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SVÁTEK VŠECH SVATÝCH A PAMÁTKA ZESNULÝCH 

 
Někdejší antický chrám Pantheon v Římě byl roku 609 upraven jako katolický kostel a 

zasvěcen Panně Marii a mučedníkům, jejichž ostatky byly převezeny z katakomb a pohřbeny 

pod podlahou. Tímto vysvěcením počíná tradice svátku Všech svatých jakožto slavnost 

k uctění těch, kdo dosáhli věčné blaženosti. Od desátého století pak na tento svátek navazuje 

slavení Památky všech věrných zemřelých. To zavedl roku 998, původně jako prosby za 

duše v očistci (Dušičky), clunyjský opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil 

po celé západní církvi. 
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CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

 

8.10. Nedělní slavnost s biřmováním  

Svátost biřmování pokřtěné „dokonaleji 

spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou 

Ducha svatého“. Po dlouhém období přípra-

vy na přijetí této svátosti se právě v naší 

farnosti dočkalo šest biřmovankyň, aby se 

jim za obřadu vedeného Mons. Václavem 

Malým dostalo „pomazání křižmem na čelo, 

a udělení pečeti daru Ducha svatého“. 

fotografie ing. Jiří Veselý 

20. – 22.10. Ministrantská víkendovka 

Ministrantského výletu na faru do Jedlí u 

Zábřeha se zúčastnilo 9 dětí a 6 dospělých. 

Hned na začátku jsme v pátek zažili velkou 

vstřícnost místních lidí. Kvůli zpoždění 

vlaku ujel autobus do Jedlí a místní nás 

odvozili auty. V sobotu ráno se k nám 

přidalo ještě 9 dětí z místní farnosti. Po 

nácviku ministrování a přípravě písniček 

jsme v 11.00 hodin slavili s místní farností 

mši svatou. Po obědě nás čekala odpolední 

hra šipkováná v prostředí nádherné pod-

horské krajiny. Mezitím nás opět místní lidé 

zahrnuli buchtami a různými dobrotami. 

Děti z Jedlí se nakonec všechny rozhodly 

přespat s námi na faře, už nás tam bylo přes 

dvacet. Naštěstí bylo místa dost. Nedělní 

program jsme prožili jako misijní. Když se 

naši pražští ministranti přidali k jedelským a 

jedelští zpěváci se přidali k pražským, byla 

mše svatá opravdu slavnostní. Po obědě 

připraveném našimi skvělými kuchaři jsme 

se rozloučili s místními dětmi, které nás 

vyprovodily až k autobusu. Povzbuzeni a 

potěšeni novými přátelstvími jsme odjeli do 

Prahy s předsevzetím, že se na jaře opět 

setkáme. Velmi děkujeme všem, kteří se 

podíleli na přípravě výletu i všem, kteří se o 

nás starali v Jedlí. Luboš Juriga a s. Kristýna 

21.10. Volby do Poslanecké sněmovny 

Martinoviny uvádějí tuto informaci zcela 

výjimečně. Netýká se totiž farnosti samot-

né, nýbrž vypovídá něco o povaze prostředí, 

v němž naši farníci žijí. A to pokládáme za 

užitečné vědět. V Praze 17 zdejší obyvatelé 

rozdali své hlasy takto (%): ANO – 23,26; 

Piráti – 17,88; ODS – 14,02; TOP09 – 9,20; 

SPD – 7,37; ČSSD – 6,14; KSČM – 6,02; 

STAN – 4,66; KDU-ČSL – 4,04; ostatní – 

7,41. Dle dat Českého statistického úřadu. 

22.10. Polští poutníci o Misijní neděli  

Nedělní slavnost světila naše farnost spo-

lečně s polskými poutníky na cestě z pouti a 

nočního bdění v Częstochové do Lever-

kusen v Německu, kde Ojciec Sebestian a 

jeho misionářská družina konají misii 

zejména mezi Poláky žijícími v Německu.  

CO JE PŘED NÁMI 

29.10. třicátá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby 
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 1.11. středa – slavnost Všech svatých  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

 2.11. –  památka věrných zemřelých   

18:00 mše sv. na hřbitově sester 

 5.11. jednatřicátá neděle v mezidobí  

po mši sv. v kostele sv. Rodiny bude 

v jídelně klubu DCB farní oslava svátků 

svatých Karla Boromejského a Martina 

11.11. svátek sv. Martina – sobota   

17:00 setkání v kostele sv. Rodiny  

trad. průvod ke kostelu sv. Martina a tam 

„muzikál“ o sv. Martinovi  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

12.11. dvaatřicátá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby  

19.11. třiatřicátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

26.11. nedělní slavnost Krista krále  

pravidelné nedělní bohoslužby   

zakončení liturgického roku  

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO – KULTURNÍ 

PROGRAM DO 10.12.2017 

 

1.11. až 30.11. Okouzlení Šumavou  

Výstava fotografií Jaroslava Páska.  

refektář, vstup volný 

2.11. (čtvrtek) od 15:30 hod. koncert  

Podzimní koncert s violoncellem,   

účinkují: Marek a Vladimír Sůvovi – 

violoncelllo, doc. Věra Langerová – 

klavír; na programu: J. S. Bach, J. Suk, 

P. I. Čajkovskij, E. Douša, J. Pelikán a 

další, koncert se koná za přispění nadace 

OSA Partnerství  

refektář, vstupné dobrovolné 

5.11. (neděle) od 15:30 hod. koncert 

Koncert skupiny USB – Utajená sbírka 

básní v písních, které přinášejí řadu otá-

zek ohledně lásky, vztahů, víry, štěstí a 

ztrát, které ale také nabízejí i odpovědi; 

účinkují: Michal Svatý – kytara, zpěv, 

Veronika Součková – zpěv, klávesy, Ro-

man Jeřábek – kytara, Stanislav Zemánek 

– basová kytara, Petr Pour – bicí 

refektář, vstupné dobrovolné 

9.11 (čtvrtek) od 15:30 hod.   

Odpolední koncert vokálního společen-

ství Cantio, na programu mariánské a 

adventní skladby   

refektář, vstupné dobrovolné 

14.11. (úterý) od 10:00 hod Tajemné sovy  

Beseda s pracovníky Záchranné stanice 

pro volně žijící živočichy Penthea a 

ukázka výcviku sov  

stacionář Domova, vstup volný 

19.11. (neděle) od 17:00 hod.  koncert  

Večer barokní hudby, účinkují: Rudolf 

Měřínský – loutna, Renata Strašrybková 

– violoncello, Jaroslav Kulhan – violon-

cello; na programu: Antonio Vivaldi, 

Benedetto Marcello, Anonym a další 

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

23.11. (čtvrtek) od 18:hod.  

Dobročinná aukce na podporu Domova 

refektář, vstup na pozvánky 

26.11. (neděle) od 16:30 hod. koncert  

První adventní koncert – orchestr 
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ARCHIONI pod vedením Michala 

Macourka se sólistkou Janou Borkovou 

(soprán), na programu J. S. Bach, L. 

Boccherini, A. Piazzolla aj. a české 

vánoční koledy  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

30.11. od 17:00 hod.  koncert  

Koncert sopranistky Martiny Sehylové 

s varhaním doprovodem a hobojem , 

zazní skladby od baroka až po 

romantismus 

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

1.12. – 31.12.  výstava  

Zimní Řepy – výstava fotografií Josefa 

Czwartynského  

refektář, vstup volný 

3.12. od 16:30 hod. koncert  

Druhý adventní koncert – Hornický 

pěvecký sbor Kladno se sólistou opery 

ND v Praze Vladimírem Doležalem, na 

programu: B. M. Černohorský, A. Mich-

na z Otradovic, J. S. Bach, G. F. Händel, 

J. J. Ryba a další  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

10.12. od 16:30 hod.  koncert  

Třetí adventní koncert – smíšený pěvecký 

sbor GAUDIUM PRAHA pod vedením 

Zdeny a Vladislava Součkových a dívčí 

komorní sbor PUELLAE, klavírní 

doprovod: Jitka Nešverová, na programu: 

B. Britten, L. Delibes, O. Gjeilo, B. 

Martinů, M. Raichl, C. Saint-Saëns, A. 

Vivaldi, J.  F.  Wade a další  

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.  

 

PRAVIDELNÉ OBŘADY A DALŠÍ AKCE  

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

Setkání nad tématy – každé první úterý v měsíci (až od října) v Klubu Domova 

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

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

Ministranské schůzky – poslední úterý v měsíci v 17:00 hod v sakristii  

 

Výuka náboženství: Předškolní věk: každé sudé úterý od 15:30 hod.  

Mladší školní věk: každé pondělí od 17:00 hod.  

Starší školní věk: každý týden ve čtvrtek od 17:00 hod.  

Příprava na 1. sv. přijímání: každý týden v úterý od 17:00 hod. 

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  


