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NETRAPTE SE, RADOST Z HOSPOPDINA BUDE VAŠÍ ZÁŠTITOU…NEH  8;10 

 
Nový strahovský opat A.R.D. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., O.Praem. 

přijal ve strahovské bazilice opatskou benedikci z rukou Jeho Eminence Dominika 

kardinála Duky v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2018. Foto i text 

stručného oznámení jsou převzaty z webových stránek Královské kanonie premonstrátů na 

Strahově [www.strahovskyklaster.cz]. Dosavadnímu strahovskému opatu JM Michaelu 

Josefovi Pojezdnému, který byl opatem zvolen ještě tajně v roce 1987 (a poté znovu v letech 

1999 a 2013), s ohledem na věk skončilo po jednatřiceti letech opatské služby funkční 

období. Proto se 26.6.2018 konala volba nového opata. Sedmdesátým prvním strahovským 

opatem byl zvolen A.R.D. PhDr. ThLic. Daniel Peter Janáček, O.Praem, Ph.D., dosavadní 

administrátor ve farnostech Praha-Řepy a Úhonice. „Kéž ho Pán provází svým požehnáním, 

aby vedl strahovskou kanonii k Boží chvále a spáse těch, kteří mu jsou svěřeni.“ 
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CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

 

29.7. Při nedělní mši svaté v kostele sv. 

Rodiny, kterou celebroval otec převor 

PaedDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián 

Čačík, O. Praem. ze Strahova, proběhl také 

obřad skládání časných slibů sester 

boromejek Judith Tulejové a Anny 

Malichové. 

 

Slib skládaly do rukou generální před-

stavené Kongregace Milosrdných sester sv. 

Karla Boromejského – Matky Bohuslavy 

Kubačákové.  

Podle pravidel kongregace nemohou sestry  

juniorky skládat doživotní sliby, dokud 

nejméně třikrát neobnoví slib časný (vždy 

na jeden rok), tuto obnovu je možné 

vykonat až šestkrát, ve zcela vyjímečných 

případech je možno udělit dispens pro 

zvýšení počtu obnovy časných slibů až na 

devět.  (fotografie Jiří Veselý) 

 

 
15.8. „Náš“ páter Daniel opatem  

Jak je již uvedeno na první straně, duchovní 

správce našeho farního společenství P. 

ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., 

O.Praem. se stal opatem Královské kanonie 

premonstrátů na Strahově. Ve zcela 

zaplněné basilice Nanebevzetí Panny Marie 

na Strahově se spolu se všemi hodnostáři, 

členy řeholních společenství a dalšími hosty 

modlilo nemálo příslušníků a příznivců 

zdejších farních společenství.   

Při nedělní mši svaté v kostele sv. Rodiny 

zástupci pastorační rady novému opatu 

tlumočili naše blahopřání a poděkování. 
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Páter Daniel zde působil od roku 2001. 

V době přípravy tohoto zpravodaje víme 

jenom to, že situace je pro farnost zcela 

nově otevřená. Do této otevřenosti 

vkládáme svá díkůvzdání za nezapo-

menutelné pastorační působení pátera 

Daniela, jakož i své prosby za požehnané 

určení duchovního správce pro zdejší farní 

společenství.  

CO JE PŘED NÁMI 

19.8. dvacátá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby 

26.8. jednadvacátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

28.8. (úterý) svátek sv. Augustina, původ-

ce řeholní tradice též premonstrátů 

 2.9. dvaadvacátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE JSOU POUZE 

ORIENTAČNÍ – sledujte ohlášky 

 8.9. (sobota) svátek Narození Panny 

Marie 

 9.9. třiadvacátá neděle v mezidobí 

16.9. čtyřiadvacátá neděle v mezidobí  

a současně svátek svaté Ludmily 

23.9. pětadvacátá neděle v mezidobí 

28.9. (pátek) svátek sv. Václava 

30.9. šestadvacátá neděle v mezidobí 

OPAKUJEME VÝZVU! 

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 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 😊 

PŘEDNÁŠKA MARKA ORKO 

VÁCHY 

 
Již potřetí máme přislíbenou přednášku 

pátera Marka Orko Váchy, faráře 

lechovické farnosti a vikáře ŘK akademické 

farnosti při kostele Svatého Salvátora. Na 

akademické půdě působí jako přednosta 

Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékař-

ské fakulty UK. Přednáška se má uskutečnit 

10.09.2018 v 19:00 hodin 

v kostele Svaté Rodiny 

a měla by být zaměřena na téma Chuť žít –  

snad i s možností klást dotazy. 
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DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO – KULTURNÍ 

PROGRAM DO ZÁŘÍ 2018 

1.8. až 30.9.výstava   

"Mýma očima: SRPEN 1968" – výstava 

dosud nezveřejněných fotografií 

Jaroslava Vašíčka z období okupace naší 

republiky vojsky Varšavské smlouvy  

refektář, vstup volný 

2.9. (neděle) od 15.30 hod.   

KRAJANKA Václava Hlaváčka – 100 let 

Československa - 100 let české dechovky 

- pořad k výročí republiky složený z nej-

krásnějších písniček, které provázely 

vznik Československa a celých 100 let 

jsou s námi   

zahrada Domova, vstupné dobrovolné 

9.9. (neděle) od 14.00 hod.   

Vinobraní v klášteře - 5. ročník, účinkují: 

Jožka Šmukař a cimbálová muzika,  

Valašský folklorní spolek Krušpánek a 

Cimbálová muzika Kyčera, Lidová 

muzika Osminka, Živý Jukebox - Honza 

Roušar a Václav Tobrman, kapela 

Jauvajs - tradiční irská hudba s fol-

kovými prvky, stánky s občerstvením a 

dárky, zábava pro děti. Akce se koná 

s podporou MČ Praha 17.   

zahrada Domova, vstupné dobrovolné 

13.9. (čtvrtek) od 15.30 hod.   

Vokální společenství Cantio, na 

programu: česká a latinská středověká a 

renesanční hudba   

refektář, vstupné dobrovolné 

17.9. (pondělí) od 16.00 hod.   

Setkání s Jaroslavem Vašíčkem – auto-

rem výstavy „Mýma očima SRPEN ’68“  

refektář, vstup volný 

30.9. (neděle) od 15.30 hod.   

Drobnosti mistrů - Duo Dacapo (Kateřina 

Macourková Hlaváčová a Ondřej 

Macourek - flétna, Michal Macourek - 

klavír), na programu: J. S. Bach, W. A. 

Mozart, J. Brahms, R. Schumann, C. 

Debussy, G. Bizet a S. Rachmaninoff  

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.  

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM MŠÍ SVATÝCH A DALŠÍCH FARNÍCH AKCÍ 

BUDE NAVAZOVAT NA PRAXI PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET, 

AVŠAK V PRŮBĚHU ZÁŘÍ SE BUDE POSTUPNĚ UPŘESŇOVAT  

Sledujte, prosím, ohlášky a webové stránky farnosti [http://www.farnostrepy.estranky.cz/]. 

V nedělních ohláškách 19. srpna páter Daniel přislíbil, že do konce tohoto září se bude snažit 

postarat o to, abychom nezůstali „bez pastýře“. Také zdejší pastorační rada bude nepochybně 

usilovat o to, aby nebyly oslabeny ostatní doprovodné činnosti farního společenství, jakými 

jsou modlitební shromáždění, biblické hodiny, výuka náboženství a další. 

  

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


