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"DÁT MASU VALE" A POSÍLIT SE NA DOBU POSTNÍ PŘÍPRAVY  

Doba přípravy na Velikonoce si na rozdíl od Adventu stále zachovává původní délku, tj. 

čtyřicet dnů od Popeleční středy (letos 10.2.), při čemž se do toho počtu nezahrnují neděle. 

Doba postní ale není jen obdobím jakési stravovací zdrženlivosti, ta je spíše průvodním 

jevem, znamením, že bereme vážně potřebu obnovy a proměny našeho života, úsilí o 

duchovní růst, nastavení nové rovnováhy do vlastních vztahů k Bohu, k bližním i k sobě 

samým. Jako je však půst přípravou na Velikonoce, má i on své vlastní období přípravy, 

která je ovšem krajně nevážná, dokonce nevázaná. V nadsázce by se snad dalo říci, že si 

někteří naši předkové chtěli záměrně přivodit kocovinu, aby se jim snáze probouzelo 

upřímné prožívání popelečního „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš“. A jak už 

to bývá, tenhle rys nevázaného veselí se rozvíjel a obohacoval po všech končinách světa a 

dodnes se slaví na řadě míst v nejrůznějších podobách, které zejména v posledním týdnu 

před Popeleční středou vrcholí bouřlivými karnevaly nebo jako masopust v našich zemích. 

         
 Masky slavného karnevalu z Benátek      a proslulého masopustu na východní Moravě 

Pražské kulturní a zábavní akce hlásící se k tradici masopustu byly zahájeny již v lednu 

(viz portál www.carnevale.cz nebo www.praguecityline.cz/masopust-v-praze) a řada akcí ctí 

náležitý termín pochovávání basy o půlnoci masopustního úterý (letos 9.2.). Např. 

masopustní průvody se právě v úterý konají na Žižkově a nedaleko v Břevnově, tamější 

masky se mají sejít v 15:45 u kulturního centra Kaštan na Bělohorské ulici. Některé akce 

však již tradiční konec masopustu nerespektují a konají se ještě do soboty 13. února, ale těm 

už reklamu neděláme…                                                                                                  -ich 
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Živý Betlém v kláštrní zahradě 

 

O druhé neděli vánoční se v Řepích 

teplota k večeru hodně lišila od teplot ve 

skutečném Betlémě nedaleko Jeruzaléma. 

Přesto se našla obětavá rodina, aby nejen 

řepským dětem znázornila onen betlémský 

výjev ve zcela živém provedení. A pokud se 

nenastydlo nemluvňátko – které roli Ježíška 

naplnilo s obdivuhodným klidem stejně 

jako jeho rodiče – jistě nikdo nelitoval, že 

se do toho mrazu (jakému jsme za dlouhý a 

teplý podzim zcela odvykli) odhodlal vydat. 

A za všechny pastýře přišel páter Daniel a 

povídal si s dětmi, aby pak přivítali Tři 

krále a za doprovodu statečných muzikantů, 

jimž mrzly prsty, zazpívali koledy. Nakonec 

pak zpívali úplně všichni. 

 

Z DĚJIN ŘEP A OKOLÍ  

Kostel svatého Martina pokračování 

O úplných počátcích řepského kostela 

svatého Martina stejně jako obce Řepy 

nemáme mnoho přesných údajů. Spletitým 

příběhem, který pravděpodobně začal už 

někdy nedlouho po založení benediktinské-

ho kláštera v Břevnově, nás snad brzy pro-

vede připravovaná kniha. Zde stačí uvést 

jen to, že nejstarší známá zmínka o kostele 

je datována až v roce 1368. Z průzkumů 

stavby je však velmi pravděpodobné, že 

hlavní jádro stavby i s věží vzniklo před 

polovinou třináctého století. Zdá se také, že 

v té době byl střed tehdejší vsi situován na 

sever od kostela směrem k mělkému údolí 

pod návrším Bílé Hory. O tom svědčí 

zejména směrování původního portálu do 

lodi kostela ze severní zdi. Opukové ostění 

pozdně románského portálu tvoří dva 

pravoúhlé ústupky, nad masivním překla-

dem vchodu je původní půlkruhový 

tympanon, který je omítnutý a ozdobený 

štětcem malovaným křížem. Motiv 

stejnoramenného kříže opleteného provlé-

kaným zalamovaným páskem je velmi 

podobný ornamentům vyskytujícím se již 

ve Vyšehradském evangeliáři (kolem 1086), 

avšak používaný ještě i ve 13. století jak 

v rukopisných památkách, tak ve stavitelství 

(fragmenty dlažby, dřík sloupu u sv. Jakuba 

v Kutné Hoře, hlavice sloupů falcké kaple 

v Chebu). Motiv byl převzat také do znaku 

místní části Řepy a přirozeně se stal 

součástí hlavičky Martinovin pravděpo-

dobně od počátku jejich vycházení, do 

svého návrhu stávající hlavičky jej převzala 

také paní docentka Eva Fantová.  

U středověkého jádra kostela se Anež-

ka Merhautová (1953) pokusila vymezit dvě 
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stavební etapy. Nejprve měla vzniknout 

valeně klenutá loď s apsidou, později pak 

měla být přistavena věž s tribunou. Později 

(1977) však M. Radová poukázala na 

nejspíše původní románské zapřížení 

obdélného průchodu z věže na půdu lodi 

dřevěnou mříží a na okolnost, že věž a loď 

jsou pravděpodobně dílem jediné stavební 

etapy. Teprve stavebně historický průzkum 

prováděný souběžně se zahájením rekon-

strukce na jaře roku 1990 umožnil získat 

údaje o stavební historii této raně 

středověké stavby. Pokus o rekonstrukci 

podoby románského stavu kostela na 

základě poznatků z průzkumu nakreslil 

jeden ze spoluautorů výsledné studie D. 

Prix. 

 
Jedná se o axonometrický pohled od 

jihovýchodu s řezem lodi. 

 
Řez budovou kostela s pohledem k severu, 

kresba J. Mourek a J. Vejnarová 

Další stavební vývoj také není snadné 

datovat. Studie ze stavebně historického 

průzkumu rozlišuje kromě poměrně podrob-

ného rozboru dílčích sondáží zdiva a omítek 

stavební zásahy provedené v době gotické 

(opukový sanktuář), barokní (zejména 

kruchta, dvě pole plackové klenby, okna, 

římsy, přístavba sakristie k apsidě se 

segmentovým portálkem), další úpravy byly 

provedeny v 19. století, které daly kostelu 

hlavně vzhled vnějšího pláště asi včetně 

opěráků volných nároží věže. V té době 

byla kruchta prodloužena o dřevěnou 

pavlač, která byla při úpravách v roce 1990 

odstraněna. V prvním patře věže jsou dosud 

pod omítkami patrné výběhy křížové 

klenby, stržené někdy při barokní nebo 

klacisistní úpravě kostela. Hrubě otesané 

koutové výběhy jsou pod novodobými 

omítkami patrné také v obou severních 

koutech věžní komory. 

Zajímavé je také stěhování hlavního 

vstupu do kostela. Nejstarší výše popsaný 

portál s charakteristickým křížem ztratil 

opodstatnění, když se v baroku centrum vsi 

přesunulo na jižní stranu kostela. Spolu 

s barokními úpravami byl tento portál 

zazděn a nahrazen vchodem v jižní zdi. I 

ten byl v 19. století zaslepen a stávající 

hlavní vstup byl otevřen v západní části 

věže.        podle Zpráv památkové péče1992/8 –ich 
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Tříkrálová sbírka 2016  

     a využití prostředků 

Tříkrálová sbírka v lednu je za námi a 

s ní i nasazení a úsilí všech koledníků. 

Každý rok tak trochu nervozně očekávám, 

jaký bude průběh a kolik finančních pro-

středků sbírka vynese. Na druhou stranu si 

také říkám, jestli to bude letos děti bavit, 

jestli budou lidi, kteří kolem nás chodí, milí 

a zda budeme mít plné kasičky. 

S prvními dojmy a ohlasy skupinek se 

dalo očekávat, že by to snad mohlo být i 

dobré a že by se mohlo za naší farnost 

vybrat více, než loni. No a výsledek sčítání 

tuto domněnku potvrdil. Podařilo se nám 

vybrat krásných 36 318,- Kč. Velký dík za 

to patří všem 17 dětským koledníkům, kteří 

se za naší farnost do sbírky zapojili, ale také 

všem dárcům a to nejen z farnosti, ale i 

z ulice. 

V celkovém měřítku byla vykoledo-

vaná částka letos rekordní a to i navzdory 

kampani na sociálních sítích, kde někteří 

lidé vyzývali k bojkotu sbírky, neboť část 

peněz půjde na pomoc uprchlíkům. 

Domnívám se tedy, že dobrý úmysl nemůže 

porazit ani fenomén církevních restitucí, ani 

uprchlíci, a jsem přesvědčen, že lidé, kteří 

našim dětem dávali příspěvky, tyto dávali 

s upřímností a od srdce. 

No a co teď? Každá farnost, která se 

do sbírky zapojila, může požádat o vrácení 

65% vykoledované částky s tím, že jej 

použije na předem schválený charitativní 

projekt. V minulosti se nám tak podařilo 

podpořit Domov sv. Karla Boromejského, 

ale i třeba sdružení APLA v Řepích nebo 

některé zahraniční charitativní projekty. 

Stranou nezůstává ani  finanční pomoc 

několika rodinám, které se ocitly v nouzi. I 

tentokrát by bylo dobré využít prostředky 

vybrané ze sbírky na nějaký „místní“ 

projekt nebo třeba podpořit lidi v nouzi. 

Mimo to Farní charita Řepy má k dispozici i 

prostředky mimo TKS, které lze využít i na 

jiné „necharitativní“ projekty. Proto chys-

táme na webu farnosti malou anketu, ve 

které bude prostor pro vyjádření názoru, na 

co by se prostředky mohly použít. Můžete 

se tak vyjádřit i vy, kteří jste přispěli na 

sbírku, a doporučit projekt, který by se vám 

líbil. Ještě jednou všem koledníkům, ale i 

dárcům moc děkuji.  

Mgr. Pavol Janto, Farní charita Řepy 

Co je před námi 

2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

19:00 tematický večer v klubu – viz dále 

V postním období 10.2 až 26.3  

vždy po páteční mši sv. křížová cesta  

o nedělích 18:30 zpívané nešpory. 

Zájemci o uspořádání postní rekolekce 

se mohou přihlásit u pátera Daniela.  

 

10.2 Popeleční středa (den přísného půstu)  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

17.2. v klubu DCB od 19:00 přednáška pro 

absolventy kurzů Alfa a farníky:  

Evropa mocná a nemocná 

8.3. Setkání nad tématem Svátost smíření  

19:00 v klubu DCB 

16.3. v klubu DCB od 19:00 přednáška pro 

absolventy kurzů Alfa a farníky:  

Vede tramping k trvalým hodnotám? 

19.3. Slavnost sv. Josefa  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

21.3. pondělí – zpovědní den farnosti  

16:00 kající bohoslužba  

18:00 mše sv. – oboje kostel sv. Rodiny 
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24.3. Zelený čtvrtek – kostel sv. Rodiny  

18:00 mše sv. s obřadem mytí nohou, po 

mši svaté agapé v klubu DCB 

25.3. Velký pátek (den přísného půstu)  

 7:00 ranní chvály v kostele sv. Rodiny 

15:00 pobožnost křížové cesty  

18:00 velkopáteční obřady  

21:00 křížová cesta ze Strahova na Petřín 

26.3. Bílá sobota – kostel sv. Rodiny  

 7:00 ranní chvály a setkání katechumenů  

přes den možná adorace u Božího hrobu  

21:00 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 

velikonoční vigilie se křtem dospělých, 

po všech obřadech a mši svaté agape 

v klubu DCB 

27.3. Hod Boží velikonoční  

(nekoná se nedělní mše sv. u sv. Martina) 

 9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

s možností žehnání pokrmů  

18:30 slavnostní zpívané nešpory 

v kostele sv. Rodiny 

28.3. Pondělí v oktávu velikonočním  

 9:00 mše svatá v kostele sv. Rodiny 

3.4. Druhá neděle velikonoční  

svátek Božího milosrdenství  

 7:00 mše sv. v kostele sv. Martina  

 9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

 

Ke svátku Božího milosrdenství viz také 

text Bílá neděle dále  

 

4.4. Posunuté svěcení slavnosti  

Zvěstování Páně – pravidelné svěcení 

této slavnosti je 25.3., ale vzhledem 

k tomu, že letos toto datum připadá na 

den Velkého pátku, slavnost bude 

svěcena až v pondělí po druhé neděli 

velikonoční, podrobnosti budou ozná-

meny v pravidelných ohláškách  

Bílá neděle "Dominica in albis" 

Podle staré tradice se první neděle po 

Velikonocích - "druhá neděle velikonoční" 

nazývá Bílá neděle - "Dominica in albis". 

Tento den neofyté (ti, kteří byli pokřtěni na 

Velikonoční vigilii) odložili svůj bílý šat -

 symbol světla. Bílý oděv měli odložit, ale 

novou zář, která jim byla udělena, měli 

uvádět do své každodennosti. Plamen 

pravdy a dobra, který v nich Pán zažehnul, 

měli pečlivě střežit, aby tak do našeho světa 

vnášeli něco ze zářivosti a dobroty Boží. 

Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby 

tato neděle byla slavena jako slavnost 

Božího milosrdenství: ve slovu "milosr-

denství" spatřoval shrnuté a pro naši dobu 

nově interpretované celé tajemství Vykou-

pení. Žil pod dvěma diktátorskými režimy a 

byl ve styku s chudobou, nouzí a násilím, 

zakusil moc temnot, jimiž je sváděn svět i 

v této naší době. Zakusil však také, a to 

neméně silně, přítomnost Boha, který proti 

těmto silám staví svou naprosto odlišnou a 

božskou moc moc milosrdenství. Milosr-

denství klade meze zlu. Milosrdenstvím se 

vyjadřuje celá specifická přirozenost Boha, 

jeho svatost, moc pravdy a lásky. Stávejte 

se den po dni muži a ženami Božího 

milosrdenství! Milosrdenství je šatem 

světla, které nám Pán daroval křtem. 

Nesmíme dopustit, aby toto světlo zhaslo; 

naopak, musí v nás růst každým dnem a tak 

přinášet světu radostné poselství Boha. 

Během Jubilea 2000 ustanovil Jan 

Pavel II., aby se v celé církvi neděle po 

Velikonocích, zvaná také Bílá neděle, 

nazývala také nedělí Božího milosrdenství. 

Stalo se to v souvislosti s kanonizací Faus-

tiny Kowalské, skromné polské sestry, která 

se narodila v roce 1905 a zemřela v roce 
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1938 a byla horlivou hlasatelkou Milo-

srdného Ježíše. Milosrdenství je skutečně 

jádrem evangelního poselství, je to vlastní 

jméno Boha, jeho tvář, kterou zjevil ve 

Starém zákoně a plně v Ježíši Kristu, 

vtělená Láska stvořitele a vykupitele. Tato 

milosrdná láska také ozařuje tvář církve a 

zjevuje se jednak prostřednictvím svátostí, 

především prostřednictvím svátosti Smíření, 

jednak prostřednictvím skutků milosrdné 

lásky, jak společnými i individuálními. 

Všechno, co církev hlásá a koná, zjevuje 

milosrdenství, které Bůh člověku dává. 

Když církev znovu hlásá zapíranou pravdu 

nebo zrazené dobro, činí tak vždy na podnět 

milosrdné lásky, aby lidé měli život a měli 

jej v plnosti (Jn 10,10). Z Božského 

milosrdenství, které smiřuje srdce, prýští 

opravdový mír ve světě, mír mezi národy, 

kulturami a různými náboženstvími. 

Tak jako sestra Faustina i Jan Pavel II. 

byl apoštolem Božího milosrdenství. ... 

Jeho dlouhý a mnohotvárný pontifikát má 

právě zde své jádro; celé jeho poslání 

v službě pravdě o Bohu a člověku a o míru 

ve světě se rekapituluje v tom, co sám řekl 

v roce 2002, při slavnostním otevření 

svatyně Božího milosrdenství: "Mimo Boží 

milosrdenství není jiného pramene naděje 

pro lidské bytosti." Jeho poselství, stejně 

jako poselství svaté Faustiny, přivádí ke 

Kristově tváři, nejplnějšímu zjevení Božího 

milosrdenství. 

My katolíci tvoříme a máme se vnímat 

jako jedna rodina, jež oživována stejným 

cítěním jako prvotní křesťanské spole-

čenství, o kterém se tuto neděli ve Skutcích 

apoštolů čte: "Obec věřících měla jedno 

srdce a jednu duši" (Sk 4,32). Pravým 

středem a základem společenství prvních 

křesťanů byl Zmrtvýchvstalý Kristus. 

Evangelium totiž vypráví, že ve chvíli 

utrpení, kdy byl božský Mistr uvězněn a 

odsouzen k smrti, se učedníci rozutekli. 

Pouze Maria a ženy spolu s apoštolem 

Janem zůstali spolu a následovali ho až na 

Kalvárii. Zmrtvýchvstáním daroval Ježíš 

svým učedníkům novou jednotu, silnější 

než ta předchozí, nepřemožitelnou, protože 

založenou nikoli na lidských zdrojích, ale 

na Božím milosrdenství, které jim všem 

dalo pocítit, že jsou Od Něho milováni a že 

jim odpustil. Je to tedy milosrdná láska 

Boží, která pevně sjednocuje církev dnes 

jako včera a činí z lidstva jednu rodinu; 

božská láska, která prostřednictvím 

ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše odpouští 

hříchy a vnitřně ji obnovuje. Můj milovaný 

předchůdce Jan Pavel II., inspirovaný tímto 

niterným přesvědčením, nazval tuto druhou 

neděli velikonoční, nedělí Božího Milosr-

denství, a ukázal na vzkříšeného Krista jako 

na zdroj důvěry a naděje, když přijal 

duchovní poselství, které Pán předal svaté 

Faustině Kowalské, shrnuté do invokace: 

"Ježíši, důvěřuji Ti!"    

  Převzato z portálu pastorace.cz  

sestra Faustina Kowalská  *1905 †1938 
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Letos má Bílá neděle neděle zvláštní    

    význam – ROK MILOSRDENSTVÍ 

Papež František vydal 11.4.2015 

dokument ("bulu") Misericordiae Vultus, 

kterou vyhlásil mimořádný Svatý rok 

Milosrdenství. Bula začíná slovy: „Ježíš 

Kristus je tváří Otcova milosrdenství. 

Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto 

v tomto slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se 

viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši 

Nazaretském. „Nekonečně milosrdný“ 

(Ef2,4) Otec poté, co zjevil Mojžíšovi svoje 

jméno „Boha milosrdného a milostivého, 

shovívavého, velmi laskavého a věrného“ 

(Ex34,6), dával nadále poznávat svoji 

božskou přirozenost různými způsoby a 

v mnoha dějinných momentech. V „plnosti 

času“ (Gal4,4), když bylo podle Jeho plánu 

spásy všechno připraveno, poslal svého 

Syna narozeného z Panny Marie, aby nám 

zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Jeho, 

ten vidí Otce (srov. Jan 14,9). Ježíš 

Nazaretský svým slovem, svými gesty a 

celou svojí osobou zjevuje Boží 

milosrdenství.“ PLNÉ ZNĚNÍ buly 

Misecordiae Vultus naleznete na webovém 

portálu Radiovaticana.cz 

SVATÉ BRÁNY MILOSRDENSTVÍ 

Katedrála svatých Víta, Vojtěcha a Václava  

Tato brána se otevírá vždy v neděli přede mší 

svatou od 9:40 do 10:00 a při některých 

zvláštních příležitostech o sobotách dopoledne. 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy v pátek 

17:30-17:55 a v neděli 9:30-9:55. 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně  

Otevřena je od 9:00 do 17:00 každý den tak, že 

lze vstoupit do zádveří kostela, celý kostel pak 

45 minut přede mší svatou. Nedělní mše sv. jsou 

v 9:00, 11:00 a 18:00; ve všední dny v 8:00 a 

18:00. Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl 

hodiny přede mší svatou a během adorací. 

Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) 

Otevřeno je zde denně od 9 do 18:00, kdy začíná 

večerní bohoslužba. Pořad bohoslužeb: pondělí - 

sobota mše svatá česky v 9:00 a v 18:00. Každý 

pátek po večerní mši tichá eucharistická 

adorace. V neděle je mše svatá česky v 10:00 a 

v 19:00. Udílení svátosti smíření, rozhovory 

s knězem jsou možné ve zpovědní kapli u 

vchodu kostela na pravé straně – pondělí až 

sobota 8:30-8:55 a 17:00-17:50. V neděle 9:30-

9:55 a 18:00-18:50. 

Domov sv. Karla Boromejského 

    kulturní program na únor 2016 

1.2. – 28.2 výstava Stále si hrajeme   

Modely lodí a letadel Modelářského 

klubu Lány. refektář, vstup volný 

7.2. (neděle) od 15:30 hod., refektář  

Kytarový koncert se zpěvem a housle-

mi (Jan Janda – zpěv a kytera, Hana 

Němcová – kytara, Martin Křehnáč –

Kytara, Pavla Roubíčková Franců – 

housle), na programu L. de Milán, 

F. Carulli, G. Caccini, G. Carisimi, 

J. K. Mertz, J. Haydn a další 

11. 2. (čtvrtek) od 14:30 hod.  

denní stacionář  

Roman Krása a skupina Motovidlo 

21. 2. (nedělle) od 17:00 hod.,   

kostel sv. Rodiny – Orchestrální řada 

Archioni Plus pod vedením Michala 

Macourka, na programu J. S. Bach a A. 

Vivaldi 

 

Dobrovolným vstupným na koncerty 

návštěvník přispívá do veřejné sbírky, která 

probíhá za základě povolení Magistrátu hl. 

m. Prahy pod č. j. S-MHMP/464339/2013 a 

byla vyhlášena na podporu činnosti a 

provozu Domova, který slouží nemocným 

seniorům. 
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PŘEHLED PRAVIDELNÝCH OBŘADŮ A NĚKTERÝCH AKCÍ 

PROGRAM JEDNOTLIVÝCH DNŮ V OBDOBÍ POSTU NA STRANÁCH 4 A 5 

KULTURNÍ PROGRAM DOMOVA SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO NA STRANĚ 7 

SETKÁNÍ NAD TÉMATEM ÚTERNÍ VEČERY S P. DANIELEM v 19:00 hod. 

2. února 2016 klub DCB O SVÁTOSTI KŘTU 

8. března 2016 klub DCB O SVÁTOSTI POKÁNÍ 

4. dubna 2016 pozor pondělí! klub DCB O SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ 

3. května 2016 klub DCB O SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 

14. června 2016 klub DCB O SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 

   
Modlitební setkání v 19:10 kostel 

sv. Rodiny 

Každé úterý 

   
Biblická hodina v 19:30 klub DCB Každý čtvrtek (kromě druhého v měsíci) 

   
Svátost smíření od 16:00 kostel 

sv. Rodiny 

Každý pátek ve zpovědní místnosti 

v předsíni kostela 

   
FARA – ÚŘEDNÍ HODINY  PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 

Středa 16:30 – 18:00  Svaté Rodiny pondělí, středa - mše sv. 16:00 

pátek, sobota – mše sv. 18:00 

neděle – mše sv. 9:00 

Pátek  19:00 – 20:00  Svatého 

Martina 

úterý, čtvrtek – mše sv. 18:00 

neděle – mše sv. 7:45 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ  KLUB DCB  

Pro školáky 1. až 3. tříd pondělí od 17:00 hod. vede sestra Lada 

Pro předškoláky sudá úterý od 15:30 hod. vede D. Žofák 

Pro školáky 4. až 6. tříd čtvrtek od 16:45 hod. vede D. Žofák 

Příprava na 1. sv. přijímámí středa od 16:45 hod. vede páter Daniel 

MARTINOVINY – zpravodaj farnosti svatého Martina v Řepích, připravuje V. Peřich, 

kontakt martinoviny@centrum.cz  


