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VELIKONOCE 2016 – VIGILIE V KOSTELE SV. RODINY  

Jsou filmy, na které se dá dívat do nekonečna. Mám pár takových. Některé stačí vidět 

jednou, některé ani vidět nemusím. Na některé se mohu dívat pořád. Některé jsou pro mne 

kultovní. Možná máte také pár favoritů. 

Někteří lidé to nedokáží pochopit, přijde jim to nudné, bez napětí, nerajcovní. Už vědí, 

jak to skončí, jestli se vezmou, nebo mu umře v náručí. Člověk se může jen tak těšit ze 

scénáře, z obrazů, z detailů, z výkonů, a občas odkryje v tom starém známém něco nového. 

Velikonoce nám mohou přijít také jako starý, dobrý, kultovní film. Kolikrát jsme ho 

viděli. Kolikrát slavíme velikonoční vigilii. Každoroční repríza. V pátek utrpení a smrt, 

v sobotu hrob a v noci – správněji v neděli ráno – vzkříšení. To může být pro někoho nuda. 

Pašije ztratily děsivost, víme, jak to dopadne. Koho se to má dotknout, když víme že vstal?  

Musí se to slavit každý rok? Baví vás to? Musíte to vědět, znovu jste přišli. Je to kult? 

Nekonečněkrát se opakující ritus? Vzpomínka na dějiny? Velikonoce nejsou jenom dějiny, 

jenom vzpomínka, Velikonoce jsou zpřítomnění, a dokonce budoucnost. Samozřejmě 

myslíme na Ježíšovu smrt a vzkříšení. Velikonoční tajemství ale také je, že se to vše děje 

skrze Krista, skrze jeho Ducha na nás. Velký pátek není jenom repríza. Jde v něm také o naši 

smrt, to je zkouška pro vážný případ, pro někoho dokonce generální zkouška. Tady nejde o 

historický film, náš velkopáteční film se teprve točí, teprve je v produkci.   

Velikonoce nám chtějí říct, že nás Bůh drží ve svých rukou, že se k nám má, že nese náš 

život tak, jak nesl život svého Syna, i skrze smrt.  

Velikonoce jsou svátkem radosti ze vzkříšení, že nezůstaneme ve smrti, že budeme žít. 

Slavíme Velikonoce, abychom se opět ujistili o plánu, který má s námi Bůh. On je Producent 

a jeho Duch vede režii. My máme svou roli, ve svém filmu – tu hlavní.  

Velikonoce jsou ohromná výzva opět začít hrát s nasazením a chutí do života. Vždyť 

jde o Život.   

                       Alleluia…                                                                     
 Páter Daniel 
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Farní výlet – Želiv a Červená Řečice  

  sobota 4.6. 

 

V souvislosti s právě probíhajícím 

Svatým rokem Božího milosrdenství se 

letos vypravíme do premonstrátského 

kláštera v Želivě, kde je v kostele Narození 

Panny Marie otevřena svatá brána 

milosrdenství. Zde rovněž budeme slavit 

mši svatou. Poté si prohlédneme Želivský 

klášter a navštívíme klášterní pivovar, kde 

se seznámíme nejen s jeho historií a 

moderní technologií výroby piva, ale místní 

produkty bude možno také ochutnat.  

Odpoledne navštívíme nedaleký renesanční 

zámek v Červené Řečici, který byl 

prohlášen za národní kulturní památku. 

Odjezd od Domova sv. Karla 

Boromejského bude v 7:30 hodin, 

předpokládaný návrat do 18:00 hodin. 

Možnost oběda v restauraci bude podle 

časových dispozic. Doporučuji vzít si jídlo 

s sebou. 

Na výlet se stále ještě můžete přihlásit 

zapsáním do listiny v předsíni obou našich 

kostelů. Zálohu ve výši 350,- Kč můžete 

zaplatit paní Haně Kučerové v průběhu 

měsíce dubna – května. 

Všichni jste srdečně zváni.          Mgr. H. Kučerová 

 

PRO DIVÁKY TELEVIZE NOE 

Změny ve vysílání – postupný převod 

na nové digitální vysílací normy 

- Satelitní vysílání: změna ze současné 

normy DVB-S na novou DVB-S2, od 

poloviny roku 2016 

- Pozemní vysílání: změna ze současné 

normy DVB-T na novou DVB-T2, cca od 

konce roku 2016 

Co se musí udělat:  

1) Kabelová televize – uživatel nic, vše 

zařídí poskytovatel 

2) Satelitní příjem – nuno přesvědčit se, 

zda je satelitní přijímač schopen přijí-

mat novou normu TV signálu DVB-S2. 

Pokud ne, lze zvážit přechod na příjem 

pozemního vysílání. 

3) Pozemní vysílání – postupný přechod 

do nové normy DVB-T2 v ČR. Pokud 

se zvažuje koupě nového TV přijímače, 

nutno dbát, zda umí přijímat signál 

v kódování HEVC (H265). Přijímání na 

stávajících TV přijímačích bude možné 
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též zajistit novým set top boxem pro 

převod nového signálu. 

Přínosy změn: 

Avizovaná změna vysílacích norem 

satelitního i pozemního vysílání přinese 

divákům zkvalitnění přijímaného obrazu, tj. 

bude vysílán v kvalitě HDTV (vysoké 

rozlišení) a zvuku Dolby Digital 5.1 (6 

zvukových kanálů). Při sledování na HD 

televizním přijímači bude kvalitnější obraz 

+ případně i zvuk (např. u zařízení domácí 

kino se 6 reproduktory). Výhledově bude 

pozemním vysíláním šířeno také 

celorepublikové pokrytí TV NOE kanálu.   

Ing. Jiří Veselý, zdroj: Zpravodaj TV NOE 3/2016 

Co je před námi 

17.4. Čtvrtá neděle velikonoční  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

Světový den modliteb za kněžská a řehol-

ní povolání – neděle „Dobrého Pastýře“ 

23.4. Slavnost svatého Vojtěcha (sobota)  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

2.5. 19:00 Setkání nad tématem   

O svátosti biřmování – Klub DCB  

(mimořádně v pondělí) 

5.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

(čtvrtek) – mše sv. namísto u sv. Martina  

18:00 v kostele sv. Rodiny 

8.5. Sedmá neděle velikonoční  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

11.5. (středa) setkání pro absolventy kurzů 

Alfa a farníky – Jak mám jít do celého 

světa, když nejsem prorokem ani doma  

klub DCB od 19:00 

15.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

16.5. pondělí – svátek sv. Jana Nepomuc-

kého, 16:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

22.5. Slavnost nejsvětější Trojice  

 9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

26.5. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně – 

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

s eucharistickým průvodem  

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI po celý květen  

pondělky a středy v 18:30 (za dobrého počasí 

v zahradě sester, jinak v kostele sv. Rodiny),   

v pátek po mši sv. v kostele sv. Rodiny 

Domov sv. Karla Boromejského 

    kulturní program  

15.4 (pátek) od 17:00 Flétna a klavír 

Flétnový koncert žáků Zuzany Hrbkové 

refektář, vstupné dobrovolné 

17.4. (neděle) od 17:00 hod.,  

Orchestrální řada Archioni Plus pod 

vedením Michala Macourka, na 

programu B. Bartók, C. Debussy a M. P. 

Mussorgskij 

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

21. 4. (čtvrtek) od 15:30 hod.  

Violoncello a klavír (účinkují: Vladimír 

a Marek Sůvovi - violoncello, Martin 

Plas - klavír, na programu D. Popper, L. 

Janáček, K. Davydov a J. S. Bach) 

Koncert se uskuteční s finanční podporou 

Nadace Leoše Janáčka.  

refektář, vstupné dobrovolné 

24. 4. (neděle) od 17:00 hod.,   

Duo Dacapo (účinkují: Kateřina 

Macourková Hlaváčová - flétna, Michal 

Macourek - klavír, Ondřej Kvita - housle, 

na programu: J. Suk, J. Ibert, C. Debussy, 

Ch. M. Widor)  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

30.4. (sobota)  

Komorní smíšený sbor VIDUS z Lotyš-

ska pod vedením Kalvise Ozoliņše, 

hostující na pozvání Pražského smíše-

ného sboru (na programu duchovní hudba 

lotyšských a zahraničních autorů)  
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8. 5. (neděle) od 17.00 hod.   

Lukáš Sommer - autorský kytarový 

recitál hudebního skladatele a kytaristy  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

12. 5. (čtvrtek) od 19.00 hod.  

Koncert duchovní hudby - smíšený 

pěvecký sbor Camerata Praha a sbor 

Gymnázia na Pražačce Repetice pod 

vedením Jany Pavlíčkové, na programu: 

O. Gjeilo, G. Sviridov, A. Pärt, J. Rutter, 

A. Klouse, výběr z rockového oratoria 

Eversmiling liberty Jense Johansena a 

Erlinga Kullberga  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

17. 5. (úterý) od 17.30 hod.   

Koncert studentů konzervatoře z Domova 

mládeže, Studentská, Praha 6, na progra-

mu: ukázky klasické hudby z období 

baroka, klasicismu, romantismu a 

moderny  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

22. 5. (neděle) od 15.30 hod.   

Jarní koncert mladých klavíristů pod 

vedením prof. Marie Štěpánkové, na 

programu: L. van Beethoven, B. Sme-

tana, A. Dvořák, F. Chopin, J. Brahms, 

W. Gillock, F. Emonts, V. Rataj, česká a 

moravská píseň  

refektář, vstupné dobrovolné 

24. 5. (úterý) od 16.00 hod.  

Koncert sboru A(COR)D Motol pod 

vedením Aleny Jelínkové, na programu: 

A. Tučapský, L. Marenzio, Johannes M. 

Michel, Stan Pethel  

refektář, vstupné dobrovolné 

29. 5. (neděle) od 14.00 hod.   

Dětská pouť - zahrada, vstupné 

dobrovolné 

29. 5. (neděle) od 17.00 hod.   

Orchestrální řada Archioni Plus pod 

vedením Michala Macourka, na progra-

mu P. I. Čajkovskij, C. Debussy a A. 

Dvořák  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

1.6. - 31.7. Příroda zblízka - výstava 

fotografií Romana Zuzáka zobrazující  

život hmyzu a motýlů refektář, vstup 

volný 

 

 

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. 

 

PŘEHLED PRAVIDELNÝCH OBŘADŮ A NĚKTERÝCH AKCÍ 

Modlitební setkání v kostele sv. Rodiny          každé úterý v 19:10 

Biblická hodina v klubu DCB    každý čtvrtek (kromě druhého v měsíci) v 19:30 

Svátost smíření     každý pátek ve zpovědní místnosti předsíně kostela sv. Rodiny od 16:00 

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 

MARTINOVINY – zpravodaj farnosti svatého Martina v Řepích, kontakt martinoviny@centrum.cz  


