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1. ČERVENCE UPLYNE ROVNÝCH DVACET LET, CO TU MÁME FARNOST! 

Pamětníci se s nabízením svých vzpomínek příliš nepředháněli, přece však se našli 

takoví, co obětavě zalovili ve svých archivech a vyhledali alespoň pár střípků z této časové 

vrstvy. Měli bychom však sáhnout ještě o něco hlouběji, abychom si alespoň zčásti vyvolali 

atmosféru, ze které se po změně režimu ve zdejší zvláštní symbióze prastaré příměstské obce 

a relativně nového sídliště utvářelo samostatné duchovní společenství. Muselo to být zvláštní 

– kolem dvou a půl desítek tisíc lidí, románský kostel zachráněný před zbořením na poslední 

chvíli, nadějná vyjednávání ve věci obnovy působení kongregace Sester svatého Karla 

Boromejského… Dusivá ruka dohledu z pozic „vědeckého ateismu“ sice zcela ztratila sílu, 

ale její vliv byl stále ještě znát. A sídlo příslušné farnosti v nedaleké avšak dopravně 

nepříznivě položené Liboci. Snad i tato skrovná připomínka přispěje k tomu, aby se na 

jednom místě shromáždily ucelenější vzpomínky na to, jak to tehdy celé vlastně bylo. Dnes 

mám zatím jen útržkovité informace:  

 
Mons. Miroslav Vágner,5.7.1927–17.4.2010 

O záchranu řepského kostela se 

v posledních desetiletích předchozího 

režimu hodně zasloužil páter Jan Dočekal, 

dlouholetý farář v Liboci (fotografii jsem 

zatím nezískal). Po jeho smrti v roce 1988 

krátce působil jako administrátor farnosti 

P Alois Kánský, o jehož působení v Řepích 

jsem také nenašel doklady, avšak v roce 

1989 byl v Liboci ustanoven farářem P. 

Miroslav Vágner, k němuž se již vztahují 

vzpomínky pana Dana Vávry: „Zpočátku 

jsou naše návštěvy bohoslužeb zde spojeny 

s návštěvou K.S. Blatin a později Průhonu. 

Na Blatinách se mše sv. zrušily a myslím, že 

podnětem byla i nespolehlivost personálu 

tohoto kulturního střediska. Byli vstřícní, to 

ano, ale občas nebylo uklizeno (ač to bylo 

slíbeno) po předchozí akci aj. Vzpomínáme 

ale rádi, jak jsme se setkali před kulturním 

střediskem v neděli ráno a čekali, až nás 

vpustí. Čekali jsme dlouho a nikdo 

nepřicházel, dotyčný zaměstnanec zaspal. 

Bylo teplo a tak jsme se přemístili na 
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Bratr Česlav Křížala v detailu obrázku ze Zpravodaje SFR 

č. 3/2013, kde byl otištěn nekrolog.  

zahradu domečku, kde byla františkánská  

komunita asi šesti mnichů pod vedením 

novicmistra bratra Česlava Křížaly (SFR), 

bylo to v Hekově ulici č.4, tedy docela 

blízko.“ Bratr Česlav musel být velmi 

zajímavou osobností, narodil se v roce 1928 

a zemřel roku 2013. O jeho působení ve III. 

řádu svatého Františka za dobu nesvobody 

je několik zajímavých dokladů 

v zachovaných exilových a samizdatových 

písemnostech (viz mj. webový portál 

scriptum.cz), avšak o jím vedené komunitě 

v Řepích zatím víme jen to, že se její 

členové (snad někdy kolem roku 1990) 

účastnili také prací na opravách kostela 

svatého Martina. Podle pana D. Vávry se 

při těchto pracech jednou přihodilo, že vítr 

vzal podlážku z lešení a bratru Česlavovi 

přistála na obličeji. On však učil 

náboženství ve škole. „Aby se ho děti 

nelekly, přišel k nám a půjčil si barevné 

křídy, aby si zaretušoval svůj vybarvený 

obličej a monokly.“ 

V roce 1994 byl P. Miroslav Vágner 

ustanoven farářem v kostele u Matky Boží 

před Týnem a adminitrátorem v Liboci se 

stal P. Jiří Kusý. Dejme slovo na úvod 

k jeho osobě opět vzpomínkám pana Dana 

Vávry: „Otec Wágner byl charismatický a 

tichý člověk. Někdo mu má možná za zlé, že 

trochu vyklidil interiér v Liboci a hlavně 

zde u sv. Martina a že jej předal do farnosti, 

co jsou Mařenice v Lužických horách. Tam 

nebylo nic, kostel opravili moravští a 

němečtí farníci. Ale je to tam hezky 

udělané... Páter Wágner byl tedy velice 

tichý a když jsme čekali jednoho dne na 

začátek mše u svatého Martina, očekávali 

jsme ovšem zase tichý příchod kněze. 

Objevila se ale najednou ohromná chlupatá 

ruka a málem urvala zvonek.   

Pak dva dlouhaté kroky – a u oltáře byl se 

hřmotným zpěvem nový kněz – páter Jiří 

Kusý. Už na jeho příchod se tedy nedá 

zapomenout.“ Důvodů nezapomenout na 

pátera Jiřího však musí být daleko více. 

Třeba v Řepích připravil řadu dětí 

k prvnímu svatému přijímání, které bylo 

v Liboci udělováno 11.6. 1995. Mnoho 

zdejších lidí také zazamenalo, že nás letos 

v dubnu navždy opustil a někteří se 

zúčastnili pohřebních obřadů. Tiskové 

středisko ČBK vydalo po jeho úmrtí vlastní 
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tiskovou zprávu, kterou zde jistě stojí zato 

uvést celou: 

„Jiří Kusý se narodil 15. ledna 1948 

v Českém Brodě. Po maturitě pracoval jako 

výpravčí u ČSD v Pečkách, později 

v pražském metru. Po absolvování studia 

teologie vystudoval i pražskou konzervatoř 

a od roku 1984 působil šest roků jako 

sólista opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Na 

kněze byl vysvěcen tajně 11. února 1985 

v Berlíně. Od roku 1990 působil jako 

kaplan u kostela sv. Tomáše v Praze na 

Malé Straně, pak u Matky Boží před Týnem 

na Starém Městě pražském, později jako 

výpomocný duchovní zvláště v berounském 

vikariátu. V roce 1994 se stal administrá-

torem v Praze – Liboci a v roce 1996 

v Praze – Nuslích, kde byl od roku 1997 až 

do své smrti farářem.“ … (Aleš Pištora) 

Ze zádušní mše při loučení s P. Jiřím 

Kusým v kostele sv. Václava v Nuslích, 

hlavním celebrantem je světící biskup Mons. 

Karel Herbst SBD, 21.4.2016, foto ing. Jiří 

Veselý 

Pátera Jiřího Kusého si připomeneme ještě 

jedním obrázkem z archivu pana Dana 

Vávry. Děti, kterým bylo udělováno první 

svaté přijímání v Liboci 21 lety, jsou dnes 

dospělé, některé z nich už nejspíš také učí 

svoje caparty první modlitby. Obrázek je, 

pravda, malý, ale pátera Jiřího je poznat 

velmi dobře; pozná se na obrázku i někdo 

ze současných farníků? 

 
Nu a přiblížila se doba, ve které mělo 

dojít ke zřízení zcela nové farnosti u kostela 

svatého Martina v Řepích. Ještě P. Jiří Kusý 

pozval do Řep kardinála Miloslava Vlka a 

ten 19.11.1995 u svatého Martina sloužil 

mši svatou. Při navazující besedě přislíbil 

zdejším obyvatelům brzké splnění jejich 

dlouholetého přání, aby tu měli svou vlastní 

farnost. Foto z tehdejšího zpravodaje Řep:  

A k následujícímu 1.7.1996 se tento slib 

naplnil. Po bezmála osmi stech letech se 

zdejší nevelký, avšak velmi památný kostel 

stal kostelem farním a na zcela nové farní 

působiště přichází mladý farář P. Jiří Pecka. 

Určitě i na něho budou mít mnozí z farníků 

hezké vzpomínky. Třebaže byla jeho 

osobnost docela nejednoduchá, asi nelze 

popřít, že se do práce na novém působišti 

pustil s velkou vervou. Vyplývá to mj. 

z jeho výroků zveřejněných na webové 

stránce pátera Josefa Hurta: „Za nejdůle-

žitější považuji stát opodál a snažit se 

každému pomoci najít jeho místo, to, čím on 

může prospět všem v dané komunitě, ve 

farnosti,“ říká. „Mým cílem – tak jako snad 
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každého slušného vedoucího pracovníka - je 

stát se zbytečným, aby to, co se tady podaří 

vytvořit, mohlo fungovat dál, i když tady 

třeba já nebudu.“ Sněmovní kroužek, 

mladé maminky, které si vedou pro děti 

bohoslužbu slova, vyučují náboženství a 

scházejí se každý týden dopoledne na 

modlitbu, pěvecky sbor nebo sportování 

v pronajaté tělocvičně, to všechno jsou 

jadérka, která už fungují bez asistence 

faráře. „Velikou radost teď mám z pánské 

jízdy, kterou se podařilo zorganizovat,“ 

sděluje Jiří Pecka. „Jde o výlet s exkurzí do 

automobilky v Mladé Boleslavi. Už se tam 

přihlásili dva chlapi, od kterých chodí do 

kostela jen manželky.“ Farář Pecka v sídlišti 

neprovádí žádnou cílenou evangelizaci, a 

přesto se ke kostelu stahuje stále větší 

množství lidí. „Razím teorii pozitivních 

asociací,“ uvádí. „S církví je spojeno mno-

ho negativních asociací, a přitom k vytvá-

ření pozitivních asociací může sloužit 

mnoho obyčejných věcí. Ve spolupráci 

s obcí se nám například při povodních  

podařilo ustavit pět sběrných míst pro 

finanční i materiální pomoc, což mělo 

výborný efekt. Také Živý Betlém o Vánocích 

neděláme v kostele, ale mezi paneláky. … “ 

Ve fotoarchivu Dana Vávry jsou také 

obrázky z fotbalového utkání mezi místními 

a přáteli od svatého Ignáce z roku 1998. 

Nejde ovšem jen o sportovní výkony, záběr 

z besedování po zápase, P. J. Pecka vlevo. 

 

V roce 2003 byl páter Pecka přeložen 

do Příbrami, někdy pozdějí z duchovní 

služby odešel. Vypovídá o tom v doku-

mentu ČT cyklu Pološero z roku 2011, ze 

kterého jsem použil portrétní záběr… 

 
Pro nás se ovšem rok 2003 stal 

památným především tím, že byl tehdy 

ustanoven administrátorem farnosti svatého 

Martina P. ThLic. PhDr. Daniel Peter 

Janáček, OPraem, o něhož se ovšem naše 

farnost dělí ještě s farností Panny Marie 

v Úhonicích Berounského vikariátu. Jeho 

portrét zde ovšem neotiskuji, protože 

doufám, že jej budu moci ještě dlouho 

uvádět na obrázcích ze života farnosti. 

Těchto několik střípků připomíná, co 

předcházelo vzniku zdejší farnosti a jak 

začínala – to by mělo být jen povzbuzením 

pro ty, kdo ještě mohou přispět svými 

vlastními vzpomínkami, postřehy nebo 

obrázky (třeba kvalitnějšími než ten přetisk 

z roku 1995). Byla by velká škoda nechat 

všechno jen tak zvolna upadat do 

zapomenutí, které nás starší tak zákeřně a 

nečekaně rychle postihuje. Když se 

vnoučata vyptávají na minulost toho, v čem 

vyrůstala, měli bychom mít na dosah oporu 

pro připomínání živoucích zkušeností, ne 

jenom vzdychání po zašlých časech. 

                                           -ich 
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A NYNÍ DO ŽHAVÉ SOUČASNOSTI – 

PASTORAČNÍ RADA PROJEDNALA 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK  

 
Přehled: 

• výdaje 310 tis. Kč (o 49 tis. Kč méně než 

  v roce 2014) 

• příjmy 460 tis. Kč (o 56 tis Kč více než 

  v roce 2014, z toho sbírky a dary činily 

  397 tis. Kč)  

• celkový zisk 150 tis. Kč (oproti roku 2014 

zlepšení výsledku o 105 tis Kč)   

Uvedené částky jsou zaokrouhlené na celé 

tisíce. 

Hlavní výdajové položky farnosti za 

rok 2015 byly tyto: 

• nájemné za farní byt/kancelář v ulici  

K Šancím 88 tis Kč  

• odvody arcibiskupství 87,3 tis. Kč (o 30,6 

tis. Kč více než v roce 2014) 

• spotřeba energie 48,7 tis. Kč (32,1 tis. Kč 

méně než v roce 2014)  

• daně a odpisy 17,9 tis. Kč 

• telefonní poplatky 16,5 tis Kč (o 23,5 tis. 

Kč méně než v roce 2014) 

• spotřeba materiálu 15,4 tis Kč (liturgický, 

kancelářský, tiskoviny, údržba sv. Martin, 

o 6,6 tis. Kč méně než v roce 2014) 

Uvedené hlavní položky představují 

přibližně 88% z celkových výdajů. Ostatní 

menší položky v této stručné informaci 

kvůli přehlednosti neuvádíme. 

Oproti roku 2014 se nám tedy opět 

podařilo znatelně snížit výdaje. Výborného 

výsledku bylo ale dosaženo rovněž díky 

dalšímu nárůstu příjmů. Je velice potěšující, 

že po období nedobrých výsledků se farníci 

ještě více než v předchozím roce zapojili do 

finanční podpory chodu farnosti. Je z toho 

vidět, že farnost považují za svou. 

Pastorační rada a Ekonomická rada 

farnosti proto děkují všem dárcům, kteří 

přispívají formou darů a sbírek, protože je 

to zcela dominantní a téměř jediný zdroj 

příjmů farnosti.  

I do budoucna se chceme snažit o další 

snižování výdajů. Přesto by bylo vhodné 

udržet i příjmy nadále na velmi dobré 

úrovni roku 2015. To nám umožní zamýšlet 

se také na využití finančních prostředků ve 

prospěch budoucího rozvoje farnosti. 

V nedávné minulosti to nebylo možné. Ještě 

jednou všem děkujeme. 

Informace za ERF   J. Klápště 

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského se rozhodla po letité službě 

pověřit představenou zdejšího řeholního 

společenství – sestru Amatu – dalšími úkoly 

na jiném místě. 

Jak páter Daniel, tak i zástupci farníků při 

bohoslužbách 24.4. poděkovali sestře 

Amatě za obětavé úsilí při součinnosti mezi 

společenstvím sester a farností. Péče o 

zdejší společenství sester a součinnost 

s farností svatého Martina byla svěřena 

sestře Remigii Češíkové. Také jí přejeme 

pro tuto úlohu hodně sil a Božího 

požehnání. 
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 2.5. „Úterní“ setkání bylo vyjímečně 

v pondělí nad tématem O svátosti 

biřmování 

16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého, 

16:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

22.5. Slavnost nejsvětější Trojice  

 9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

29.5. Slavnost Těla a Krve Páně – 

mše svatá s eucharistickým průvodem 

byla přesunuta z pátku 26.5. a konala se 

v kostele sv. Rodiny.  

 
Eucharistický průvod měl jednu ze čtyř 

modlitebních zastávek také v zahradě sester.  

Nemohly samozřejmě chybět děti s košíčky 

plnými okvětních plátků pivoněk.  

 

 
Je trochu škoda, že u nás není obecné 

známa celá historie tohoto svátku s českou 

stopou. Poprvé byl zaveden v roce 1246 

biskupem Robertem z Lutychu na základě 

vidění augustiniánské řeholnice Juliany 

z Lutychu – tehdy pouze pro tamější 

diecézi. Jako celocírkevní jej v roce 1264 

vyhlásil papež Urban IV. po přezkoumání 

eucharistického zázraku v italské Bolseně, 

ke kterému došlo při pouti českého kněze 

Petra z Prahy do Říma v roku 1263. Tuto 

pouť letos již po desáté připomíná štafetové 

putování CORPUS DOMINI Praha – Řím – 

Orvieto, kde v tamější katedrále každoročně 

probíhají velkolepé oslavy svátku. Putování 

bylo letos zahájeno ve čtvrtek 12.5. 

v katedrále svatých Víta, Vojtěcha a 

Václava – a pokračovalo po českém území 

do neděle 22.5., kdy postoupilo na rakouské 

území a dále do Itálie. 

K letošnímu slavení svátku Božího těla 

páter Daniel při nedělním kázání připomněl 

zvláštní naléhavost poselství tohoto svátku 

Vtělení. Dokresluje ji mj. tato zpráva, 

kterou přebírám z Radia Proglas: „Jako 

jeden z oltářů, u kterých se konala modlitba 

během procesí v Kolíně nad Rýnem, 

posloužila v tamní katedrále sedmimetrová 

loď, na které se plavili utečenci 

Středomořím. Do Německa byla převezena 
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z Malty. Místní arcibiskup, kardinál Rainer 

Maria Woelki řekl, že symbolizuje poukaz 

na skutečný význam dnešního svátku – 

oslavu přítomnosti eucharistie ve světě, za 

který se Kristus obětoval: »Přes zlato a 

krásu a velikost monstrance nezavírejme oči 

před tím, o co zde skutečně jde: Právě v této 

monstranci neseme jeho, Krista, ulicemi 

našeho města a uctíváme ho jako spásu 

celého světa. Neneseme ho ovšem do 

nějakého světa snů nebo pohádek, 

přinášíme ho do takového světa, jaký dnes 

je,« sdělil při kázání kolínský arcibiskup.“  

  
–ich 

CO JE PŘED NÁMI 

3.6. (pá) Slavnost Nejsvětějšího srdce 

Ježíšova 18:00 mše sv. kostel sv. Rodiny 

4.6. Farní výlet – Želiv a Červená Řečice 

7:30 –> od Domova svatého Karla 

Boromejského, návrat kolem 18:00  

5.6. Desátá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina   

První svaté přijímání zdejších dětí   

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

6.6. (pondělí) svátek sv. Norberta  

16:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

možnost účasti na poutní slavnosti na 

Strahově od 18:00 hodin 

8.6. Setkání absolventů kursů Alfa a 

farníků s besedou na téma Ekologie 

v paneláku od 19:00 v klubu DCB 

10.6. (pátek) Noc kostelů  

19:00 – 19:30 Zvoním za mír – Možnost 

vlastnoručního zvonění ve věži kostela  

19:30 – 20:30 Posvátná místa v Řepích  

20:30 – 21:00 Koncert   

21:00 – 21:30 Přednáška   

21:30 – 22:00 Modlitba se zpěvy Taize 

12.6. Jedenáctá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina   

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

14.6. Úterní setkání nad tématem   

pokračování cyklu O svátostech  

klub DCB od 19:00 

19.6. Dvanáctá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina   

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

24.6. (pá.) Slavnost svatého Jana Křtitele 

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

26.6. Třináctá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina   

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

29.6. (st.) Slavnost svatých Petra a Pavla  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

    KULTURNÍ PROGRAM NA ČERVEN 2016 

1.6. – 31.7. Příroda zblízka Výstava foto-

grafií Romana Zuzáka – motýli a jiný 

hmyz, refektář, vstup volný 

5.6. (neděle) od 15:30 hod.,  

Koncert mladých interpretů na počest 

životního jubilea světoznámé argentinské 

klavíristky Marthy Argerich, účinkují: 

Valentýna Hoidekrová, Klára a Tereza 

Semerádovy - klavír, Aneta Pávková - 

harfa, na programu: A. Sarauer, J. 

Gněsina, CH. G. Neffe, C. Czerny, W. A. 

Mozart, F. Schubert, C. Debussy, A. 

Zabel, D. Watkins, J. S. Bach a F. 

Chopin 

refektář, vstupné dobrovolné 
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12. 6. (neděle) od 17:00 hod.  

Česko – japonský klavírní recitál – 

japonská klavíristka Makiko Aida 

Nakachi doprovází českou houslistku 

Natálii Toperczerovou, na programu: F. 

Chopin, F. Liszt, W. A. Mozart, B. 

Martinů, B. Smetana a H. Wieniawski.  

refektář, vstupné dobrovolné 

14. 6. (úterý) od 17:00 hod.,   

Staré pověsti české – literární pořad 

s loutkovými vstupy představí dílo Aloise 

Jiráska hravě, humorně a s nadšením pro 

krásu a hrdinství bájných postav české 

historie, účinkují: Kateřina Tschornová a 

Kateřina Horká  

denní stacionář, vstupné dobrovolné 

17.6. (pátek) Flétna a klavír – 

koncert žáků Zuzany Hrbkové – 

refektář, vstup. dobrovolné  

19. 6. (neděle) od 17.00 hod.   

Písně Franka Sinatry – v podání 

orchestru Archioni Plus pod vedením 

Michala Macourka, zpěv: Josef Štágr – 

protagonista muzikálů Bídníci, Jesus 

Christ Superstar, West Side Story, Evita, 

Fantom opery aj.  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

20. 6. (pondělí) od 10:00 hod.  

Zlatovláska – divadelní představení žáků 

Základní školy Mohylová   

denní stacionář, vstup volný 

23. 6. (čtvrtek) od 10:00 hod.   

Dětské flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu 

pod vedením Veroniky Šindelové  

denní stacionář, vstup volný 

24. 6. (pátek) od 10:00 hod.   

Vystoupení žáků ze ZŠ Na Hanspaulce 

pod vedením Irmy Štolcové  

denní stacionář, 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 ve zpovědní místnosti předsíně kostela sv. Rodiny od 16:00 

Výuka náboženství  – skupina předškolních dětí s rodiči se schází vždy v sudé týdny v úterý 

od 15:00, skupina školních dětí se schází každý týden v úterý od 16:30 

Bližší informace – D. Žofák, tel. 603 89 49 89 

 

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  


