vychází ze středu a směřuje proti spleti malých a velkých 
nepravostí, které nás tlačí a způsobují bolest ze všech stran.   
 Přejme si odvahu vždy znovu a znovu napodobovat Vládce pokoje. Ostatně, nevyjadřuje 
také pohled holubice touhu po tomto přání?   
         

     POŽEHNANÝ PROSINEC, ADVENT A VÁNOCE VÁM PŘEJE P. DANIEL O. PRAEM 

12 / 2011 
ROČNIK XV. 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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ČTVRTKY V KLUBU DCB V 19:30 
8. prosince: FR pastorační 20 hod. 
15. prosince: biblická hodina 
 
 

SETKÁVÁNÍ NAD TÉMATY 
bude první úterý v prosinci (6. 12.) od 19 hod. v klubu DCB 
téma: LITURGIE ADVENTU 
 
 

NEŠPORY 
KAŽDOU ADVENTNÍ NEDĚLI slavíme v kostele Sv. Rodiny LITURGII HODIN – nešpory 
v 18.30, po nich případně proběhne OBRAZOVÁ MEDITACE. 
 
 

ADVENTNÍ RORÁTY 
Od PONDĚLÍ do PÁTKU se konají roráty v 6 hod ráno v klášterní kapli! 
V SOBOTU slavíme roráty při světle svíček a za zpěvu staročeských rorátních písní  
 v 7 hod v kostele Sv. Rodiny.  
  Všichni jsou srdečně zváni! 
 
 

SLAVNOSTI A SVÁTKY V PROSINCI 2011 
 8.12 čtvrtek:  
 Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek  

18.00 Mše sv., Sv. Rodina  
 

24.12. sobota: Štědrý den  
 7.00 Mše sv. z adventu 24. prosince, Sv. Rodina  

                              16.00 Mše z vánoční vigilie s dětmi a rytmickými zpěvy, Sv. Rodina   
 

25.12. neděle: slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek 
00.00 Mše sv. „V noci“, Sv. Rodina                                       
 9.00 Mše sv. „Ve dne“, Sv. Rodina 
18.00 Nešpory, Sv. Rodina   

 

26.12. pondělí: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  
 9.00 Mše sv., Sv. Rodina  

 

27.12. úterý: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
   18.00 Mše sv., sv. Martin 
 

28.12. středa: svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
   16.00 Mše sv., Sv. Rodina 
 

30.12. pátek: svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, PATROCINIUM!  
   18.00 Mše sv., Sv. Rodina 
 

31.12. sobota: sedmý den v oktávu Narození Páně, sv. Silvestra I., papeže 
18.00 Mše sv., poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku,  
 Sv. Rodina 
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   ŘÁD SV. MARTINA 
 
 
V neděli 6. listopadu jsme 
společně oslavili svátek sv. 
Martina a sv. Karla Boromejského 
a při té příležitosti byl také předán 
naším P. Danielem Řád sv. 
Martina MUDr. Marii Svatošové a 
celému  týmu kurzu Alfa za 
příkladné evangelizační úsilí 
v naší farnosti.  
 
 
 
 
 
 
 

   TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

V pražské arcidiecézi proběhne  
Tříkrálová sbírka v roce 2012 

od pondělí 2. ledna do pondělí 9. ledna. 
 

Využití finančních prostředků získaných 
z Tříkrálové sbírky 2012 

 
1. Podpora charitních projekt ů v pražské arcidiecézi: 

� Charitní domov pro seniory v Mukařově 
 

2. Podpora charitních projekt ů v zahrani čí: 
� Odstranění podvýživy matek a dětí v Africe 

_______________________________ 

 
Jako každým rokem i na začátku roku příštího bude možné se účastnit  

rozsáhlé sbírky na pomoc potřebným u nás i v zahraničí. 
 

Je možné se také účastnit sbírky přímo ve skupině koledníků v naší farnosti, starší 18-
ti let mohou být také vedoucími skupiny koledníků. 

 
Kdo z Vás by se rád do koledování zapojil - dejte mi prosím vědět! 

 
       David Žofák - koordinátor TS v naší farnosti 
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ŽIVÝ BETLÉM 

 
se bude konat ve ČTVRTEK 22. PROSINCE.  

ZAČÁTEK  bude v 16 hod u KS Blatiny,  odkud se bude ubírat průvod k "Betlému" .  
V jeho čele budou TŘI KRÁLOVÉ na koních.  

Spolu s nimi pojede i koňský povoz, na kterém se mohou svézt děti.   
 

ŽIVÝ BETLÉM bude následně probíhat na zahradě kláštera sester boromejek.  
Součástí bude také ZPÍVÁNÍ KOLED a malé POHOŠTĚNÍ. 

Program je vhodný zvláště pro rodiny s dětmi :-) 

 
 
 
 
 
REKOLEKCE NA SVATÉ HO ŘE 
 
Na konci října společně s katechumeny a novokřtěnci z butovické farnosti vyrazilo i pět lidí od 
nás z různých skupin příprav na svátosti. Jeden dojem za všechny napsala Petra S., která také 
svým zpěvem a hrou na housle doprovázela nějakou dobu čtvrteční bohoslužby u sv. Martina.  
   

O posledním říjnovém víkendu jsme prožili víkendovou rekolekci na Svaté Hoře. Asi týden 
před akcí jsme se ještě stále rozmýšleli, zda jet či nejet. Celý týden předtím jsme měli volno a 
byli jsme i s dětmi na horách. Znamenalo to pro nás zajistit hlídání všech tří dětí. Tou dobou 
jsem ale cítila, že bych se ráda nějak přiblížila Bohu, ale nevěděla jsem, jak to mám udělat. A 
tak jsem si řekla, že ta rekolekce by mohl být dobrý způsob. Kupodivu na tuto akci chtěl jet i 
můj manžel a tak jsme tam také nakonec vyjeli oba. 

Rekolekce to byla hezká, ale o tématech teď psát nechci. (To napíše třeba někdo jiný). 
Chtěla jsem se s vámi podělit o jednu mou zkušenost. V pátek, kdy rekolekce začínala, jsem se 
cítila asi jako každý „normální“ člověk. Večer, po přednáškách a adoraci, která skončila ve 
čtvrt na dvanáct, jsem byla docela ubitá a ráda jsem šla na lože a spala poměrně klidně až do 
rána. Další den jsem chtěla jít ke svátosti smíření a tak jsem se napsala na papírek a po obědě 
jsem se šla na ni „dopřipravit“. Když jsem to měla sepsané na papíru, tak jsem zašla do kaple 
(byla součástí toho objektu, kde jsme byli ubytováni) a tam jsem čekala, až na mě přijde řada. 
Lidí však bylo dost a tak na mě už nezbyl čas a musela jsem počkat až na večer. Večeři jsem si 
tím pádem moc neužila a byla jsem trochu sklíčená. Po večeři byla ještě přednáška a pak 
zpívání chval v kapli s kytarou při adoraci. Chvíli jsme tam zpívali a já jsem se pak konečně 
dostala na řadu k otci Angelovi na svátost smíření a na krátký rozhovor. Byla jsem tam nakonec 
trochu déle a když jsme skončili, zjistili jsme, že v kapli už jsou jen 3 „držáci“ a David hrající 
na kytaru a věrně zpívající chvály. Ostatní už šli spát. Bylo také už něco kolem půl dvanácté. 

Už jak jsem vyšla, tak jsem cítila, že se něco změnilo. A když jsem přišla na pokoj, tak to 
bylo docela patrné. Měla jsem pocit, že jsem „dostala křídla“ a že se mi chce létat. Resp. ne 
létat ve vzduchu, ale že mám najednou spoustu energie a že nevím co s ní. A taky takovou 

   SVĚDECTVÍ 
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radost tryskající z nitra. Nejdříve jsem se musela pořád smát, pak jsem tam běhala a skákala po 
pokoji a snažila se přesvědčit manžela, aby se se mnou šel proběhnout ven. Ale on to vůbec 
nechápal a koukal na mě jak spadlý z višně a akorát se zeptal, čím mě otec Angelo opil. Já jsem 
mu řekla, že jsem opilá Kristem a že jsem v pohodě. A tak jsem tam chvíli pobíhala a pak jsem 
nevěděla, co mám teda dělat, protože spát se mi už vůbec nechtělo a tak jsem zašla ještě do 
kaple pomodlit se. To naštěstí pomohlo a tak se mi podařilo i usnout. V noci jsem se ale také 
ještě vzbudila a ráno jsem už zase nemohla dospat a šla jsem do kaple pomodlit se. Měla jsem 
ale náhle takový pocit, že bych tam mohla prosedět klidně věčnost. A pak jsem si uvědomila, 
jak mě najednou začal Kristus hrozně „přitahovat“. Prostě jsem strašně chtěla být s Ním a u Něj 
a tak jsem kapli navštívila ještě několikrát za ten poslední den. Bylo mi tam příjemně. Také 
jsme měli adoraci a mohli jsme jít před Krista pokleknout a pomodlit se. Šla jsem i já a velmi 
ráda. A uvědomila jsem si, že v tu chvíli bych byla schopna udělat klidně cokoli pro Něj. Den 
před tím jsem na to neměla vůbec odvahu (mohli jsme přijít při adoraci dopředu a uvědomit si, 
že se sami svazujeme různými věcmi a Kristus nás od nich může osvobodit). Prostě jsem si 
najednou uvědomila tu velkou změnu postoje – otevřenosti vůči Bohu. Předtím jsem byla 
daleko, schoulená do sebe a možná tak trochu vyhlížející Krista, ale s nejistotou. A tam jsem 
měla dost jasno. A celkový pohled se hodně změnil. Najednou jsem si začala zase uvědomovat 
tu krásnou Boží přítomnost a lásku a Lásku. Bylo to krásný. Tak bych vám také přála tu Lásku 
potkat a doporučuji vyjít se sebe a obětovat i nějaké malé nepříjemnosti k tomu, abyste se zase 
mohli setkat s Bohem.  

Petra Zdislava 
 

PS: O takové radosti z Boha se píše mnohokrát v Bibli, viz Ž 16,11 („vrcholem radosti je být 
s tebou“) nebo 1 Pt 1,8 („ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho 
věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí“).      

_________________________________________________ 
 
V noci 23. listopadu 1654 Blaise Pascal prožívá po dobu dvou hodin silné setkání s Bohem. Své 
pocity, které jej provázely, si v rychlosti zaznamenal na kousek papíru. A aby si tento zážitek 
vždy připomínal, nosil text zašitý do podšívky svého oblečení. Dnes je tento krátký text znám 
jako Pascalův memoriál. 
 
 

OHEŇ 
 

Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákubův, ne filosofů a učenců. 
Jistota. Jistota. Cit. Radost. Mír. 

Bůh Ježíše Krista. 
... 

Radost, radost, radost, slzy radosti. 
... 

Ježíš Kristus. 
Vzdálil jsem se od něho; unikal jsem mu, zříkal se ho, ukřižoval jsem jej. 

Kéž se od něho nikdy nevzdálím. 
 Zachovává se jen cestami, které ukazuje Evangelium…. 
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Motto: Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k 
účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží.  

 
Čl. (2) úvodu stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské. 

 
1)  „Dohoda o úprav ě vzájemných práv a povinností 

při spole čném užívání kostela Sv. Rodiny 
v Praze – Řepích“  - projedná S.M. Konsoláta 
s S.M. Bohuslavou p ři stávající vizitaci. 

 
2)  Připomínky ke knize (kronice) M.Duška zpracovává D. Ž ofák. PR 

navrhuje podrobn ěji zapracovat po čátky zdejší farnosti; jednání na 
arcibiskupství, angažmá pán ů Voplakala, Kubáta a Suchela. 

 
3)  Radní Suchel informoval o zám ěru vydat na CD kázání P.D. Janá čka, 

proložená hudbou. 
 

4)  11.11.2011 Martinský pr ůvod – viz minulý zápis; p řípravy probíhají 
dle plánu; projednány podrobnosti. 

 
5)  Živý betlém se letos uskute ční ve čtvrtek 22. prosince; za čátek 

pr ůvodu v 16 h. Sv. Rodina zajišt ěna. 

6)  Advent – o adventních ned ělích bude v 18:30 h. obrazová meditace a po 
ní nešpory. Roráty budou v sobotu v 7:00 h. Ve všed ní dny jsou 
farníci zváni na roráty do kaple sester v 6:00 h. r áno. 

7)  Ve v ěci informa ční tabule veterinární kliniky u kostela sv. Martina  
(viz minulý zápis) nedošlo k posunu. D. Žofák zform uluje v této 
záležitosti dopis- stížnost na místní ú řad.  

8)   P říští zasedání PR se uskute ční dne 8.12. 2011 ve 20:00 h. v klubu 
DCB. 

 
 

 

 
Zásah pákistánského ministra  
navrátil dovolení napsat: Ježíš Kristus 

Díky zásahu katolického ministra pro mezináboženskou 
harmonii budou moci obyvatelé Pákistánu užívat v krátkých 
textových zprávách jméno Ježíš Kristus. Akram Gill se 
osobně setkal s předsedou státního telekomunikačního úřadu 
Mohammedem Yaseenem, aby jej požádal o změnu 
v seznamu půldruhého tisíce vulgárních slov, která budou 
v budoucnu mobilní operátoři muset blokovat jako mládeži 

   z RES CLARITATIS uvád íme.. .  

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 10 .L ISTOPADU 2011 
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nepřístupná. Jméno Ježíše Krista bylo ze seznamu vyškrtnuto a pákistánská církev vyjádřila své 
uspokojení nad možností využívat k evangelizaci také nové komunikační technologie.  

Toto částečné vítězství křesťanské minority ovšem kalí zprávy o umučení katolického 
sociálního aktivisty v pákistánské provincii Paňdžáb. Akram Masih, otec čtyř dětí, vystupoval 
proti muslimským latifundistům, kteří za podpory lokálních úřadů vyvlastňují pozemky 
křesťanských majitelů. Vloni se mu podařilo vyhrát bitvu o parcely, na kterých stojí dvě 
křesťanské školy, avšak od té doby se stal terčem opakovaných výhrůžek. Akram Masih je již 
druhou obětí islámské pozemkové mafie v oblasti, před osmi lety byl za stejných okolností 
zavražděn katolický kněz O. George Abraham.  
 
 
Skotsko: trestné činy z náboženské nenávisti 

Skotská vláda zveřejnila data o trestných činech 
z náboženské nenávisti.  

Od listopadu 2010 bylo vzneseno 693 obvinění z činů 
motivovaných náboženskými předsudky – o 10 % více než 
v předchozím roce. 58 % bylo zaměřeno proti katolíkům, 37 
% proti protestantům, 2,3 % proti židům a 2,1 % proti 
muslimům. Třetina těchto činů souvisela s fotbalem, v 60 % 
případů spolupůsobil alkohol.  

Jen 5 % souviselo s pochody a průvody.  
 
 
Vatikán podporuje výzkum ne-embryonických kmenových  bun ěk 

3. Na vatikánské konferenci o výzkumu 
dospělých kmenových buněk, konané od 9. 
listopadu, vystoupil Mons. Tomasz Trafny, 
který po neúspěšné chemoterapii prodělal 
transplantaci svých vlastních krevních buněk. 
Už tři roky po této operaci je zdráv. Podobně 
dramatické zlepšení zdravotního stavu zažila 
po transplantaci vlastních buněk další 
účastnice, Sharon Porterová, matka několika 
dětí. Tento typ léčby se skutečně osvědčuje. 
Církev ho podporuje, protože neničí lidské životy.  

Konference se zúčastnila řada odborníků, kteří prezentovali výsledky svých výzkumů 
s kmenovými buňkami odebranými z pupečníku, kostní dřeně a dalších ne-embryonických 
zdrojů.  

Už v květnu 2010 podepsal Svatý stolec smlouvu s americkou biofarmaceutickou společností 
NeoStem, která se na tento typ výzkumu specializuje, a investoval do něj zatím 1 milion dolarů.  
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PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ - ADVENT       
 

Na co vlastně čekáme během adventu? Na Kristův první příchod? Ten už je za námi. Na jeho 
druhý příchod? Toho se bojíme, nepřejeme si ho. Na Vánoce? Čekání na svátky se 
z náboženské události stalo událostí komerční, kterou hned vystřídá další. Tak se tedy zdá, že 
křesťan nečeká na nic; že křesťanská naděje je prázdné slovo, a právě proto podléhá zákonům 
vakua a nechává se zaplnit jinými druhy nadějí. 
 Ale opravdu nemáme co očekávat? (...) Jsou lidé, kteří stále ještě žijí před Kristem: ještě 
se nesetkali s Bohem, který neléčí naše utrpení tím, že by ho odstraňoval, ale tím, že ho snáší 
spolu s námi; který proměňuje nepravost světa tím, že se sám zařazuje mezi oběti 
nespravedlnosti. Jsou lidé, kteří žijí po Kristu - viděli ho a odešli pryč. Není šťastnější žít 
„před“ Kristem než „po“ Kristu? Opravdu je už jeho první příchod „za námi“? Neměli bychom 
opravdu celý život kráčet k němu a neměl by nám advent pomáhat k tomu, abychom na této 
cestě vytrvali? Postupně by nám mohlo být jasné, že očekávání prvního i druhého příchodu 
Ježíše Krista je v podstatě jedno a to samé. Oba totiž v konečném důsledku neznamenají nic 
jiného než vstoupit do vnitřního dynamismu prosby: „přijď tvé království“.  
 

                      (kapitola z knihy Zasiahnutí neviditelným) 
 
 
 

  Abychom stále znovu hledali  

 

a nacházeli Ježíše ve svém životě   

 

    Vám všem přeje  

 

  redakce Martinovin! 
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