
 
 

                   martinoviny - říjen 2012                                       1 

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
            „Bůh je láska...“   (1 Jan 4,16) 
 
 
 

 NEBOJ SE… 
 
…já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, 
jsi můj. Iz 43,1 
 
Obraz Paula Cézannea „Stará žena s růžencem“ 
našel básník Joachim Gasquet ležící na podlaze 
malířova rodinného domu v Provence. Kapala na něj 
voda z potrubí. Dnes visí v Národní galerii 
v Londýně. Podle Gasqueta se jedná o bývalou 
řeholní sestru, která ztratila víru a tak utekla 
z kláštera. Potulovala se bezprizorně krajinou, až si 
ji malíř vzal jako služebnou.  
 Když se podíváte na tuto starou ženu, máte 
pocit, že je samá hořkost a zklamání? Spíše se 
nachází v rozjímání než v zoufalství. Její tvář i 
zvednuté obočí naznačují záblesk naděje.  
 Dalším světlým bodem na obraze jsou ženiny 
ruce, v nichž svírá růženec. Vrátila se do jejího života víra, která ji kdysi přivedla do kláštera? 
Může se opět radovat z naděje, že se obrátila ke Kristu, který nabízí naději přes všechna 
zklamání?  
 Portrét může být něco jako Cézanneův autoportrét, výraz umělcovy naděje, neboť tento 
se stal oddaným křesťanem až ke konci svého života.  
 Tento obraz tedy ztělesňuje tři příběhy: obraz byl zachráněn před destrukcí, někým, kdo 
věděl, že má hodnotu. Cézanne sám byl zachráněn, když se stal křesťanem a ukázal nám své 
vykoupení na portrétu této ženy. A ta stará žena je zachycena právě v okamžiku spásy, když do 
jejího života vstupuje naděje a budoucnost. Vykoupení je hlavním poselstvím Ježíše Krista. 
Bůh v něm sbírá střípky našich rozbitých životů, vidí v nás hodnotu a transformuje nás do 
života se smyslem a s nadějí na věčnou slávu.  
 Může se stát, že obraz ztělesní i náš příběh vykoupení: připomene nám transformaci ze 
ztracené duše do duše Božího dítěte. I díky růženci, v kterém sami můžeme objevit velkou 
hodnotu pro náš život.  
 
  Požehnaný říjen – měsíc růžence přeje Váš P. Daniel. 
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SLAVNOSTI A SVÁTKY V ŘÍJNU 2012 
 18. 10. čtvrtek: Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
 21. 10. neděle: Udělování svátosti biřmování Mons. Karlem Herbstem SDB  
   při mši svaté v 09:00 
 28. 10. neděle: Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
 
 
ČTVRTKY V KLUBU DCB 19:30 
 18.10. čtvrtek: Pastorační farní rada 20:00 
 Program bude oznámen při nedělních bohoslužbách. 
 
 
 
 
 
VÁŽENÍ RODI ČE,  
  

VLČÁCKÝ ODDÍL při KŘESŤANSKY ORIENTOVANÉM SKAUTSKÉM ODDÍLU 
LUMTURO letos pořádá nábor nových členů, CHLAPCŮ OD ŠESTI DO DESETI LET.   
 Během schůzek a výprav poznáváme přírodu, pořádáme kulturní akce, sportujeme, 
hrajeme si, tvoříme, zpíváme, učíme se novým znalostem i dovednostem ze všech možných 
oborů. Naší snahou je vést mladé lidi od školního věku k zásadám slušného chování, pomoci 
bližním, přátelství, zodpovědnosti a všemu, co bude pro jejich život nyní i později užitečné. To 
vše v duchu skautingu a křesťanství.   
 Scházet se budeme každý čtvrtek na Klamovce nebo úterý na 
Vinohradech v naší klubovně od 17:00 do 18:15.  
 Během školního roku jezdíme o víkendech na výlety do přírody 
nebo na skautská setkání či závody (na tábory a víkendy jezdí chlapci a  
děvčata z celého oddílu Lumturo společně).  
 O letních prázdninách pak pořádáme čtrnáctidenní stanový tábor, 
který je vyvrcholením celoroční činnosti. Vlčata si zde prakticky 
vyzkouší, čím se přes rok zabývala, ale hlavně se naučí poradit si s 
problémy všedního dne: třeba si vyprat ponožky či uvařit oběd. 
Dejte svým dětem příležitost zažít neopakovatelnou atmosféru 
přátelství, života v těsném kontaktu s přírodou a dopřejte jim zážitky, na 
které budou rádi vzpomínat celý život.  
      Martin Benda, 736 118 945 
             www.lumturo.cz  
 
PRONÁJEM 
 

 Od listopadu pronajmeme rodinný dum 5 + 1 (užitková plocha 140 m2) v Chýni s 
balkonem a garáží, s okrasnou i užitkovou zahradou (500 m2). Částečně zařízený - kuchyň s 
vestavěnými spotřebiči a vestavěné skříně v pokojích. 10 minut autem i autobusy na Zličín, v 
obci školka, škola, sportovní studio, bowling bar, restaurace. 
 Cena 18 000,- Kč za měsíc + energie. 
 
 V případě zájmu prosím volejte Olga Novello 732402954 

    INFORMACE A NABÍDKY    
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            od 18 do 30 let  
                                                                                                                                                                        
Mohu poznat Boha už zde na zemi? 
 
 

s P. Vítkem Zatloukalem a se s. Vincentou 
Kořínkovou, boromejkou 

  ve dnech  14. – 16. prosince 2012 
 

Kde?   Maria Hilf ve Zlatých Horách (Jeseníky) www.mariahilf.hyperlink.cz 

Příjezd: je možno přijet už ve čtvrtek odpoledne mezi 14-16 hod, nebo v pátek během dne. Duchovní obnova  
  začíná v pátek v 18:00 večeří, končí v neděli po obědě. 
Cena: přibližně 500,- Kč (za nocleh i jídlo) 

 
S sebou:  Bibli, breviář, růženec, spacák, teplé oblečení, hodinky, atd… 
 Přihlášení:  co nejdříve. Kapacita míst  je omezena. 
 
Kontakt: S.M.Vincenta Kořínková, Pustkovecká 29, Ostrava- Poruba, 708 01 
 e-mail: vincenta@boromejky.cz ,  mobil: 723 477 525         
 
 
 
 
 
P. Guy Gilbert (narozený 12. září 1935) je francouzský římskokatolický kněz a pedagog. Proslavil se 
svojí prací s delikventní mládeží, svým nakažlivým nadšením pro člověka i Boha i svým velice 
originálním vzezřením. Guy Gilbert od začátku 70. let 20. století pracuje v Paříži, kde se specializoval 
na práci s mladistvými delikventy. Gilbert se svými svěřenci postavil farmu v jižní Francii, v Alpes-de-
Haute-Provence. Založil zde Bergerie du Faucon - centrum, kde se snaží mladé delikventy znovu 
začlenit do společnosti prostřednictvím práce, nalezením vlastní sebeúcty, kontaktem se zvířaty a 
přírodou. Guy Gilbert vydal ve Francii přes třicet knih a jeho dílo je populární daleko za hranicemi 
Francie. (vira.cz) 
 
 Zrovna dnes jsem četl úryvek z jeho nové úžasné knihy Srdce v ohni a 
 moc se mi to líbilo - i proto, že je to o Terezi čce, která v tomto 
 měsíci m ěla sv ůj svátek. Zde je i pro vás... DŽ     
 
TICHÝ HLÁSEK 
 

Je třeba nepominout žádnou, i sebemenší oběť, žádný pohled, žádné slovo. Těžit ze všech drobných 
věcí. A dělat je z lásky,“ říkala svým mírným způsobem svatá Terezie. 
 Všechno dělat z lásky: vylézat ráno z pelechu je pro mě utrpení už od dětství. Jak je to těžké 
opustit vyhřátou postel a měkoučký polštář! A Terezička mi našeptává: „Dělej všechno z lásky.“ A já 

    DOBRÝ ČTENÍ :-)      
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se tedy vyhrabu z postele. Mám pořád sklon flákat ranní hygienu: to je další utrpení! A tak si znovu 
pomyslím na tu větu svaté Terezie... Díky ní mě tentokrát můj holicí strojek (obyčejně zběsilý) 
nepořeže tvář. Vykonávat tyto rituály s láskou se může jevit jako hloupé a zbytečné. Přesto - věnovat 
lásku i tomu sebemenšímu gestu náleží ke svatosti.  
 Začněte plnit i ty nejprostší úkoly s láskou a zažijete neobyčejné věci. Nic nešiďte. Jestli neradi 
zametáte, začněte to dělat s láskou. Ne rychle a s odporem, to byste všechno zkazili. Když jíte, 
vychutnávejte si každé sousto. Přijdou za vámi přátelé: neodbývejte je. Váš partner si s vámi chce 
popovídat - najděte si čas a vyslechněte ho se vší pozorností, kterou si zaslouží. Dáváte přednost 
snadným věcem - dělejte je až nakonec. Pořád se po vás chce, abyste pracovali rychle, hýbali se rychle, 
jedli rychle, mysleli rychle... Naučte se říci ne. 
 Všechno se dá dělat s láskou. 
 Všechno může být záminkou k lásce: druzí lidé i spousty 
drobností, které nám naplňují celý den. Jsou dny, kdy se bez problému 
pustím do modlitby a eucharistie. Je to pro mě životně důležité. Mám 
to vyzkoušené a dává to velkou sílu. Ale jiné dny bych potřeboval 
buldozer, aby mě dotáhl k tomu, že se obrátím k Bohu, i když vím, že 
je to pro mě stejně důležité jako dýchání. Někdy mé rozjímání přeruší 
silná únava, telefon nebo jiné rozptýlení. Modlitbě pak zůstane nádech 
nedokončenosti. 
 Když jsem nabitý Boží silou, přecházím do útoku. Dotírají na 
mě schůzky, vyřizování pošty a telefony. Uprostřed nabitého 
programu přijde rušit nějaký lotr, co mě chce pumpnout o pár euro 
svými obehranými triky. „Všechno s láskou“, opakuje svatá Terezie! 
Dát mu s respektem sice méně, než po mě chce, ale dost na to, aby 
cítil, že mu taky někdo naslouchal. 
 Je tu obvyklá hromádka pošty. Třídím. „nejdřív ty nepříjemné 
dopisy,“ našeptává Terezie. A tak si přečtu dopis od toho, kdo 
popisuje své trápení nebo žádá mou pomoc, anebo mi zkrátka jen 
nadává. Tolik úkolů na mě ještě čeká. „Tohle je tvoje priorita“, ozývá se Terezie. A tak se věnuji i těm 
nejprotivnějším dopisům s láskou. A takto osvícený radou „dělat všechno z lásky“ se dostanu do 
postele ve čtyři ráno. 
 Žádný velký úspěch jsem vlastně nezaznamenal. Ale ta čtyři Tereziina slova mi umožnila 
překonat sám sebe. 
    Kdyby svatá Terezie neexistovala, musela by se vymyslet! Neustále se objevuje ve své vznešené 
a věčně platné větě “všechno dělat z lásky“, kterou přijal za svou bezpočet duší. To jsou ty miliony 
okvětních plátků růže, které nám posílá z nebe, jak slíbila. 
   

úryvek z knihy Srdce v ohni, kterou vydalo nakladatelství Portál v roce 2012 
uveřejněno s laskavým svolením nakladatelství   

 
    

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    

                    NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    777745454545    
     Úterý – 18 hod 

     Čtvrtek – 18 hod 
 

  
vydává:  
redakce: 
uzávěrka: 

Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, Galandova 1199, 163 00, Praha 6 
Mgr. David Žofák náklad: 170 - 200 ks, náklady na tisk: 2 Kč 
do středy posledního týdne v měsíci (zašlete na: farnostrepy@tiscali.cz nebo předejte pas.as.D. Žofákovi osobně) 
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kontakty: P. Daniel: 603 475 056; as. David: 603 894 989;  david.zofak@tiscali.cz; http://www.farnostrepy.estranky.cz  
 
 


