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BISKUPSKÁ SYNODA O MLÁDEŽI – VATIKÁN 2018 

 
Plzeňský biskup Tomáš Holub bude zastupovat českou církevní provincii na 

biskupském shromáždění, které bude za účasti papeže Františka diskutovat a hledat odpovědi 

na otázky, po kterých se táží dnešní mladí lidé. Synod se bude konat v říjnu 2018 ve 

Vatikánu, je tedy ještě čas přemýšlet o otázkách, které v této souvislosti přicházejí v úvahu. 

Oficiální česká platforma pro diskuzi, hastagy a sběr podnětů je na webové stránce 

https://www.facebook.com/groups/diskuze.synoda2018/. Souběžně probíhají i diskuze ve 

školách nebo ve farnostech či na další wbové stránce https://synodaomladezi.signaly.cz/. 

Postupně je zveřejněno patnáct hashtagů (otázek, témat – viz strana 3 dále), na které je 

možné vyjádřit svůj názor. Na otázky mohou odpovídat všichni mladí v ČR. Obrázek nahoře 

je převzat z výzvy biskupa Holuba na YouTube, aby se mladí lidé zapojili do doprovodných 

debat a aby se tedy podklady a náměty neshromažďovaly bez jejich živé účasti. „Nechci 

debatovat o vás bez vás,“ říká biskup ve svém živém vystoupení… 
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CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

 
12.5. Pouť k Panně Marii Fatimské  

V sobotu 12.5. byla další z hájeckých poutí 

a to k Panně Marii Fatimské. S připome-

nutím sto prvního výročí začátku zjevení 

Matky Boží třem dětem, při kterém 

prostřednictvím těchto dětí Maria postupně 

až do 13. října toho roku vybízela k pokaní, 

k modlitbě za mír pro celý svět, k obrácení 

a k zasvěcení Jejímu Neposkvrněnému srdci 

a též k obrácení hříšníků. Na mši svatou, 

kterou sloužil rektor kláštera O. Jan M. 

Vianney, připutovalo asi 120 poutníků, kteří 

využili pěkného počasí a mnozí se zdrželi 

ještě dlouho do odpoledních hodin. 

25.3. Noc kostelů v Řepích  

Katastr Řep rozhodně nepatří v Praze k těm 

nejrozsáhlejším. Přesto se do tradiční Noci 

kostelů jen na jeho území zapojily dokonce 

tři sakrální stavby. Nejstarší z nich – kostel 

sv. Martina (ze 13. století) se pro 

návštěvníky otevřel ve 20:00 hod., slav-

nostní fanfára na trubku pozvala z věže 

kostela k účasti na rozeznění zvonů, 

následoval koncert varhan s trubkou 

v přednesu Jana Kalfuse a Miroslava 

Laštovky, příhody ze zákulisí kostelního 

provozu uvedl Petr Suchel a večer byl 

zakončen ochutnávkou vzorku pravého 

mešního vína z Itálie. Poutní areál 

s kostelem Panny Marie Vítězné (ze 

století 18.) na Bílé Hoře se pro návštěvníky 

otevřel od 17:45, od 18:00 byly v kostele 

nešpory, následovala prohlídka celého 

areálu s průvodcem, a nakonec koncert 

duchovní hudby Sorores Lazari v poutním 

kostele. Největší řepský kostel sv. Rodiny 

(19.stol.) v kláštře sester sv. Karla 

Boromejského zahájil večer mší svatou, 

program pro návštěvníky poté pokračoval 

vystoupením ředitelky Domova sv. Karla 

Boromejského pro seniory, sestry S. M. 

Konsoláty Mgr. Miroslavy Frýdecké, dále 

koncertem místního pěveckého sboru 

Babinský pod vedením Martina Boukala. 

Výklad maleb kostela v beuronském umě-

leckém stylu a na závěr koncert dalšího 

pěveckého sdružení s Martinem Boukalem.  

CO JE PŘED NÁMI 

Všechny neděle až do konce června – to 

bude dvanáctá neděle v mezidobí  a 

součastně slavnost narození svatého 

Jana Křtitele  

pravidelné nedělní bohoslužby 

29.6. (pátek) slavnost svatých Petra a 

Pavla,  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

1.7. třináctá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby 

5.7. slavnost svatých Cyrila a Metoděje  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

6.7. pátek třináctého týdne v mezidobí   

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

Od třinácté neděle až do ukončení 

jednadvacátého týdne v mezidobí (od 

1.7. do 31.8.) prázdninový pořad 

bohoslužeb – viz strama 4. 
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PĚVECKÝ SPOLEK BABINSKÝ 

HLEDÁ POSILY 

Chcete se aktivně zapojit do života 

farnosti? Zpíváte rádi a udržíte se v tónině? 

Máte čas v úterý večer? Odpověděli jste 

třikrát ano? Pak hledáme právě vás. 

Farní pěvecký spolek Babinský 

Babinský přijímá pro novou sezónu posily 

do všech hlasových skupin (zejména do 

sopránu a do basu). Pokud máte zájem se 

k nám připojit, kontaktujte sbormistra Mar-

tina Boukala (mar.tar.boukal@seznam.cz) 

anebo rovnou přijďte na zkoušku v úterý ve 

20:00 v klubu Domova. Těšíme se na vás 

😊 

O TÉMATECH PŘED SYNODOU 

Mladé lidi z ČR na předsynodálním setkání 

zastupovali Markéta Imlaufová, studentka 

2. ročníku magisterského studia PedF UK, 

která působí v neziskové organizaci Salesi-

ánská asociace Dona Bosca a oblát Oto 

Medvec z Plzně. Napsali přímo z Vatikánu: 

„Papež František řekl, že nechce synodu o 

mladých, ale chce synodu s mladými, a 

proto tu jsme. Jsme tu, abychom 

diskutovali, sdíleli naše názory o tom, co 

nám v církvi schází, co potřebujeme, co 

oceňujeme…,“ napsala Markéta Imlaufová. 

„Pre-synoda je vzácná zkušenost. Od začát-

ku tady zakouším atmosféru otevřenosti, 

důvěry a respektu. Věříme v Boha dialogu, 

který přináší novost a svěžest. Proto věříme 

v budoucnost, která není jako katastrofický 

film, ale je tím, co chceme budovat, tím, na 

co se můžeme těšit.“ napsal Oto Medvec. 

Do přípravy na synodu může zapojit 

kdokoli a je srdečně do rozpravy zván. Jako 

malá nápověda má sloužit seznam patnácti 

klíčových slov pro povzbuzení chuti 

k debatě. 

WAYSANDMEANS/  

ZPŮSOBY A PROSTŘEDKY – jak se má 

církev vyjadřovat a vůbec jednat 

#PROPOSALS/INICIATIVY – čím 

probudit potenciál, který je v každém z nás 

#GUIDE/PRŮVODCE – jaký má být ten, 

od koho stojí zato vzít radu  

#CHURCH/CÍRKEV – jak docílit, aby 

bylo jasné, že církev má co říci mladým  

#JESUS/JEŽÍŠ – nejen pro svět, pro mne 

#WHOAMI/KDO JSEM – kým se vlastně 

cítím a ke komu patřím, s kým chci jít 

#DIGITALWORLD/DIGITÁLNÍ SVĚT 

– jaký vliv okolo mne má „život online“ 

#CHOICES/ROZHODNUTÍ – co nejvíc 

pomáhá u důležitých rozhodnutí 

#ACTIVELYINVOLVED/AKTIVNÍ   

ZAPOJENÍ – jak může společenství 

povzbudit ochotu konat něco s dalšími 

#PLACES/MÍSTA – kde radost, kde 

kamárádi, kde léky na problémy 

#DIEEERENCES/ROZDÍLY – jedná se o 

ohrožení identity nebo o možné obohazení 

#INTERIORLIFE/VNITŘNÍ ŽIVOT – 

jak bránit hlas vlastního nitra 

#FUTURE/BUDOUCNOST – jak se na 

obzoru rýsují naděje a obavy 

#CALLED/POVOLÁNÍ – k čemu jsme 

zváni, jak zaslechnout ten pravý hlas 

#IBELIEVE/VĚŘÍM – jen zkušenost 

nestačí, naděje a láska vyrůstají z víry 

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO – KULTURNÍ 

PROGRAM NA ČERVEN 2018 

2. 6. (sobota) od 14:00 hod.   

Dětská pouť - zábavné odpoledne se 

soutěžemi k Mezinárodnímu dni dětí 

zahrada DCB, vstupné dobrovolné 
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3. 6. (neděle) od 17.00 hod.   

Koncert orchestru Musica Alternativa 

pod vedením Jaroslava Kořána a Jiřího 

Šimáčka, varhany: Lukáš Petřvalský, 

mezzosoprán: Stanislava Strnadová, na 

programu: A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. 

Bach, P. Warlock, A. Dvořák a F. Míča  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

7. 6. (čtvrtek) od 10.00 hod.   

Dětské flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu 

pod vedením Veroniky Šindelové  

denní stacionář, vstup volný 

10. 6. (neděle) od 17.00 hod.   

Koncert smíšeného pěveckého sboru 

Naši pěvci pod vedením Filipa Härtela, 

harfa – Lydie Härtelová, na programu: 

Giovanni Palestrina, Sergej Rachma-

ninov, Gabirel Fauré, Josef Rheinberger, 

zazní středověké, renesanční, pravo-

slavné a romantické skladby   

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

15. 6. (pátek) od 9.30 hod.   

Trampské písně v podání učitelů a žáků 

ZŠ U Boroviček   

denní stacionář, vstup volný 

16. 6. (sobota) od 14.00 hod.   

Letní jarmark a květinová slavnost – 

stánky s různými předměty a kavárna – 

vše za 20 Kč, taneční stan, hry pro 

všechny věkové kategorie, soutěž o 

nejkrásnější květinový kostým, ob-

čerstvení – pivo, limo, klobásy   

zahrada Domova, vstupné dobrovolné 

17. 6. (neděle) od 15.30 hod.   

Německé a francouzské baroko, účin-

kuje: Duo Dacapo (Kateřina Macour-

ková Hlaváčová – flétna, Michal Ma-

courek – klavír), na programu skladby: 

G. Ph.Telemanna, J. J. Quantze, J. S. 

Bacha, G. F. Händela, J. M. Leclaira a J. 

Ch. Naoudota   

refektář, vstupné dobrovolné 

22. 6. (pátek) od 17.00 hod.   

Flétna a klavír – letní koncert žáků 

Zuzany Hrbkové z KC Průhon  

refektář, vstupné dobrovolné 

24. 6. (neděle) od 17.00 hod.   

Kytarový koncert se zpěvem, účinkují:  

Zdeněk Dvořák, Hana Němcová, Martin 

Křehnáč – klasická kytara, Jan Janda – 

klasická kytara a zpěv, Andrea Klepišová 

– zpěv, na programu A. Vivaldi, C. 

Franck, G. Farrauto, ruské romance a 

sefardské písně  

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.  

 

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM MŠÍ SVATÝCH  

BUDE JAKO V PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LETECH A TO  

v kostele sv. Rodiny v pátek v 18:00 hod, v sobotu v 18:00 hod. a v neděli v 9:00 hod. 

v kostele sv. Martina v neděli v 7:45 hod. 

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


