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NOVÝM ADMINISTRÁTOREM ŘEPSKÉ FARNOSTI SVATÉHO MARTINA 

P. ING. MGR. ŘEHOŘ JIŘÍ ŽÁČEK O.PRAEM 

 

Od prvního října je jmenován novým administrátorem P. Řehoř Jiří Žáček, který k nám 

přišel z premonstrátského kláštera Milevsko. O jeho bližší představení se pokusíme v příštím 

čísle MARTINOVIN prostřednictvím rozhovoru, který inicioval člen pastorační rady Mgr. 

Palo Janto. Než se takový rozhovor podaří připravit, redakce vyzvídala alespoň první střípky 

informací s pomocí webových vyhledávačů. Nejvíce zmínek je přirozeně na webu kláštera 

v Milevsku, kde byl otec Řehoř superiorem, v roce 2017 vedl také exercicie v Nové Říši.  

Další jeho stopy nacházíme u římskokatolické farnosti U svatého Jakuba v Jihlavě (uváděn 

na stránce jihlavských rodáků a jako lektor a celebrant postní duchovní obnovy). Z doby 

před rokem 2005 jsme našli jeho fotografii jako spirituála základní školy svaté Voršily 

v Olomouci. Další jeho fotografie se nacházejí na stránkách zapsaného spolku Lékořice a ve 

spojitosti s duchovní službou v Thomayerově nemocnici. Snad zatím stačí jen dodat, že otci 

Řehořovi přejeme požehnané a co možná radostné působení v naší farnosti.  -ich  
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CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

10.9. Při třetí návštěvě pátera Marka Orko 

Váchy jsme v kostele sv. Rodiny – snad 

nejen vyslechli – přednášku zaměřenou na 

téma Chuť žít. Strhující vyprávění o 

jedinečnosti daru života rozprostřené mezi 

výklad starého nápisu ze Segovie „Bůh je 

jako pramen, ze kterého si každý odnese 

tolik, jak velkou si přinese nádobu,“ a mezi 

apelativní ujištění o drahocennosti času, 

který nám byl životem svěřen. 

30. září 2018 – takřka na den přesně po 

17 letech se P. Daniel s farností loučí 

 
Fotografie pana Veselého zachytila onoho 

dne alespoň okamžik před požehnáním, děkovná 

slova zůstala nezachycena… Strahov však naštěstí 

není tak daleko. Připomeňme si však ještě slova 

otce Daniela z nedávné promluvy k textům 

26. neděle v mezidobí – ze dne 26.8.:  

„Paradoxy jsou skutečností našeho života. 

Život a vše, co s ním souvisí, je paradox. 

Bůh je Bohem paradoxů. Jeho evangelium 

je plné paradoxů. Dnes slyšíme u Marka: 

Kdo není proti nám, je s námi. Jindy u 

Matouše: Kdo není se mnou, je proti mně. 

Na začátku je dnešní evangelium velkorysé 

a tolerantní, na konci radikální a téměř 

fanatické. Když v evangeliu potkáváme 

takové protiklady, silná Ježíšova slova, přes 

která se nedokážeme dostat, tak je to proto, 

že nás Ježíš chce vzbudit, upozornit na něco 

důležitého. Co to je dnes?...“ 

ZVON PANNY MARIE BOLESTNÉ 

ZVON PADLÝCH – ZVON MÍRU 

 

 3. listopadu 1918 byla na hradu nad 

italským městem Rovereto podepsána po 

předchozím příměří kapitulace rakousko-

uherské armády. Právě tehdy farář Don 

Antonio Rossaro navrhl, aby ze zbraní, 

které zůstaly na polích, loukách a v lesích, 

byl ulit zvon, který by svým hlasem 

připomínal památku obětí boje za svobodu: 

La Campana dei Cauduti – Zvon padlých. 

Po výzvě italské vlády přispěly všechny 

země postižené právě ukončenou válkou, a 

to včetně ČSR, jejíž legie se bojů na italské 

frontě také zúčastnily – a to i v blízkém 

okolí Rovereta. 24.5.1925 byl takto 

vytvořený zvon umístěn na roveretském 

hradu a byl pokřtěn Maria Dolens. Zvon byl 

již dvakrát poškozen, opravován a přelit, 

v roce 1964 přemístěn na pahorek Colle di 

Miravalle vysoko nad údolím řeky Adiže. 

Ke mnoha pravidelným ceremoniálům 

pietního zvonění také náleží vyzvánění na 

paměť čsl. obětí, které se kdysi konalo 

15.6., později byl termín změněn na 28.10. 

vždy v 21 hodin večer. Od poloviny 

devadesátých let se k tomuto zvonění 

z Rovereta přidávají také kostely u nás. 

Mezi prvními byly Říčany a Řepy, postupně 
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se přidala místa jako Telč, Vrchlabí, 

Strakonice, Rokycany, Dvůr Králové a 

další. Letos se tato tradice u nás znovu 

obnoví zvoněním z věže kostela svatého 

Martina v Řepích. Tak tedy v 9 večer! 

CO JE PŘED NÁMI 

28.10. třicátá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby  

v 21 hodin památné pietní zvonění – viz 

článek na straně 2 

 1.11. (čtvrtek) Slavnost Všech svatých  

18:00 mše svatá v kostele sv. Rodiny 

 2.11. (pátek) Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé  

18:00 mše sv. na hřbitově sester 

 4.11. jednatřicátá neděle v mezidobí a 

svátek sv. Karla Boromejského  

pravidelné nedělní bohoslužby, po mši 

sv. o deváté hodině v kostele sv. Rodiny 

setkání farních společenství z území 

Řep, tj. od sv.Martina a z Bílé Hory 

11.11. dvaatřicátá neděle v mezidobí a 

svátek sv. Martina,  

pravidelné nedělní bohoslužby  

17:00 Svatomartinský průvod, začátek 

v kostele sv. Rodiny, promluva a zpěv, 

průvod s koňmi ke kostelu sv. Martina, 

promluva o skutku sv. Martina, poté  

19:00 poutní mše sv. v kostele sv. Martina 

18.11. třiatřicátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

25.11. slavnost Ježíše Krista Krále  

pravidelné nedělní bohoslužby 

 2.12. první neděle adventní  

začátek liturgického roku (C)  

pravidelné nedělní bohoslužby, od další 

soboty v 7:00 roráty v kostele sv. Rodiny 

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO – KULTURNÍ 

PROGRAM DO 2.12.2018 

do 30. 11. Vzpomínky na Vysočinu  

výstava fotografií Josefa Czwartynského 

refektář, vstup volný 

28.10. (neděle) od 17.00 hod.  

Slavnostní koncert k 100. výročí založení 

republiky, zazní skladby W. A. Mozarta, 

J. Suka, A. Dvořáka a dalších  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

1.11. (čtvrtek) Setkání zaměstnanců DCB  

k oslavě svátku sv. Karla Boromejského  

refektář, vstup pro zaměstnance 

4.11. (neděle) od 15.30 hod.  

Slavné muzikálové písně a šansony 

v podání zpěvačky a herečky Markéty 

Martiníkové  

refektář, vstupné dobrovolné 

8.11. (čtvrtek) od 18.00 hod.  

Dobročinná aukce na podporu činnosti 

Domova sv. Karla Boromejského, licitu-

je Michael Hliněnský   

refektář, vstup na pozvánky 

11.11. (neděle) od 15.30 hod.  

Svatomartinský koncert, účinkuje: Duo 

Dacapo (Kateřina Macourková 

Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - 

klavír), zazní díla J. S. Bacha, G. F. 

Händela, F. Liszta, C. Debussyho, F. 

Chopina, A. Chačaturjana aj.   

refektář, vstupné dobrovolné 

18.11. (neděle) od 17.00 hod.  

W. A. Mozart - Requiem, účinkuje: 

Kladenský symfonický orchestr, dirigent 

- Libor Dřevikovský, soprán - Jana 

Svobodová, alt - Marie Vojáčková, tenor 

- Karel Procházka, bas - Radek Seidl, 
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doprovází smíšený pěvecký sbor  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

25.11. (neděle) od 17.00 hod.  

Koncert folkové skupiny Vrak  

(Zdeněk Kopřiva - kytara, foukací 

harmonika, zpěv, Jan Baptista - kytara, 

zpěv, Eva Jendřejasová - rytmické 

nástroje, zpěv, Adéla Kopřivová - 

zobcové flétny, zpěv, Lenka Mázlová - 

akordeon, rytmické nástroje, zpěv a Jan 

Zikán - basová kytara, zpěv  

refektář, vstupné dobrovolné 

26.11. (pondělí) od 19.00 hod.  

MÁME HOSTY - Pražský smíšený sbor 

pod vedením Jiřího Petrdlíka a sbor 

SPIRITUS z USA pod vedením Brenta 

McWilliamse, soprán - Rebecca Nelsen, 

klavírní doprovod - Darnell St. Romain a 

Jan Steyer, na programu skladby českých 

a světových autorů od renesance po 

současnost  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

2. 12. (neděle) od 16.30 hod.  

1. adventní koncert, účinkuje: Hornický 

pěvecký sbor Kladno pod vedením Jana 

Makaria, klavírní doprovod - Jan Dušek, 

průvodní slovo - Ondřej Kepka, na 

programu duchovní a vánoční hudba  

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.  

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM MŠÍ SVATÝCH A DALŠÍCH FARNÍCH AKCÍ 

 NAVAZUJE NA PRAXI PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 

Kostel sv. Rodiny: mše sv. pondělí a středa v 16:00; pátek a sobota v 18:00; neděle v 9:00  

Kostel sv. Martina: mše sv. úterý a čtvrtek v 18:00; neděle v 7:45 

Možnost svátosti smíření zpravidla přede mší svatou.  

„Dušičkové odpustky“ Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící 

v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou 

na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit 

hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. 

NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019  

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI  každé sudé úterý v 15: 30 vede David Žofák  

DĚTI 3.–5. TŘÍDA pondělí v 17:00   vede Jana Zdeňková  

DĚTI 6.–9. TŘÍDA čtvrtek od 17:00   vede David Žofák  

Děti 1.–2. třída a děti, které by se chtěly připravovat na první svaté přijímání: termín bude 

stanoven po domluvě, hlaste se Davidu Žofákovi – David.Zofak@apha.cz, 603 894 989 

případně též  Janě Zdeňkové – jana.zdenkova@email.cz, 776 109 357 

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


