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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
      “Milovaní! Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“ 1 Jan 5,5 
 
  
 

SCHODY ŽIVOTA  
 
Na fotce vidíme kamenné schody nesoucí stopy času: obité hrany 
schodů a černý povlak. Těžko to budou schody z nějakého 
veřejného prostoru, neboť jim chybí zábradlí zabezpečující jistotu.  
K čemu mohou takové schody sloužit? Kam mohou vést?  
 Výřez obrazu nepodává jasnou zprávu o okolí, významu a 
cíli schodů. Vedou od neznámého základu k rovině ležící nad 
horizontem pozorovatele – k mostu nebo balkonu. Pohled zespoda 
vyvolává pocit, že schody jdou přes nebe, nebo že do nebe vedou. 
Zatím jsou to ony, co brání plnému výhledu na nebe, současně ale 
nabízejí volný pohled do nebeských dálek.    
 Kdo chce po takových schodech vystoupat, potřebuje 
důvěru: důvěru ve vzletnou konstrukci, která má svá léta, a důvěru 
v sebe, že zvládne výstup bez podpory. Jedinou podporou je víra, 
že se takový krok vyplatí.  
 Schody mohou být obrazem pro náš život. Hledáme výstup, úspěch. Máme prostředky, 
které nám rychle a pohodlně pomáhají překonávat vzdálenosti a výšky. Kdo chce, dostane se 
lehce nahoru. Ale to není skutečný život. V konečném důsledku musíme všichni prožít tu 
skutečnost, že nemůžeme být všude tam, kde bychom chtěli, že to nejde mít vše najednou, že 
život se realizuje postupně. Teprve na konci uvidíme bez zábran, co je nahoře. Teprve pak 
budeme schopni posoudit náš výstup a budeme vědět, jestli vedl k vzácnému cíli.  
 
     Dobré vykročení do roku Pána 2012 a požehnaný leden přeje P. Daniel O. Praem. 
 
. 
 ČTVRTKY V KLUBU DCB V 19:30 
  12. ledna: FR pastorační 20 hod. 
  19. ledna: biblická hodina 
  26. ledna: biblická hodina 
 
 SLAVNOSTI A SVÁTKY V LEDNU 2012 
  6. ledna pátek: SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ   
  8. ledna neděle: Svátek KŘTU PÁNĚ  
  25. ledna středa: Svátek OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA 
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Na konci prosince jsme dostali dopis od Erla Josepha Raj - našeho adoptivního chlapce z Indie. 
Zde přinášíme jak překlad jeho dopisu, tak také dopisu biskupa tamní diecéze Kurnool:  
 
Drazí sponzoři! 
 
Posílám vám vřelý pozdrav. Doufám, že můj dopis vás zastihl v dobrém zdraví duše i těla. Já 
jsem spokojený a zdravý. Brzy budeme slavit Vánoce. To je velká slavnost radosti. Přeji Vám 
požehnané Vánoce a milost naplňující rok 2012.  
 My máme novou sestru v našem internátu a nového učitele ve škole. Jsou ke mně velmi 
milí a dobře se o mě starají. Byl jsem moc rád, že jsem mohl strávit své letní prázdniny s členy 
mojí rodiny. Těšil jsem se také na letní tábor, na kterém nás učili modlitby, písně, pohybové 
písně, hry a také jsme se dívali na filmy s biblickými příběhy. Dobře pršelo a bylo také hezké 
počasí.  
 S vděčností vzpomínám na veškerou Vaši pomoc a modlím se za vás! 
 S vánočními modlitbami a přáními Vaše milované dítě     
          Erla Joseph Raj 
 
 
Drazí adoptivní rodiče a přátelé!  
 
Přejeme Vám radostné a láskyplné Vánoční svátky! 
 Bůh Otec nás pozval k tomu, abychom s ním sdíleli Jeho rodičovství. Jako Bůh dává a 
odpouští, máme i my pozemští rodiče dávat a odpouštět. Jako Bůh obětoval svého syna pro 
štěstí nás všech, tak také my máme rádi dávat sami sebe pro naše děti. To nám dává zakoušet 
naplnění a uspokojení. Takto se přiznáváme k srdci Božímu a podílíme se na Jeho díle spásy. 
Při této příležitosti Vám přeji krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2012. 
 Když se podíváme zpátky, jsme udiveni tím, jak rok 2011 byl naplněný požehnáními, 
která jsme přijali od našeho Pána skrze Vás. S Vaší pomocí chudé děti mohly chodit studovat 
do školy, dostaly všechny potřebné pomůcky, mohly dostávat pitnou vodu a výživné jídlo, 
zubní a lékařskou péči. Krávy a ovce byly přiděleny do některých chudých rodin k zajištění 
živobytí. S Vaší pomocí a ochranou byly postaveny nové domy pro Dality (nedotknutelní - 
nejnižší kasta v Indii) a nejchudší z chudých. Pro naši komunitu byly vyvrtány studny s pitnou 
vodou. Všechny tyto věci byly možné pouze díky Vašim obětem a štědrosti. Jak řekl náš Pán: 
„Vpravdě vám pravím, cokoli jste udělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších, pro mne jste 
udělali.“ Mt 25,40. 
  Díky Vám, že jste částí našeho sponzorského programu. Je to Vaše oběť a štědrost, 
která dává dětem možnost chodit do školy. Je to velká podpora chudých rodičů, kteří jsou 
dělníci bez pozemků a bez privilegií. 
 Upřímně se modlíme v této radostné době Vánoc aby Vaše radost byla větší, Vaše srdce 
naplněné a aby pokoj nebe sestoupil na Vás a Vaše blízké a drahé. Ještě jednou přejeme  
 
 krásné Vánoce a šťastný nový rok 2012! 
 
S radostným vánočním požehnáním  + Antony Poola DD, biskup Kurnoolu 

   A DO P C E NA  DÁ L K U  
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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)  J. Klápšt ě p řipomn ěl, že na podzim uplynulo deset 

let od p říchodu P. Daniela do naší farnosti. PR 
děkuje P. Danielovi za jeho dosavadní p ůsobení.  

 

2)  „Dohoda o úprav ě vzájemných práv a povinností p ři 
spole čném užívání kostela Sv. Rodiny v Praze – Řepích“  - vzhledem 
k nep řítomnosti S.M. Konsoláty se tento bod (bod 1 zápisu  z 12.05.2011) 
odkládá na p říšt ě. 

 

3)  Připravovaná kniha - kronika farnosti: P. Suchel do n í doplní historická 
fakta z po čátku vzniku farnosti.  

 

4)  Svatomartinský pr ůvod: PR vyjad řuje pod ěkování všem, kte ří se na 
příprav ě a realizaci podíleli. 

 

5)  Živý betlém: Bude se konat ve čtvrtek 22. 12. od 16 hod. Od KS Blatiny 
vyjde pr ůvod T ří král ů sm ěrem k ŽB, který bude na zahrad ě sester 
boromejek. Ten den bude zrušena mše svatá v 18 hodi n u sv. Martina a 
bude pouze v 6 hodin v kapli sester. Zatím zdárn ě probíhá p říprava. Na 
přípravu exteriéru na zahrad ě je t řeba sehnat ješt ě n ěkolik dobrovolník ů 
(koordinace J. Klápšt ě) 

 

6)  Tabule u sv. Martina: je již zformulován dopis, žád ost o p řezkoumání 
nevhodné instalace info tabule na zdi na zahrad ě u sv. Marina, který P. 
Daniel odešle na OÚ Řepy. 

 

7)  Mobilní telefony pana fará ře a pastora čního asistenta mohou mít výhodný 
tarif p řes rámcovou smlouvu ČBK. P. Daniel zajiš ťuje p řevod na nový 
tarif. 

 

8)  Zpovědní den v adventní dob ě - st ředa 21. 12. od 16 hod. 
  

9)  V pátek 30. 12. - patrocinium našeho kostela. Slavn ost Sv. Rodiny - v 18 
hod. 

 

10)  J. Klápšt ě navrhuje doplnit dobrovolníky z řad farník ů, kte ří budou 
ochotni pomoci s uklid ňováním návšt ěvník ů rušících pr ůběh p ůlno ční mše 
sv. zejména v zadní části kostela. 

 

11)  Byl stanoven po řad bohoslužeb a slavností o Vánocích 2012. 
 

12) Kurz Alfa: byl zdárn ě zakon čen ve st ředu 7. 12. Hledá se cesta, jak 
pokra čovat dále. 
 
 P říští jednání PR bude 12. 1. 2012.  

___________________________________________ 
 

 

Přátelství je znamenitým prostředkem, jak se radovat z Boha. 
     sv. Terezie z Avily  

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 8 .PROSINCE 2011 
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 Dnes se vydáváme na cestu do nového roku 2012. Díváme se do něj s důvěrou, nebo nás spíše 
naplňují starosti? Na prahu nového roku stojíme jako před velkou výpravou. V žalmu 121 se poutník 
dívá na hory, které se před ním tyčí na cestě k Božímu městu. Něco na své cestě dokáže předvídat a 
naplánovat, něco je nepředvídatelné a vymyká se jeho moci. Musí si přiznat, že není pánem situace, tak 
jako my nejsme pány těch svých, i kdybychom jimi byli rádi. Jsme podřízeni času a ve vztahu k němu 
cítíme svou bezmoc. Čas nás jako mocnější opásává, my ztrácíme sílu a vadneme. Čas ale není jenom 
naším údělem, nýbrž také našim posláním a požehnáním. Poutník zvedá své oči k horám a ptá se: 
„Odkud mi přijde pomoc? A jeho odpověď zní: „Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i 
zemi“… 
 
Franz Kafka napsal v roce 1917 podobenství s názvem „Císařské poselství“.  
V něm píše, jak císař, poslal tobě, jedinci, ubohému poddanému, nepatrnému stínu, jenž před 
císařským sluncem prchl do nejvzdálenější dálky, právě tobě poslal císař ze svého smrtelného lože 
poselství. Nakázal poslovi, aby klekl u jeho postele, a do ucha mu pošeptal poselství; tolik mu na něm 
záleželo, že si je dal znovu opakovat do ucha. Kývnutím stvrdil správnost toho, co bylo řečeno. A přede 
všemi, kdo přihlíželi jeho smrti - všechny překážející stěny jsou strženy a na schodišti, jež se vznáší do 
šíře i výšky, stojí v kruhu říšští velmožové -, před těmi všemi posla odeslal. Posel se ihned vydal na 
cestu; silný, nezdolný muž; napřahuje před sebe hned jednu, hned druhou paži, klestí si cestu 
zástupem; narazí-li na odpor, ukáže na prsa, jež nesou znamení slunce; postupuje též bez nesnází 
kupředu jak nikdo druhý. Avšak zástup je převeliký; jeho příbytky neberou konce. Jak by letěl, kdyby se 
před ním otevřelo volné pole, a brzy bys asi na svých dveřích uslyšel nádherné bušení jeho pěstí. Avšak 
místo toho, jak nadarmo se lopotí, stále ještě se prodírá komnatami vnitřního paláce; nikdy je nezdolá; 
a i kdyby se mu to podařilo, nic by se tím nezískalo; musil by se probojovat dolů po schodech; bylo by 
třeba přejít dvory; a za dvory druhý palác, který obemyká první; a opět schody a dvory; a opět palác; 
a tak dál skrze tisíciletí -; a kdyby nakonec vyrazil poslední branou ven a - to však se nikdy, nikdy 
nemůže stát -, leží před ním teprve sídelní město, střed světa, zaplavené svou sedlinou. Tudy 
nepronikne nikdo, natož s poselstvím nebožtíkovým,  Ty však sedíš u svého okna a sníš o něm, když se 
blíží večer. 
 
Porovnáme-li tento příběh a naše dnešní evangelium, nalezneme několik paralel. 
V obou příbězích jde: 

• o božské poselství, jehož pravost je potvrzena; 
• poslové (pastýři i ten císařský posel) ihned vyráží na cestu;  
• poselství má být předáno dál těm, kteří sedí v temnotě života, aby uviděli světlo, a s ním radost, 

pokoj a smysl.  
Vedle shod ale existují v příbězích i podstatné rozdíly:  

• v evangeliu je řeč o dítěti, které má před sebou celý život, v Kafkově příběhu o umírajícím 
císaři, jehož život je pryč; 

• pastýři roznesou zprávu, Kafkovu poslovi se s ní nepodaří projít; 
• u evangelisty Lukáše čteme: „ Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli.“  

U Kafky slyšíme: „Ty však sedíš u svého okna a sníš o poselství, když se blíží večer.“  
 
 Možná Kafkův příběh více odpovídá naší situaci a době, v níž žijeme. Nejde jenom o situaci 
odcházejícího starého roku a nastávajícího nového roku a jejich poselství. Jde o situaci našeho života a 
víry.  

  P R OM L UVA  Z E M ŠE SVA TÉ  NA  N OV Ý RO K   



 
 

                   martinoviny - leden 2012                                                     5 

 Kdo je tím umírajícím starým císařem, kterému jde o to, aby se jeho poselství dostalo i těm 
nejvzdálenějším? V jeho postavě poznáváme zdánlivě bezmocného a v smrti ležícího Boha. Pro mnohé 
z nás lidí je již mrtev. Přesto v každém nás tkví hluboká touha po Něm. Každý chce vědět, proč tady 
vlastně je, proč žije. Každý hledá poslední útočiště. Každý vyhlíží po naději, která je silnější než smrt. 
Ale poselství se nedostaví. Proč?  
 Posel a jeho zpráva neprojde. Do cesty se mu postaví příliš mnoho překážek. Rostou spolu 
s cestou do obřích rozměrů. Co je jimi myšleno? Kafkova odpověď je překvapivá. Vlastní překážkou je 
sám posel. Z jeho nitra vyrůstá vždy znovu se vracející pocit beznaděje. Všechny vnější překážky, 
které se poslovi staví do cesty, ty mnohé místnosti paláce, schody, dvory, to vše jsou projekce, výplody 
strachu, které vyvstanou tváří tvář důležitému poselství a učiní jej bezmocným.  
 Není to tak s námi? Nepřepadají nás takové pocity strachu a bezmoci když jsme postaveni  před 
těžké úkoly a situace? … 
 Také dnes, na prahu nového roku?  
 
 Jak se dostaneme dál? Řešení nám nabízí dnešní evangelium. Pastýři důvěřovali poselství, které 
slyšeli od andělů. Nechali ho vniknout nejen do uší, ale především do srdce. Nestali se jenom nositeli 
poselství, to poselství je samotné neslo. Proto řekli: „Pojďme do Betléma a podívejme se na to, co se 
stalo a co nám Pán oznámil.“ A všichni se divili. 
  
 Ustarané a zranitelné já se musí otevřít a svěřit se Boží lásce. To znamená věřit – ne že my 
máme poselství Boží, ale že ono má nás. Kdo se tomuto poselství dokáže otevřít, ten se stane 
svobodným od sebe sama, stane se vykoupeným ze sebe sama, ze svého strachu, z nedůvěry a 
beznaděje.  
 
 Bůh hledá cestu k člověku a našel ji skrze Marii. Proto ji nazýváme Bohorodičkou. Stala se 
bránou, která spojila nebe se zemí. Jako žena víry řekla Bohu své ano, neboť věřila, že Bůh je s ní. 
Inspirujme se v tomto roce její důvěrou a prosme: 
  
Bože, Otče, pro tebe je jeden rok jako okamžik. 
Pro nás  je dlouhý 365 dní, naplněn dobrým i zlým.  
Stárneme v tomto čase a současně mládneme pro věčnost.  
Každý rok nás přivádí k tobě blíž.  
Za námi je cesta dalšího roku: zatáčky, kopce, rovné silnice, výmoly, 
nehody, zmeškané spoje. Pro tyto zmeškané příležitosti bychom mohli 
ztrácet naději, kdybys nám neodpustil.  
Před námi je v roce 2012 366 dní.  
Ty jsi spočítal naše dny, minuty, vteřiny.  
Každý impuls nás přibližuje k tobě.  
366 dní beze stínů? – to by byla již věčnost.  
Ty jsi i za mraky.  
 
Prosíme tě především o lásku, o sílu, o světlo. Ale také o zdraví, o trochu více peněz a abys byl pořád s 
námi. Ať nás tvé poselství nese a proměňuje. 
                                   P. Daniel, OPraem   
   ___________________________________________________ 

 

 
Bůh nás miluje až do té míry, že v nás přebývá, stává se nám druhem v naší samotě,  

důvěrníkem a přítelem v každé chvíli. 
       Alžběta od Nejsvětější Trojice   
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URUGUAY: MEZINÁRODNÍ NADACE USILUJÍ O ZRUŠENÍ TREST NOSTI POTRATŮ 
 
Senát zvažuje p řijetí zákona, který by zrušil trestnost potrat ů v zemi. 
Zákon by zrušil všechny tresty za potraty v prvních  12 týdnech 
t ěhotenství, i když po právní stránce by z ůstaly nezákonné. Zvažovaný 
zákon má podporu socialistické koalice politických stran Frente Amplio, 
která má slabou v ětšinu v parlamentu i senátu; proti zákonu je 
konservativn ější Colorado Party.  
Představitel sekce pro rodinu a život biskupské konfe rence řekla na výboru 
senátu pro zdravotnictví, že "v sou časnosti jen málo lidí neví o existenci 
mezinárodních zájm ů ve prosp ěch zavedení potrat ů v r ůzných státech". 
Gabriela López, sekretá řka biskupské konference, řekla: "Jsou za tím 
mezinárodní nadace, které vyvíjejí nátlak, jako jso u Rockefeller 
Foundation, Ford Foundation, MacArthur Foundation a  mnoho dalších, které 
považují nár ůst po čtu obyvatel na sv ět ě za bezpe čnostní problém. Nyní je 
řada na Uruguaji. Bohužel tento typ zákona není loká lní iniciativou 
některých zákonodárc ů, ale spíše strategií propagovanou mezinárodn ě 
institucemi, které usilují o oklamání lidu a zákono dárc ů a p řimět je, aby 
schválili jednu v ěc v domn ění, že schvalují n ěco jiného. Skute čným cílem 
t ěchto strategií není podpora žen. Zastávat tyto prog ramy znamená podrobit 
se cizím zájm ům. Podobné snahy o zm ěnu legislativy jsou v i jiných zemích 
regionu."  

19.12.2011, lifesitenews.com 
 
 
VÁLKA V IRÁKU KON ČÍ, K ŘESŤANSKÁ KOMUNITA JE ZDEVASTOVANÁ 
 
Spojené státy dokon čují stahování vojsk z Iráku a analytici tvrdí, že 
tragické d ůsledky války, které 
předpovídal papež Jan Pavel II., jsou 
ost ře poci ťovány p ředevším mezi k řesťany 
v této zemi.  
Irácký kn ěz P. Firas Behnam Benoka řekl 
19. prosince agentu ře CNA, že kdyby 
vůdcové sv ětových velmocí naslouchali 
„prorockým slov ům“ minulého papeže, 
„láska by nebyla zlikvidována ve prosp ěch 
násilí a nenávisti“.  
P. Benoka řekl, že irácký lid i nadále 
čelí „hrozné tragédii“, nebo ť musí 
bojovat se „stínem násilí“, který z ůstává na jejich duších.  
 
Devět let trvající válka má „strašlivé d ůsledky“ pro k řesťanskou populaci 
v Iráku, řekl Michael La Civita, viceprezident pro komunikaci  Sdružení pro 
péči o katolíky na St ředním východ ě.  
Papež Jan Pavel II. byl proti invazi USA do Iráku, vyzýval k vyjednávání 
a dalším nenásilným snahám o mír v zemi.  
Varoval, že válka bude mít „d ěsivé d ůsledky“ pro irácký lid žijící 
v oblasti, která byla „již p ředtím t ěžce zkoušena“ násilím.  
Je smutné, řekl La Civita 16. prosince agentu ře CNA, že se papežova 
předpov ěď ohledn ě d ůsledk ů války ukázala jako naprosto p řesná.  

   z HN U TÍ PR O ŽI V OT  a R ES  CL A RI TA T I S u vá d ím e.. .  
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Poznamenal, že ve válce bylo zabito více než 150 00 0 iráckých civilist ů. 
A krom ě toho, že si válka vyžádala tolik lidských život ů, navíc „úpln ě 
zni čila“ k řesťanskou komunitu v Iráku.  
15. prosince La Civita ve svém blogu upozornil na z právu Organizace 
spojených národ ů o tom, že „více než 4,7 milionu Irá čanů uprchlo ze svých 
domovů“.  
Vysv ětlil, že podle odhad ů OSN „uprchla tém ěř polovina irácké st řední 
t řídy a kvalifikovaných profesionál ů“.  
Velké procento této skupiny tvo řili k řesťané, řekl a poznamenal, že asi 75 
procent iráckých k řesťanů, mandejc ů a jezíd ů opustilo své domovy.  
Nedávná zpráva amerického ministerstva zahrani čí uvádí, že k řesťanská 
populace v zemi je v sou časné dob ě méně než polovi ční v porovnání s po čtem 
před rokem 2003.  
Důsledkem jsou, říká La Civita, prázdné kostely a nedostatek finan ční 
podpory pro farní spole čenství a jejich programy.  
Je zde mnoho rozvrácených rodin, dodal, a mnoho žen  a d ětí se musí „starat 
samy o sebe“.  
P. Benoka popsal „dnešního Irá čana“ jako „k řehkého člov ěka bez nad ěje“ ve 
spole čnosti, která je stále hluboce rozšt ěpená.  
Řekl, že irá čtí k řesťané „zmizeli spolu s ostatními menšinami“. Až Spoje né 
státy stáhnou zbytek svých jednotek ze zem ě, budoucnost t ěchto menšin bude 
nejistá.  
P. Benoka řekl, že k řesťané se v této zemi obávají „myšlenky na zánik“ 
a bojí se, že „budou využiti“ k politickým cíl ům. P řesto je podle n ěj 
možné, že irá čtí k řesťané p řežijí, pokud v zemi zavládne mír.  
La Civita v ěří, že zacházení s menšinami sehraje d ůležitou roli p ři 
rozhodování, kterým sm ěrem se zem ě v následujících letech vydá. „Menšiny 
nebo jejich absence budou rozhodovat o budoucnosti Iráku,“ řekl.  

___________________________________________________ _________ 
 
 

Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci. 
          sv. Tomáš Akvinský 

 

Nebojím se soudu, protože soudce je mým přítelem. 
          sv. Terezie z Lisieux 

 
Blahoslavený je ten, kdo miluje Boha a v Bohu svého přítele. 

          sv. Prosper z Akvitánie 
 
   

    

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

KOSTEL KOSTEL KOSTEL KOSTEL SV. RODINYSV. RODINYSV. RODINYSV. RODINY            
                    NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    9 hod9 hod9 hod9 hod     
     Pondělí – 16 hod 
     Středa – 16 hod   
     Pátek – 18 hod   
Sobota – 18ºº (s nedělní platností…)  mše spojená s nešporami 

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

                    NEDNEDNEDNEDĚLE ĚLE ĚLE ĚLE ––––    777745454545    
     Úterý – 18 hod 

     Čtvrtek – 18 hod 
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