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ŘÍJEN – MĚSÍC ZASVĚCENÝ KRÁLOVNĚ POSVÁTNÉHO RŮŽENCE 

„Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul ve 

druhém tisíciletí, je oblíbenou modlitbou mnoha světců, která je doporučována učitelským 

úřadem. Ve své jednoduchosti a hloubce zůstává také v tomto právě započatém třetím 

tisíciletí modlitbou s velkým významem, jejímž posláním je přinášet plody svatosti. Výborně 

se hodí k duchovní cestě křesťanství, jež ani po dvou tisících letech neztratilo nic ze svěžesti 

svých počátků a jež je Božím Duchem povzbuzováno, aby „vplulo na širé moře“ (duc in 

altum!) a neustále hlásalo, ba „hlasitě volalo“ do světa, že Kristus je Pán a Spasitel, „cesta, 

pravda a život“ (Jan 14,6), „cíl lidských dějin a bod, v němž se sbíhají tužby dějin a 

civilizace“. 

Modlitba růžence, svou povahou mariánská, je nicméně modlitbou plynoucí ze srdce 

orientovaného ke Kristu. Svými střídmými prostředky vyjadřuje hloubku celého 

křesťanského poselství a je téměř jejich shrnutím. Zaznívá zde Mariina modlitba, její 

ustavičné Magnificat za dílo spasitelného vtělení, jež mělo počátek v jejím panenském lůně. 

Křesťanský lid se tak vydává do školy Mariiny, v níž je přiveden ke kontemplaci krásy 

Kristovy tváře a zakoušení hlubin jeho lásky. Skrze růženec věřící čerpají hojnost milostí 

přijímaných takřka z rukou samotné Vykupitelovy matky.“ 

Úvod Apoštolského listu Jana Pavla II. ROSARIUM VIRGINIS MARIAE ze 16. října 2002 

 

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

První zářijovou neděli 4.9. při mši svaté 

v kostele svaté Rodiny byly před oltář 

pozvány děti pro povzbuzení na začátku 

školního roku. Kéž se jim dostane sil a 

pomoci na klopotné cestě se školní brašnou. 

 

V neděli 11. 9. se v zahradě kláštera 

odehrálo radostné vinobraní spolu s oslavou 

20. výročí obnovy řeholního společenství a 

založení Domova sv. Karla Boromejského a 

ženské věznice v Řepích.   

Slavnost zpestřila řada umělců – Jožka 

Šmukař s cimbálovou muzikou, Saxofonové 

kvarteto ze Zličína, taneční soubor 

Makotřaské Stařeny s kapelou, orchestr 

Archioni Plus, Jana Rychterová a spol. 

Nechybělo občerstvení, víno, stánky, ani 

program pro děti.  
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Následující neděli 18. 9. se v kostele sv. 

Rodiny konala slavnostní bohoslužba 

k výročí Domova a farnosti sv. Martina za 

účasti generálního vikáře Arcidiecéze 

pražské, Mons. Zdenka Wasserbauera. 

Zaplněný kostel a agapé v klubu DCB – to 

vše mělo slavnostní i bezprostřední ráz a 

pan generální vikář projevil radost nad tím, 

že rozvíjející se farnost je mladá nejen 

nedávným založením, ale i účastí tolika 

mladých na společenství. 

Při nedělní mši svaté 9.10. se představily 

spolu se svými rodiči děti zahajující 

přípravu na první svaté přijímání. Veliký 

krok od svíce křestní ke světlu svátosti. Už 

nejen rodiče nebo kmotři budou o ten 

plamen pečovat – já sám/sama budu také… 

Čtvrtek 13.10.2016 se konalo 1. bělohorské 

setkání řepských farních společenství 

v Klášteře Benediktinek Opatství VENIO. 

Začalo se prohlídkou poutního místa, 

kostela P. Marie Vítězné a kláštera 

Benediktinek, navázala koncelebrovaná mše 

svatá v kostele P. Marie Vítězné, poté 

občerstvení a diskuse. Ta ovšem začala 

probíhat už v průběhu prohlídky a byla 

vskutku živá. Není divu na místě s tak po-

hnutými dějinami. Jak ovšem zdůraznila 

provádějící sestra Petra, lidé se sice různě 

na minulost dívají, ale dnes se tu mají setká-

vat v pokoji a se snahou o smíření. Musíme 

se za to modlit a sami k tomu přispívat. 

CO JE PŘED NÁMI 

23.10. Třicátá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

po mši svaté schůzka se zájemci o svátost 

biřmování – kdo zatím váhá, odhodlejte 

se a přijďte také 

 1.11. (úterý) Slavnost Všech svatých  

mše sv. v 18:00 !!! v kostele sv. Rodiny 

 2.11. (středa) Památka všech věrných 

zemřelých  

mše sv. v 18:00 na hřbitově sester  

 
 4.11. (pátek) Slavnost sv. Karla Boro-

mejského,   

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny,   

po mši sv. Setkání nad tématem  

Synodální exhortace Amoris Laetitia 

papeže Františka o rodině z 8.4.2016 

 6.11. Dvaatřicátá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina  

9:00 slavnostní mše sv. v kostele sv. 

Rodiny ke cti sv. Karla Boromejského a 

sv. Martina, po mši svaté agapé v klubu 

11.11. památka sv. Martina  

17:00 shromáždění v kostele sv. Rodiny 

se zpěvem a příběhem sv. Martina, poté 

průvod se zastavením u kostela sv. 

Martina a symbolickým rozetnutím 

pláště, (následuje ohňostroj u ÚMČ)  

18:30 poutní mše v kostele sv. Martina 
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20.11. (neděle) Slavnost Ježíše Krista 

Krále – závěr liturgického roku  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

27.11. První neděle adventní  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny – děti 

uvítají vstup do nového liturgického roku 
 

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO KULTURNÍ 

PROGRAM DO LISTOPADU 2016 

16. 10. (neděle) od 17.00 hod.   

Orchestrální řada Archioni Plus pod 

vedením Michala Macourka,  

na programu: M. Ravel, E. Grieg a A. 

Dvořák  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

20. 10. (čtvrtek) od 19.00 hod.   

Dobročinná aukce "Andělů" k podpoře  

Domova sv. Karla Boromejského 

hotel Hilton Prague Old Town  

30. října (neděle) od 17.00   

Slavnostní koncert sopranistky Pavlíny 

Senič   

s doprovodem souboru Musica Festiva di 

Praga s natočením LIVE CD.  

Generální zkouška za přítomnosti publika 

proběhne v 15:00 hod.  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

1. - 30. 11. Pohled na flóru aneb jak ji 

můžeme vnímat - prodejní výstava 

fotografií s tématem květů, zeleně a 

stromoví od autorky Venduly 

Drahotušské  

refektář, vstup volný 

6. 11. (neděle) od 15.30 hod.  

Koncert Dua Dacapo (Michal Macourek 

- klavír,  Kateřina Macourková 

Hlaváčová - flétna, Ondřej Kvita - 

housle), na programu: francouzští autoři  

refektář, vstupné dobrovolné 

8. 11. (úterý) od 15.30 hod.   

Koncert žáků ZUŠ na Proseku pod 

vedením Dany Mimrové, na programu: 

latinskoamerické písně a klasické 

komorní skladby, na klavír doprovází J. 

Petr 

refektář, vstupné dobrovolné 

13. 11. (neděle) od 17.00 hod.   

Koncert vokálně–instrumentálního 

souboru Musica Pro Sancta Cecilia, 

na programu: hudba z období gotiky, 

renesance a baroka  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

16. 11. (středa) od 18.00 hod.   

Oratorium Kázání na hoře   

(hudba: Marek Šlechta, zpěv: Marta 

Ženatá s doprovodem varhan a klavíru)  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

20. 11. (neděle) od 17.00 hod.  

Orchestrální řada Archioni Plus pod 

vedením Michala Macourka,  

na programu: M. Ravel, C. Debussy, H. 

Macourek a P. I. Čajkovskij  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

27. 11. (neděle) od 17.00 hod.  

První adventní koncert v podání 

Hornického pěveckého sboru Kladno   

se sólisty Národního divadla, slovem 

provází P. Lukáš Lipenský, O.Cr.  

kostel sv. Rodiny, 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.  
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NEPŘEHLÉDNĚTE OZNÁMENÍ   

  MIMO PRAVIDELNÉ RUBRIKY! 

Pátek 21.10. od 16 do 20 hodin   

První řepské setkání farních společenství  

Domov sv. Karla Boromejského, od 17:00 

Komentovaná prohlídka kostela sv. Rodiny 

a části areálu Domova sv. Karla Boromej-

ského se zahradou, 18:00 Koncelebrovaná 

mše svatá v kostele sv. Rodiny, poté 

občerstvení a diskuse v jídelně Domova 

sv. Karla Boromejského 

 

Středa 26.10. od 19:00 

Přednáška Marka Orko Váchy Evoluční 

myšlenka a její vliv na křesťanskou 

spiritualitu – evoluce a křesťanství   

v kostele Svaté Rodiny  

Na obrázku Matka Vojtěcha při soukromé 

audienci u papeže Pavla VI.dne 11.10.1970 

Čtvrtek 24.11. od 19:30 –   

Večer věnovaný památce   

Ctihodné Matky Vojtěchy Hasmanové 

Pohnutým životním příběhem a průběhem 

beatifikace provede v klubu DCB sestra 

Remigie – postulátorka kauzy M. Vojtěchy  

Několik životopisných údajů M. Vojtěchy: 

25.3.1914 narozena v Huštěnovicích  

6.7.1927 vstoupila jako školní čekatelka do 

kláštera sester boromejek v Frýdlantě n/O 

19.3.1940 složila v Praze doživotní sliby  

19.9.1953-11.5.1960 vězení za „velezradu“ 

8.7.1970 zvolena gen. představenou SCB  

21.1.1988 zemřela ve Znojmě  

29.11.1996 zahájen proces svatořečení  

6.12.2014 uznal papež František její hero-

ické ctnosti a prohlásil ji Ctihodnou 
 

PRAVIDELNÉ OBŘADY A DALŠÍ AKCE  

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 probíhá výuka náboženství ve čtyřech skupinách, blíže v příštím čísle 

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  


