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NEOBYČEJNÉ LÉTO – CZĘSTOCHOWA, OSWIĘCIM, KRAKÓW 

Zhruba 6 000 účastníků z České republiky využilo příležitost navštívit letošní Světové 

dny mládeže v Krakově a zakusit vše, co takové setkání přináší. Určitě stojí zato navštívit 

webové stránky [krakov2016.signaly.cz], na nichž se přímí účastníci setkání dělí o své 

zážitky a dojmy. Většina textů promluv papeže Františka je také na portálu české verze 

Radia Vatikán [www.radiovaticana.cz/podrubrika.php4?id=13]. Snad právě v této zemi 

bychom měli tyto vysoce aktuální promluvy nejen číst, ale také přemýšlet o jejich výzvách. 

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

4.6. Farní výlet – Želiv a Červená Řečice  

 

Výlet pečlivě připravila paní Mgr. Hana 

Kučerová, avšak úraz jí zabránil zúčastnit 

se bohatého programu toho dne. Mimo jiné 

jsme měli spolu s opatem premon-

strátského kláštera P. Jáchymem Šimkem 

společnou modlitbu u Brány milosr-denství 

klášterního kostela, prohlídku areálu a oběd. 

Zámek v Červené Řečici je vlastně ve fázi 

počátku záchrany a obnovy. Poutavý výklad 

pana Vladimíra Vlčka prohlídku učinil  

 

mimořádně zajímavou právě tím, jak na 

rozpracované záchraně objektů ukázal 

vývoj stavebních slohů této unikátní 

památky. Celý výlet se velmi vydařil. 

Škoda jen, že se jej nemohla zúčastnit právě 

ta, která ho připravila. Zdá se však, že 

nesnáze šťastně překonala, neboť před 

uzávěrkou tohoto čísla nám poskytla 

k otištění následující text poděkování všem, 

kdo ji zastoupili a ve svízelné situaci 

podporovali: 

Poděkování 

Když jsem se koncem května nečekaně 

ocitla na nemocničním lůžku v důsledku 

roztříštěné čéšky a stala se tak během 

okamžiku ležícím pacientem neschopným 

obstarat si nejzákladnější potřeby, zmocnil 

se mne pocit zoufalství. Hlavou se mi honily 

myšlenky na všechny povinnosti, které 

nebudu moci splnit a kladla jsem si otázku, 

jak dlouhé období nemohoucnosti zvládnu 

v situaci, kdy bydlím v domácnosti sama. 
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Nezbývalo, než navenek bezvýchodnou 

situaci svěřit Pánu. Zakrátko se mé obavy 

z osamělosti začaly rozplývat, když se 

během mého pobytu v nemocnici u mého 

lůžka vystřídalo několik přátel z naší 

farnosti. Všichni nabízeli jakoukoli pomoc. 

A nejinak tomu bylo i po mém propuštění do 

domácí péče. Kromě častých návštěv mi 

farníci nabízeli pomoc i po telefonu. Díky 

jejich obětavosti jsem mohla například 

slavit nedělní mše svaté v kostele. Našly se i 

dobrovolnice, které se místo mne ujaly 

farního výletu stejně jako pohoštění při 

příležitosti prvního svatého přijímání. 

Zapomenout rozhodně nemohu ani na 

obětavou službu sester boromejek, které 

mne v prvních týdnech denně navštěvovaly 

a posilovaly přijímáním eucharistie. 

Potěšily mne i návštěvy našich duchovních 

pastýřů Daniela a Jana. Ve službě všech 

zmíněných spatřuji naplnění základního 

motta Svatého roku milosrdenství –

„Milosrdní jako Otec“. 

Chtěla bych touto cestou vám všem, 

kteří jste měli podíl na ulehčení mé obtížné 

situace, poděkovat. Nesmírně si té služby 

vážím. Dík patří i vám, kdož jste se modlili 

za mé uzdravení. Nejdůležitější pro mne 

bylo ujištění, že nejsem sama. Bohu díky! 

Hana Kučerová 

 5.6. První svaté přijímání dětí  

při nedělní mši svaté v kostele sv. Rodiny 

bylo velkou událostí v životě Antonie, 

Cecilie, Gabriela, Jakuba, Julie a jejich 

rodin, ale také povzbuzujícím zážitkem 

pro všechny přítomné. 

10.6. Noc kostelů u svatého Martina  

Podařilo se nejen připravit a naplnit 

bohatý program od „zvonění za mír“ přes 

přednášky, velmi úspěšný koncert a 

modlitbu se zpěvy Taizé, avšak hlavně se 

nechalo přilákat množství návštěvníků, 

kteří kostel zcela zaplnili na celý večer – 

a snad se i nechali podnítit k hlubšímu 

zamyšlení. 

 2.7. Svatba Terezky s Františkem  

dokázala naplnit celý kostel, přestože 

byla sobota. Není divu – když oba 

tehdejší snoubenci a nyní novomanželé 

jsou po léta věrnými členy farní pospo-

litosti. Všichni jim přejí hojnost Božího 

požehnání, radosti a lásky! 

CO JE PŘED NÁMI 

 4.9. Třiadvacátá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina   

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

 8.9. (čt) Svátek Narození Panny Marie 

18:00 mše sv. v kostele sv. Martina 

11.9. Čtyřiadvacátá nedělev mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina   

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

18.9. Pětadvacátá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

oslava 20. výročí DCB (viz dále str. 3) 

25.9. Šestadvacátá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina   

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

 2.10. Sedmadvactá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina   

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

 9.10. Osmadvacátá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina          

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

16.10. Devětadvacátá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina   

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

23.10. Třicátá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 
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30.10. Jednatřicátá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

 1.11. (úterý) Slavnost Všech svatých  

mše sv. v 18:00   

vyjímečně v kostele sv. Rodiny 

 2.11. (středa) Památka všech věrných 

zemřelých  

mše sv. v 18:00 na hřbitově sester  

 

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO KULTURNÍ 

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2016 

6.9. (úterý) od 15:00  

Houslový koncert Marie Fuxové, na 

programu W. A. Mozart, M. Ravel, 

H. Wieniawski, C. Saint Saëns   

refektář, vstupné dobrovolné 

9.9. (pátek) od 17:00 hod.,  

Vernisáž výstavy fotografií řepského 

rodáka Josefa Czwartynského a obrazu 

Alfreda Offnera "Sestra Charitas", zapůj-

čeného ze Státního zámku Horšovský 

Týn, autogramiáda knihy Jaroslava Hájka 

"Šlechtična a loupežník", hudební 

program: S. M. Evangelista – klavír, 

J. Zdeňková – flétna, J. Zlámal – 

violoncello 

refektář, vstupné dobrovolné 

11. 9. (neděle) od 14:00 hod.  

Vinobraní v klášteře s oslavou 20. 

výročí založení Domova sv. Karla 

Boromejského a ženské věznice 

v Řepích (Jožka Šmukař s cimbálovou 

muzikou, Saxofonové kvarteto ze 

Zličína, taneční soubor Makotřaské 

Stařeny s kapelou, orchestr Archioni 

Plus, Jana Rychterová a spol., občer-

stvení, vína, stánky, program pro děti)  

zahrada, vstupné dobrovolné 
 

18. 9. (neděle) od 9:00 hod.,   

Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Ro-

diny k výročí Domova a farnosti sv. Mar-

tina za účasti gen. vikáře Arcidiecéze 

pražské, Mons. Zdenka Wasserbauera 

od 17.00 hod. koncert   

sboru Wagner Ensemble z Kalifornie  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 
 

19.9. (pondělí) od 10:00 hod.  

Malá mořská víla – komponované 

představení v podání Kateřiny Tschor-

nové a Kateřiny Tiché  

denní stacionář, vstup volný  
 

22.9. (čtvrtek) od 15:30 hod.   

Beseda s historikem Adamem Votrubou, 

autorem knihy Václav Babinský – život 

loupežníka a loupežnická legenda  

refektář, vstupné dobrovolné 
 

25.9. (neděle) od 17:00 hod. – 

Houslový recitál Pavla Ereta, na progra-

mu J. S. Bach, N. Paganini a P. Janda  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 
 

27. 9. (úterý) od 18:00 hod.   

Svatováclavský koncert v podání kvarteta 

Jiřího Žigmunda  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 
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29.9. (čtvrtek) od 15:30 hod.   

Odpolední koncert s violoncellem — 

Vladimír a Marek Sůvovi, na programu 

L. Boccherini, A. Dvořák, A. Piatti  

refektář, vstupné dobrovolné 
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. 

NEPŘEHLÉDNĚTE OZNÁMENÍ   

  MIMO PRAVIDELNÉ RUBRIKY! 

 
   Přednáška PhDr. Jaroslava Šturmy  

Nové poznatky z psychologie pro rodiče a 

prarodiče ve čtvrtek 22.9. 2016 od 19:00  

v Centru sociálních a zdravotních služeb,   

Bendlova 1121/5, Praha–Řepy, vstup volný  

1. B Ě L O HO RS K É  SE T K ÁNÍ  FAR NO S T Í   

ve čtvrtek 13.10.2016 od 16 do 20 hodin 

Opatství VENIO – Klášter Benediktinek 

Karlovarská 3/6, Praha 17 – Řepy  

Program: 

17:00 Komentovaná prohlídka poutního 

   místa, kostela P. Marie Vítězné a kláštera 

   Benediktinek 

18:30 Koncelebrovaná mše svatá v kostele 

   P. Marie Vítězné  

POTÉ občerstvení a diskuse ve farní 

místnosti 

 

1 .  ŘE PS K É  S E T K ÁNÍ  FARNO S T Í  

v pátek 21.10.2016 od 16 do 20 hodin 

Domov sv. Karla Boromejského, 

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy  

Program: 

17:00 Komentovaná prohlídka kostela 

   sv. Rodiny a části areálu Domova 

   sv. Karla Boromejského se zahradou  

18:00 Koncelebrovaná mše svatá v kostele   

   sv. Rodiny  

POTÉ občerstvení a diskuse v jídelně 

Domova sv. Karla Boromejského 

 

PRAVIDELNÉ OBŘADY A DALŠÍ AKCE SE PO PRÁZDNINÁCH VRACEJÍ NA: 

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 v pátek od 16:00 

Od září začíná nový školní rok –výuka náboženství bude probíhat ve čtyřech skupinách, 

přihlašovací archy budou vystaveny v předsíni kostela od prvního zářijového týdne  

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  


