
 
 

                   martinoviny - září 2012                                       1 

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
            „Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, bude mít světlo života.  Jan 8, 12 
 
 
 

NOVÉ VÝZVY – STARÁ ZKUŠENOST  
 
Kdo je tím zvláštním mužem ponořeným do čtení 
knihy? Mnozí v něm ihned podle písmene H, 
kardinálského klobouku, Písma a lva poznají svatého 
Jeronýma (Hieronymus). V roce 382 dostal tento 
nadaný teolog od papeže Damasa úkol zrevidovat 
latinský překlad Písma. Jeho dílo dostalo název 
„Vulgáta“ a stalo se nejdůležitějším překladem Bible 
pro středověk.  
K atributu lva přišel Jeroným dle legendy tak, že jako 
poustevník v syrské poušti vytáhl lvu z packy trn a 
dále se o něj staral až do jeho uzdravení. Pak už lev 
svého zachránce neopustil.  
Tohoto motivu se v dějinách umění chopili velcí 
mistři jako van Eyck, da Messina, Ghirlando, Dürer, 
Caravaggio i bratři Rubensové. Vedle nich působí 
obraz Siegrieda Anzingera žákovsky. Ale má něco do 
sebe. Posadil Jeronýma do transcendentního prostředí a nechává nás nakouknout Jeronýmovi 
přes rameno. Dává nám účast na jeho studiu. Nejde mu ani tak o překlad (Jeroným nedrží brko), 
jako o fascinaci Božím slovem, které Jeronýma zcela uchvátilo. Stejně jako nedokáže od 
Božího slova odtrhnout svůj zrak, je nejdřív ponořen do naslouchání.  
Pro lid Bible bylo spíše ucho než oko hlavním smyslovým orgánem pro setkání s Bohem. Díky 
vynálezu tisku a později televize se naše vnímání změnilo. To, co je psáno, je dáno a také to, co 
dávali v televizi a psali na internetu. A přitom zdůrazňuje komunikace tištěným slovem 
autonomii, konkurenci, neosobní styk a abstraktní myšlení. Při ústním sdělení stojí v popředí 
důvěrnost, sociální sounáležitost a tradice.  
Jeroným jako posluchač a překladatel Písma do jazyka všedního dne nám připomíná, že každý 
jeden z nás má Boží slovo nejdříve slyšet a pak přeložit tělem a duší do svého života a do svého 
času.  
Se zářím přicházejí nové výzvy nejenom pro naše žáky a studenty, ale i pro mnohé z nás. 
Nechme se také dnes dotýkat a fascinovat Božím slovem, které nám jako světlo ukazuje stezku 
životem.  
 
   Po žehnané  zá ř í  p ře je  P .  Dan ie l  O .  P raem .  
 

9 / 2012 
ROČNIK XVI . 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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SLAVNOSTI A SVÁTKY V ZÁ ŘÍ 2012 
14.09. pátek: Svátek Povýšení svatého kříže 
15.09. sobota: Památka Panny Marie Bolestné  
21.09. pátek: Svátek sv. Matouše  
28.09. pátek: SLAVNOST SV. VÁCLAVA – 18:00 SV. RODINA  
29.09. sobota: Svátek sv. Michaela, Gabriela,Rafaela  
 

 
ČTVRTKY V KLUBU DCB  
Program bude oznámen při nedělních bohoslužbách.  
Také pastora ční rada  bude ohlášena při nedělní bohoslužbě. 
    

 
FARNÍ KAFE 
Tak jako v minulých letech bude možnost se sejít každou první neděli v měsíci na Farním 
kafi v klubu DCB. Zde budou také vítány vaše kulinářské domácí produkty (jistě i 
nedomácí...) k potěše všech přítomných :-) 
    

    
NÁBOŽENSTVÍ  
Letos se v naší farnosti připravují tyto skupiny náboženství:  
1. školní děti - každý čtvrtek od 14.30 u sv. Martina, D. Žofák 
2. školní děti - každé pondělí od 16 hod u sv. Martina, D. Žofák 
3. příprava na 1. sv. přijímání - každou středu od 15.30 u sv. Martina, D. Žofák 
 - zhruba jednou do měsíce se děti setkají také s naším panem farářem v neděli po  
  mši svaté...  
4. předškolní děti - podle počtu přihlášených určíme frekvenci, čas a den setkání 
    Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi! 
    

    
SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE 
Tento rok je opět možné se přihlásit do společenství mládeže, které 
se bude scházet ve čtvrtek od 19 hod. večer - kdo byste měl zájem, 
napište se na přihláškový list v předsíních obou našich kostelů.  
          David Ž. 
    

    
PŘÍPRAVY NA K ŘEST A BIŘMOVÁNÍ 
Od začátku září je možné se přihlásit na přípravu ke svátostem. List 
pro zájemce je připraven v předsíních obou našich kostelů.   
         David Ž.  
 
 
 
 
BENEFIČNÍ BAZÁREK 
 

Milí farníci, před časem jsem deklaroval realizaci farního benefičního bazárku. Ten se tedy 
uskuteční v NEDĚLI 7. ŘÍJNA PO MŠI  SVATÉ V KLUBU DCB . Jedná se o akci na podporu 
naší farnosti. Z každé prodané věci půjde 25% na farnost (resp. domov sv. Karla Boromejského). 

    INFORMACE A NABÍDKY Z FARNOSTI   
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Prosím všechny, kdo by chtěli pomoci s organizací (především nalepení kódů a evidence věcí), aby 
se mi nahlásili. Rovněž pokud máte nějaké především dětské věci, které jsou v prodejném stavu, 
a které byste byli ochotni prodat ve prospěch farnosti, abyste se mi rovněž nahlásili a sdělili mi, co 
budete chtít prodávat a za jakou cenu. Další informace pro prodejce pak budu posílat mailem. Můj 
mail je palo.janto@gmail.com. Díky všem za podporu. P.Janto 
 
 
PODZIMNÍ KURZ ALFA v Řepích 
Milí farníci, 
možná jste si už všimli malých žlutých lístečků na lavicích v kostele 
s informacemi o kurzu Alfa.  Text je záměrně rozdělen na dvě části, které lze 
snadno oddělit. První je určena vám, druhá těm, které byste na Alfu chtěli 
pozvat nebo přivést. Při nabídce či zvaní se lze odvolat i na oznámení 
v posledním čísle Řepské 17, případně na letáčky, vyvěšené v obecních 
vitrínách po sídlišti.  
 

KURZ ALFA (v pořadí už 6. v naší farnosti) ZAČNE  
VE STŘEDU 26. ZÁŘÍ V 19,00 V JÍDELNĚ KLÁŠTERA. 

 Žádné kurzovné se neplatí, dobrovolným příspěvkem na pohoštění však nepohrdneme. 
Moc vás prosíme o modlitbu za účastníky i za „týmáky“ a děkujeme vám, že nám pomáháte 
budovat láskyplnou farní rodinu, v níž se absolventi kurzů Alfa mohou cítit přijímáni a vítáni. Bez 
tohoto zázemí bychom kurzy vůbec nemohli pořádat. 
PŘIHLÁSIT SE je možné u mne, osobně, telefonicky (603301428) nebo mailem:    
                marie.svatosova@seznam.cz 

Za „týmáky“ Marie Svatošová 
 

FARNÍ  VÝLET 
 

Protože čas prázdnin a dovolených je nenávratně pryč, nastal čas přípravy tradičního 
podzimního farního výletu. Snad potěším méně zdatné chodce sdělením, že tentokrát se 
uskuteční autobusový zájezd do JIŽNÍCH ČECH, a to v SOBOTU 6. ŘÍJNA 2012. Naším 
cílem bude nejprve Vyšebrodský klášter, kde bude sloužena mše svatá. Po prohlídce tohoto 
kláštera se vydáme k nedalekému klášteru Zlaté Korun ě a na závěr navštívíme město Český 
Krumlov , kde vyhradíme čas na procházku historickým centrem podle vlastního zájmu a 
fyzické zdatnosti. 
Na výlet se můžete přihlásit zápisem do prezenční listiny v předsíni obou našich kostelů nejlépe 
do konce září (raději dříve). Zálohu ve výši 300,- Kč za dospělého a 200,- Kč za dítě můžete 
zaplatit H. Kučerové každou neděli po mši sv. v předsíni kostela Sv. Rodiny nebo kdykoli po 
osobní domluvě. Všichni jste srdečně zváni.              H. Kučerová 
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Také já jsem spolu s Frantou Kucharským vyrazil do Žďáru nad Sázavou, abych se tam 
zúčastnil  V. Celostátního setkání mládeže. Na následujících několika řádcích bych se chtěl 
s Vámi podělit o své zážitky.   
 Tématem setkání byl citát z listu apoštola Pavla Galaťanům „Ovocem Ducha je láska, 
radost, pokoj…“ (Gal 5, 22). Každý ze tří celých dní byl věnován jednomu ze tří těchto 
„ovocí“. Každé ráno jim byla věnována katecheze některého z našich biskupů a rovněž slavení 
eucharistie se neslo v jejich duchu. Ve svých katechezích a homiliích nás otcové biskupové 
povzbuzovali ve víře a udíleli nám praktické rady, jak žít křesťanství v dnešní době v naší 
společnosti. 
 Mimo hlavní program pro nás byly připraveny přednášky na nejrůznější témata, různé 
sportovní aktivity a jeden den také koncerty všech možných žánrů. Já osobně jsem mimo jiné 
navštívil koncert souboru Prague cello quartet a moc se mi líbil. Videa z tohoto koncertu jsou i 
ke shlédnutí na Youtube. Po celou dobu jsme také měli možnost setkat se s kněžími při 
rozhovoru, přijmout svátost smíření nebo zajít do kostela na adoraci.  
 Za jeden z nejsilnějších zážitků považuji svědectví rodičů a známých blahoslavené 
Chiary Luce Badano (1971 - 1990), která zemřela v necelých 19 letech na rakovinu. Z obou 
rodičů vyzařovala především ohromná víra a vědomí, že skrze jejich dceru učinil Bůh velikou 
věc. Také proto jsme všichni pozorně naslouchali a i když začalo pršet, nikdo se nezvedl a nešel 
se schovat, na což poukázali i rodiče Badanovi. 
 V sobotu se k nám přidalo i velké množství rodin, které do Žďáru dorazily na svou 
tradiční pouť. Odpoledne jsme mohli prožít na poutních katechezích, což byly různě dlouhé 
trasy rozdělené podle věku se zastaveními na téma modlitby, ochrany života atd. Večer jsme se 
shromáždili na vigilii během níž biřmovaní obnovovali své biřmovací sliby a modlili se nad 
ještě nebiřmovanými. Tmu pomalu nadcházející noci rozzářilo světlo svíček, které se postupně 
jako vlna rozlévalo od paškálu ke každému na stadionu. Vigilii pak zakončila adorace v jejímž 
závěru otec biskup Kajnek procházel s monstrancí celým shromážděním a postupně žehnal.    
Celé setkání vyvrcholilo nedělní mší svatou během níž 7 zástupců 7 českých a moravských 
diecézi přijalo svátost biřmování. Po ní už jsme se plní dojmů rozjeli zpět domů. 
 Z celého setkání jsem jednoduše nadšený. Bylo to skvělé a i po organizační stránce dobře 
zvládnuté setkání, za což patří pořadatelům můj velký dík a obdiv. Bylo to rovněž velice 
výrazné zastavení na mé cestě k blížícímu se přijetí svátosti biřmování, myslím si, že z tohoto 
úhlu pohledu (ale i ze všech ostatních) jsem si nemohl přát nic lepšího. Doufám, že se na 
podobnou akci zase brzy dostanu.  
           Martin Boukal 
 
 
 
 
 
31. srpna 2012 zemřel jeden z největších mužů pokoncilní církve - kardinál Carlo Maria Martini. 
Pastýř podle Ježíšova srdce a prorok pro dnešní dobu, někdejší milánský metropolita, jezuita, známý 
biblický teolog a exegeta, exercitátor a autor mnoha knih s duchovní tématikou, bývalý rektor 
Papežského biblického institutu a Papežské gregoriánské univerzity, ale především člověk lásky a 
pokory, biskup, který dokázal naslouchat Bohu i člověku a hlásat evangelium lidem naší doby. Dokázal 
oslovit jak věřící, tak nevěřící, dovedl rozeznat znamení času, vést dialog se světem a přitom zůstat 

    CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE - ŽĎÁR,  s rpen 2012   

 DUCHOVNÍ TESTAMENT KARDINÁLA MARTINIHO  
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věrný Kristu i církvi. Velmi známá byla jeho setkávání s mladými lidmi 
v katedrále nad Písmem svatým (lectio divina), v nichž jedinečným 
způsobem přibližoval biblické texty konkrétním situacím naší doby.  
 Jeho pastýřské a prorocké charisma bylo nepřehlédnutelné, 
stejně jako jeho důraz na osobní formaci a uvádění do života podle 
evangelia. V drobné nedávno publikované knížce Martini napsal: „Ať si 
žádný biskup nepředstavuje, že bude účinně vést svěřený lid množstvím 
nařízení a dekretů, zákazů a negativních soudů. Ať se soustředí spíše na 
duchovní formaci, probouzí lásku k Písmu svatému a představuje 
pozitivní důvody našeho následování evangelia. Tak získá daleko víc 
než přísným voláním po dodržování norem.“ 
 8. srpna 2012, tedy několik týdnů před svou smrtí kardinál 
Martini autorizoval svůj poslední rozhovor, který s ním uskutečnil 
rakouský jezuita Georg Sporschill a publicistka Federica Radici. 
Rozhovor vyšel den po jeho smrti (1.9.2012) v italském deníku 
“Corriere della Sera” a vyjádřili se o něm takto: „Je to jakýsi duchovní 
odkaz“.  V některých zahraničních médiích se rozhovor objevil s provokativním titulkem „Církev 
zůstala pozadu o 200 let“, což mu pomohlo, aby neskončil v zapomnění. 
              Uveřejňujeme zde plný text tohoto rozvoru v českém překladu P. Angela Scarana:  
 
Jak vidíte stav církve? 
Církev je unavená, v blahobytné Evropě a v Americe. Naše kultura zestárla, naše kostely jsou velké, 
naše řeholní domy prázdné a církevní byrokratický aparát bobtná, naše obřady a roucha pompézní. 
Vyjadřují však tyto věci to, co jsme my dnes?... Blahobyt tíží. Dnes jsme na tom stejně jako ten bohatý 
mladík, který odešel, když ho Ježíš povolal, aby se stal učedníkem. Vím, že nemůžeme opustit všechno 
jen tak snadno. Přinejmenším však můžeme hledat lidi svobodné, kteří jsou blízko druhým. Takovými 
byli biskup Romero a jezuitští mučedníci z El Salvadoru. Kde jsou u nás hrdinové, od kterých se 
inspirovat? Za žádnou cenu je nesmíme omezit pouty instituce. 
 

Kdo může dnes pomoci církvi? 
Otec Karl Rahner rád používal obraz řeřavých uhlíků pod popelem. V dnešní církvi vidím tolik popela 
na řeřavých uhlících, že mě často uchvacuje pocit bezmocnosti. Jak osvobodit hořící uhlík, aby se 
plamen lásky stal silnější? Nejprve musíme hledat tyto řeřavé uhlíky. Kde jsou ti jednotlivci plní 
velkodušnosti jako onen dobrý Samaritán? Kteří mají víru jako ten římský setník? Kteří jsou nadšení 
jako Jan Křtitel? Kteří se odvažují nových věcí jako Pavel? Kteří jsou věrní jako Marie z Magdaly? 
Papeži a biskupům doporučuji, aby dávali do vedoucích pozic dvanáct lidí „mimo daný standard“. 
Lidi, kteří budou blíž chudým, kteří budou obklopeni mladými a budou zkoušet nové věci. 
Potřebujeme konfrontaci se zapálenými lidmi, aby se duch rozšířil všude. 
 

Které nástroje doporučujete proti únavě církve? 
Doporučuji tři velmi silné. Tím prvním je obrácení: církev musí uznat své chyby a musí projít radikální 
cestu proměny, počínaje papežem a biskupy. Pedofilní skandály nás nutí k tomu, abychom započali 
cestu obrácení. Otázky ohledně sexuality a všech témat kolem těla jsou toho příkladem. Tyto otázky 
jsou důležité pro každého a občas jsou snad až příliš důležité. Musíme se ptát sami sebe, zda lidé 
poslouchají ještě rady církve v sexuální oblasti. Je církev v této oblasti ještě stále autoritou a 
východiskem, nebo jen karikaturou přítomnou v médiích? 
Tím druhým je Boží Slovo. Druhý vatikánský koncil vrátil Bibli katolíkům. (…) Jen ten, kdo ve svém 
srdci vnímá toto Slovo, může být součástí těch, kteří budou nápomocní v díle obnovy církve a budou 
odpovídat na osobní výzvy správným způsobem. Boží Slovo je prosté a hledá jako přítele srdce 
naslouchající. (...) Ani klérus, ani církevní právo nemohou nahradit nitro člověka. Všechny vnější 
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normy, zákony a dogmata jsou nám dány k tomu, abychom jasněji vnímali vnitřní hlas a rozlišovali 
duchy. Pro koho jsou svátosti? Tyto jsou tím třetím nástrojem uzdravení.  
Svátosti nejsou nástrojem k nastolení kázně, ale pomocí člověku, který se nachází v určité etapě na 
životní cestě a prožívá svou slabost. Přinášíme svátosti těm, kteří potřebují novou sílu? Myslím na 
všechny ty rozvedené a znovu sezdané, na ty „rozšířené rodiny“. Tito všichni potřebují zvláštní 
ochranu. Církev zastává nerozlučitelnost manželství. Je to milost, když se manželství a rodina 
„zadaří“... Postoj vůči „rozšířeným rodinám“ určí, zda se generace jejích dětí přiblíží k církvi. Dejme 
tomu, že určitá žena, opuštěná manželem, našla nového přítele, který se stará o ni a o její tři děti. Tato 
druhá láska vyjde. Pokud je tato rodina diskriminována, bude odříznuta nejen matka, ale také její děti. 
Pokud se rodiče cítí jako vnější vůči církvi, církev ztratí budoucí generaci. Před přijímáním se 
modlíme: „Pane, nejsem hoden...“  My víme, že nejsme hodni. (…) Láska je milost. Láska je dar. 
Otázka, zda znovu sezdaní mohou přistupovat k přijímání eucharistie, se má otočit. Jak má církev v 
síle svátostí přijít na pomoc těm, kteří se nachází ve složitých manželských situacích? 
 

Co vy vlastně děláte? 
Církev zůstala pozadu o 200 let. Proč s ní nic nezatřáslo? Máme strach? Strach místo odvahy? V 
každém případě víra je základem církve. Víra, důvěra, odvaha. Já jsem starý a nemocný, závislý na 
pomoci druhých. Dobří lidé kolem mě mi dávají pociťovat lásku. Tato láska je silnější než pocit 
rezignace, který čas od času prožívám vůči církvi v Evropě. Jen láska přemáhá únavu. Bůh je Láska. 
Mám ještě otázku pro tebe: co můžeš dělat pro církev ty? 
 
 
 
 

Bělohorské farní společenství a 

sestry benediktinky zvou na 

 

KONCERT v ambitech poutního místa 

P. MARIE VÍTĚZNÉ na BÍLÉ HOŘE 

v neděli 16. září 2012 v 16 hod. 

A. Corelli -  Sonáta č. 3 C dur pro housle a basso continuo 

J. S. Bach -  Partita č. 2 d moll pro sólové housle BWV 1002 

G. F. Händel - Sonáta A dur pro housle a basso continuo HWV 372 

J. S. Bach -  Suita č. 4 Es dur pro sólové violoncello BWV 1010 

J. S. Bach -  Sonáta G dur pro housle a basso continuo BWV 1021 
 

Účinkují: 

Matěj Polášek, housle                    Petr Mašlaň, violoncello 

 

Vstupné dobrovolné 
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  JE TO UŽ DÁVNO,  
 
 co jsem se dotkl síly Tvého kříže... 
 v něm objevuji stále víc,  
 kdo je člověk a kdo jsi Ty, Bože. 
 
 Je to už dávno,  
 co jsem se dotkl síly Tvého kříže... 
 v něm objevuji stále víc,   
 kdo jsem já a kdo jsi Ty, Bože. 
 
 Je to už dávno,  
 co jsem se seznámil s krásou Tvého kříže... 
 v něm objevuji stále víc radost toho, 
 kdo je Bůh a kdo je člověk. 
 
 Je to už dávno,  
 co jsem se seznámil s krásou Tvého kříže... 
 v něm objevuji stále víc bolest toho, 
 kdo je Bůh a kdo je člověk. 
 
 Je to už dávno... 
 ... a stále jsem na začátku té propasti... 
 Je to už dávno... 
 ... a jsem na začátku... 
 ... ale pro teď a tady to vždy stačí... k životu.  
  
     D. Ž.  13. 8. 2012 
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