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ČTYŘI SVÍCE ADVENTNÍHO VĚNCE V LITURGICKÉM ROCE C 

 

O první neděli adventní čteme z evangelia sv. Lukáše také tato slova: „Proto bděte a modlete 

se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem 

člověka.“ To jistě neznamená unikat před skutečností, ale nasvítit ji nadějí z očekávání Pána. 

Při druhé neděli adventní čteme o tom, jak Jan, syn Zachariášův, uslyšel na poušti Boží slovo 

dle proroka Izaiáše: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Janovo hlásání křtu 

pokání pomáhá ztlumit oslnění z okolního dění a ukazuje cestu. Slova z textů třetí neděle 

adventní poskytují Janovy odpovědi na bezradné otázky těch, kdo jsou osloveni jeho 

výzvami, ale nevědí, jak to vnést do své vlastní každodennosti. Jan dává zřetelnou odpověď 

majetným, celníkům i vojákům – a jistě bychom z toho měli umět najít odpovídající radu i 

pro každého z nás. Čtvrtou neděli adventní letos slavíme jen dva dny před svátkem Narození 

Páně. Tajemné Vtělení je takřka na dosah. Sv. Lukáš nám vypráví o Marii, jak návštívila 

svou příbuznou Alžbětu a ta již rozpoznala blízkost očekávaného: „Požehnaná tys mezi 

ženami a požehnaný plod života tvého!“ Prosme i my o její cit pro blízkost Páně. 
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ROZHOVOR S OTCEM ŘEHOŘEM 

 
1. Kde jste působil před tím, než jste 

zavítal do naší farnosti? 

Přicházím z Jižních Čech, kde jsem 

měl od roku 2006 na starosti farnosti 

Předbořice, Kovářov, Kostelec nad Vltavou 

a roku 2016 jsem navíc dostal do správy 

farnost Květov. Předtím jsem působil hned 

po kněžském svěcení v roce 2002 na 

Svatém Kopečku u Olomouce, kde jsem byl 

jednak kaplanem pro farnost, ale také 

kaplanem školním v Základní církevní 

škole sester Voršilek a později jsem měl na 

starosti i péči o umírající v Hospici na 

Svatém Kopečku. Mimoto od roku 2017 

pracuji na částečný úvazek jako nemocniční 

kaplan v Thomayerově nemocnici v Praze – 

Krči. 

2. Jak jste se dostal k duchovní službě? 

Mým původním snem od dětství bylo 

stát se nejdříve námořníkem, pak astro-

nomem až nakonec jsem se na střední škole 

(Gymnázium Jihlava) rozhodl pro studium 

ČVUT. V mládí jsem se zabýval mnoha 

zájmy, od lodního modelaření, přes astro-

nomii, skauting, sportování na kole až po 

„bastlení“ různých elektrických hříček či 

praktičtějších zapojení jak na doma, tak do 

auta. Elektronika mě bavila a chtěl jsem jí 

více rozumět, umět obvody navrhnout a 

spočítat, takže jsem se dal na tato studia. Na 

ČVUT jsem studoval obor Technická 

kybernetika, protože na začátku 90. let, kdy 

jsem byl na této škole, zažívala auto-

matizace velký příchod výpočetní techniky. 

To mě začalo zajímat stále více. Z důvodu 

finančních, ale i proto, abych si sáhl na 

techniku, kterou jsme ve škole neměli, jsem 

přijal částečné zaměstnání a částečné 

stipendium ve firmě ATX, zabývající se 

průmyslovou automatizací ve Žďáře nad 

Sázavou. Jenže věci se vyvinuly jinak a já 

jsem v posledním ročníku studia prodělal 

velký objev Boha, svátostí, Bible a duchov-

ního života. Setkal jsem se s premonstráty a 

můj život se radikálně změnil. V roce 1996 

jsem vstoupil do Strahovského kláštera a 

zde byl po prodělání patřičné formace roku 

2002 vysvěcen na kněze. Strahov je mým 

lidských i duchovním domovem a kněžství 

určitou formou „vnější činnosti“, pokud to 

mohu takto zjednodušeně říct. 

3. Odkud jste a můžete nám prozradit 

něco o vašem dětství a životě, než jste se 

stal knězem? 

Hodně jsem toho již řekl v předchozí 

otázce. Ale doplním, že jsem se narodil 

v Jihlavě, zde vychodil Základní školu a 

Gymnázium a dodnes se tam rád vracím, 

byť město už doznalo velké proměny. 

V mládí jsem nebyl vychováván ve víře, 

nicméně tyto skutečnosti jsme měli v rodině 

v úctě a zapůsobil na mě příklad oddaného 
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kněze na vesnici u mé babičky poblíž 

Prostějova, kde jsem mnohokrát trávil 

prázdniny a dovolené. To vše se v životě 

skládá jako mozaika, která pak dává obraz 

toho, pro co jsem se rozhodl. Samozřejmě, 

že do kněžství a řeholního povolání člověk 

dorůstá, protože ony v sobě mají velkou 

část tajemství, které je člověk povolaný 

objevovat. Podobně je to samozřejmě i 

s manželstvím a jakýmkoliv jiným životním 

povoláním… 

4. Co Vás překvapilo a jaké byly první 

dojmy z našeho společenství? 

Velmi příjemně mě překvapilo složení 

věřících, když se zadívám od oltáře do 

lavic. Tam, odkud jsem přišel, tvořili vět-

šinu osazenstva senioři a v menším měřítku 

rodiny a mladí lidé. Také mimokostelní 

aktivity byly na mém předchozím místě 

méně poptávané. Velkou část práce na mém 

předchozím působišti tvořily technické 

záležitosti, opravy, údržba a různé 

zařizování, jednání s úřady apod. Toto vše 

je zde, zdá se jiné a diametrálně odlišné. Já 

to vše tady vnímám jako výzvu a dar. Učím 

se být spokojený právě tam, kde jsem. 

Zatím však nemám žádné důvody 

spokojený nebýt. 

5. Na co z minulé farnosti nejvíce vzpo-

mínáte a je něco, co byste rád přinesl a 

zavedl i ve farnosti naší? 

Každá farnost je jiná, jiní jsou v ní 

žijící lidé. Přicházím z vesnice a vím, že 

nemohu přenášet místní specifika sem. 

Některé nápady již mám, ale prozatím si je 

nechám pro sebe. Zatím jsem si uložil 

období pozorování a učení se. Nemám ve 

zvyku, alespoň si to o sobě myslím, vést 

direktivně. Rád se poradím a chci 

spolupracovat. V tom mě velice příjemně 

překvapila fungující farní rada. Děkuji také 

všem, kteří se ve farnosti jakkoliv angažují 

pro společnou věc. I toto je pro mě hodně 

nové ve své intenzitě. 

6. Jaké máte koníčky a zájmy? Něco už 

jsme se doslechli… 

Teď to mám tak, že hodně prostoru 

věnuji sportu, chodím do fitness a běhám, 

rád bych se vrátil ke kolu. Baví mě jezdit na 

motorce, ale mám velký respekt před 

velkou zranitelností, spíše si užívám 

možnost být spojený s okolím a všechno si 

pořádně prohlédnout a zažít bezprostředně. 

Hodně rád se teď věnuji psychologii a 

věcem s tím souvisejícím. Své zájmy také 

dost proměňuji podle toho, co mě zrovna 

nadchne. Proto dost lituji toho, že moje 

kytara už delší dobu zahálí. Ale snad si i na 

ni najdu čas… 

Připravil Mgr. Palo Janto 

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

4.11. svátek sv. Karla Boromejského  

po pravidelné mši sv. agapé farního 

společenství za účasti hostů v jídelně 

Domova sv. Karla Boromejského 

 

11.11. Svatomartinský průvod se i letos 

konal ve spolupráci s Úřadem městské 

části Praha Řepy, tradičně jej zahajovala 

promluva a zpěv v kostele sv. Rodiny, 

průvod s koňmi pak prošel ke kostelu sv. 

Martina, kde si účastníci připomněli 

nejznámější skutek zdejšího patrona, A 

nakonec po ohňostroji – poutní mše sv.  
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PAPEŽ FRANTIŠEK O ADVENTU 

V Adventu předchozího období  liturgic-

kého roku C v roce 2015 pronesl papež 

František promluvu před polední modlitbou 

Anděl Páně o čtvrté adventní neděli. 

Vzhledem k tomu, že promluva měla širší 

záběr myšlenek o Adventu, její znění uvedl 

také český web PASTORACE.CZ a 

pokládáme za účelné jej připomenou znovu. 

Bůh Vánoc je však Bohem, který 

„zamíchává karty“. A činí tak s oblibou. Jak 

to řekla Maria ve chvalozpěvu Magnificat: 

Pán mocné sesazuje z trůnu a povyšuje 

ponížené, hladové sytí dobrými věcmi a 

bohaté propouští s prázdnou (srov. Lk 1,52-

53). To je druhý úžas: úžas nad dějinami. 

Evangelium čtvrté neděle adventní klade 

do popředí postavu Marie. Vidíme ji, jak se 

hned poté, co ve víře počala Božího Syna, 

vydává se na dlouhou cestu z galilejského 

Nazareta do jednoho judského města v 

horách, aby navštívila Alžbětu a pomáhala 

jí. Anděl Gabriel jí zjevil, že její starší 

bezdětná příbuzná je v šestém měsíci 

těhotenství (srov. Lk 1,26.36). Proto Matka 

Boží, která v sobě nosí ještě větší dar a 

tajemství, jde za Alžbětou a zůstává u ní tři 

měsíce. Představte si setkání těchto dvou 

žen, jedné starší a druhé mladé. Ta mladší 

pozdraví jako první. Evangelium říká: 

„Vešla do Zachariášova domu a pozdravila 

Alžbětu“ (Lk 1,40). A po tomto pozdravu 

byla Alžběta naplněna úžasem. Nezapo-

mínejte na slovo úžas. Alžbětu naplnil úžas, 

který zaznívá v jejích slovech: „Jak jsem si 

zasloužila, že matka mého Pána přišla ke 

mně?“ (v.43). A obejmou se a políbí. Obě 

těhotné ženy mají radost, starší i mladá. 

Abychom s užitkem oslavili Narození 

Páně, jsme vybízeni pozastavit se nad 

„výskytem“ úžasu. Kde se v každodenním 

životě vyskytuje úžas? Existují tři takováto 

„místa“. Nejprve druhý člověk, ve kterém 

uznáváme bratra, protože od Ježíšova 

narození se v každé tváři zračí podoba 

Božího Syna, zejména, jde-li o tvář 

chudého, protože Bůh vstoupil do světa 

jako chudý a především chudým dovolil, 

aby se k Němu přiblížili. 

Dalším místem úžasu, kde zakoušíme 

pohledem víry úžas, jsou dějiny. Často si 

myslíme, že se na ně díváme správně, avšak 

místo toho riskujeme, že si je vyložíme 

obráceně. Dochází k tomu například, když 

se nám zdá, že dějiny jsou určovány tržní 

ekonomikou, regulované finančnictvím a 

obchodem a ovládané střídajícími se 

mocnostmi. Bůh Vánoc je však Bohem, 

který „zamíchává karty“. A činí tak 

s oblibou. Jak to řekla Maria ve chvalo-

zpěvu Magnificat: Pán mocné sesazuje 

z trůnu a povyšuje ponížené, hladové sytí 

dobrými věcmi a bohaté propouští 

s prázdnou (srov. Lk 1,52-53). To je druhý 

úžas: úžas nad dějinami. 

Třetím místem úžasu je církev. Dívat se 

na ni úžasem víry znamená neomezovat se 

jenom na náboženskou instituci, kterou je, 

nýbrž vnímat ji jako Matku, která se i přes 

mnohé šrámy a vrásky – a máme jich 

mnoho – vyznačuje skvoucími rysy 

Nevěsty, kterou Kristus Pán miluje a 

očišťuje. Církev, která dovede uznat mnohá 

znamení věrné lásky, která jí Pán neustále 

posílá. Církev, pro kterou Pán Ježíš nikdy 

nebude majetkem, který je třeba žárlivě 

bránit - ti, kteří si takto počínají, chybují - 

bude však vždycky Tím, kdo církvi vychází 
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v ústrety a koho církev umí očekávat 

s důvěrou a radostí, čímž propůjčuje hlas 

naději světa. Církev volající k Pánu: „Přijď 

Pane Ježíši!“. Matka církev má stále brány 

dokořán a paže otevřené k objetí všech. 

Matka církev dokonce vychází ze svých 

bran s mateřským úsměvem hledat všechny 

vzdálené, aby je přivedla k Božímu 

milosrdenství. Toto je úžas Vánoc. 

O Vánocích nám Bůh dává všechno, 

Sebe samého darem svého Syna, Jediného, 

který je veškerou Jeho radostí. A jedině 

srdcem Mariiným, srdcem pokorné a chudé 

Siónské dcery, která se stala Matkou Syna 

Nejvyššího, je možné jásat a radovat se 

z velkého Božího daru a z Jeho nepřed-

vídatelného překvapení. Ona kéž nám 

pomůže, abychom v druhých, v dějinách a 

v církvi vnímali úžas z Ježíšova narození, 

daru všech darů, nezaslouženého daru, který 

nám přináší spásu. Setkání s Ježíšem ať dá 

pocítit tento obrovský úžas také nám. 

Nemůžeme však žasnout, nemůžeme se 

setkat s Ježíšem, pokud jej nerozpoznáme 

ve druhých, v dějinách a v církvi. 

CO JE PŘED NÁMI 

 2.12. první neděle adventní  

pravidelné nedělní bohoslužby a žehnání 

adventních věnců 

 3.12. (pondělí) od 17 hod. zpovídání dětí 

 8.12 (sobota) v kostele svaté Rodiny  

od 6:30 sobotní roráty  

16:00 adventní duchovní obnova  

po úvodní přednášce výstav Nejsvětější 

svátosti a adorace, v průběhu možnost 

svátosti smíření a dále od 18:00 mše sv. 

s druhou přednáškou 

 9.12. druhá neděle adventní  

pravidelné nedělní bohoslužby 

15.12 od 6:30 sobotní roráty 

16.12. třetí neděle adventní  

pravidelné nedělní bohoslužby 

17.12 (pondělí) zpovědní den farnosti  

od 16:00 možnost svátosti smíření   

19:00 zakončení se mší svatou 

22.12 od 6:30 sobotní roráty 

23.12. čtvrtá neděle adventní  

pravidelné nedělní bohoslužby 

24.12. od 16 hod. v kostele svaté Rodiny  

štědrovečerní mše sv. se zpíváním koled 

25.12. slavnost Narození Páně  

 v kostele svaté Rodiny  

0:00 půlnoční mše svatá  

9:00 „božíhodová“ mše svatá  

 v kostele svatého Martina  

11:00 mše svatá 

26.12 svátek svatého Štěpána  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

27.12. (čtvrtek) sv. Jana Evangelisty 

18:00 mše sv. v kostele sv. Martina se 

žehnáním vína 

28.12. (pátek) svátek sv. Máďátek  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

30.12. neděle v oktávu Narození Páně  

svátek svaté Rodiny  

 7:45 mše sv. v kostele sv. Martina  

 9:00 poutní mše sv. v kostele sv. Rodiny 

 3.12. (pondělí) sv. Silvestra prvního  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny — 

poděkování za uplynulý rok 

 1.1. slavnost Matky Boží Panny Marie  

  9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

11:00 mše sv. v kostele sv. Martina 

 6.1. slavnost Zjevení Páně (Tří králů)  

  7:45 mše sv. v kostele sv. Martina  

  9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  
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16:00 živý Betlém v zahradě kláštera  

sraz u kostela sv. Rodiny 

13.1. neděle po Zjevení Páně, svátek Křtu 

Páně – závěr vánoční doby  

pravidelné nedělní bohoslužby 

20.1. druhá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

PROSBA O PODPORU RADIA 

PROGLAS A/NEBO TV NOE 

Obracíme se na farníky s naléhavou 

prosbou o finanční dary do konce tohoto 

kalendářního roku pro Rádio Proglas 

nebo TV NOE. Obě tato media jsou 

financována výhradně z darů svých 

posluchačů a příznivců, jsou naprosto 

nekomerční a nevysílají žádné reklamy 

Dary je možno zaslat nejlépe bankovním 

příkazem na konto obdarovaných:  

Rádio Proglas, účet č. 4200043003/5500 

TV NOE, účet č. 6100000961/8040. 

Bankovní spojení + informace jsou 

uvedeny i v předsálí kostela Sv. Rodiny. 

Pokud si nevíte rady, neváhejte mě 

kontaktovat:  Ing.  Jiří  Veselý, Mob. tel.  

602 376 140, KAPR PRO ŘEPY 

Ing. Jiří Veselý, 1vesely@seznam.cz 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2018 

Při křížových výpravách do Svaté země 

se na přelomu XI. a XII. století k rytířům 

připojil také mladík z Florencie, který se 

zapřisáhnul, že pokud se vrátí, přinese do 

rodného města plamínek ohně z betlémské 

basiliky. Když po třech letech těsně před 

Vánoci dorazili do Florencie zubožení 

navrátilci z bojů o Jeruzalém, v jejich čele 

kráčel jeden ze zapálenou svíčkou. Všichni 

jeho druzi přísahali, že plamínek je 

skutečně z Betléma a podařilo se jej 

uchránit na souši i na moři a za každého 

počasí. Ve středověku to byl první a 

poslední plamínek z rodiště Ježíše Krista. 

 

Novodobá tradice přichází z Rakouska. 

Když před pár desítkami let ve městě Linec 

přemýšleli, jak obohatit televizní akci na 

pomoc tělesně postiženým dětem, přišli na 

jedinečný nápad. Před Vánocemi poslali 

letadlem do Betléma postižené dítě, které 

v bazilice Narození odpálilo při jesličkách 

z věčného světla plamínek a vzápětí jej 

letadlem přivezlo do Lince. Tam se jej ujali 

místní skauti, kteří jej štafetovitě roznášeli 

po celém Rakousku. Po pádu totalitních 

režimů v Evropě se pěkný předvánoční zvyk 

rozšířil do sousedících zemí, tedy i k nám. 

Po slavnostní ekumenické pobožnosti si 

skauti plamínek zapálí od Betlémského 

světla a odvezou jej do své vlasti a dále šíří. 

Zdejší skauti se k této tradici připojili hned 

po listopadu již v roce 1989 – letos se tedy 

chystají šířit betlémské světlo právě po 

třicáté. Na vlastní samostatné webové 

adrese [www.betlemskesvetlo.cz] uvádějí: 

V letošním roce se chystá třicátá cesta 

skautů s Betlémským světlem. K této pří-

ležitosti se neuskuteční předávání světla ve 

Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá 

tradice začala. Českou účast proto letos ve-

dou skauti z Českých Budějovic a z Plzně. 
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Slavnostní ekumenická bohoslužba letos 

proběhne v sobotu 15.12.2018 v linecké 

katedrále Neposkvrněného Početí Panny 

Marie (Mariendom). Odtud přivezou skauti 

BS do ČR vlakem Os 3806 Donau Moldau 

(příjezd do Českých Budějovic 19:58). 

Betlémské světlo budeme s pomocí 

skautských kurýrů rozvážet vlaky po České 

republice v neděli 16. prosince. Téhož dne 

proběhne slavnostní přivítání Betlémského 

světla ve třech katedrálách: v Brně na 

Petrově v 9 hodin, v Praze u svatého Víta a 

v Olomouci u svatého Václava v 10 hodin. 

Na naší adrese www.betlemskesvetlo.cz 

je v provozu zbrusu nová aplikace na 

přidávání a vyhledávání místních akcí. 

Všem organizátorům doporučujeme pro-

studovat přehledný návod. 

Na poštách v Praze, Brně a Olomouci 

bude možno v týdnu před Vánocemi získat 

příležitostné razítko Betlémského světla. 

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO – KULTURNÍ 

PROGRAM NA PROSINEC 2018 

od 1. 12. do 10.1.2019   Výstava grafiky 

s vánoční tematikou výtvarníka, ilustrá-

tora, básníka a skautského spisovatele 

Mgr. Ladislava Ruska (1927-2012) 

refektář, vstup volný 

 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 (B. 

M. Černohorský, E. Pascha, A. Brückner, 

G. F. Händel, F. X. Brixi, P. Mascagni) 

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

 4.12. (úterý) od 10:00 hod.  

Dětské flétničky – žáci ZŠ Na Dlouhém 

lánu pod vedením Veroniky Šindelové 

s vánočním programem  

denní stacionář, vstup volný 

 5. 12. (středa) od 14:00 hod.  

Mikulášská nadílka  

denní stacionář a lůžková část 

 6.12. (čtvrtek) od 18:00 hod.  

Komponovaný hudebně literární pořad 

adventních povídek s hudbou J. S. Bacha, 

G. Ph. Telemanna, C. Debussyho a 

dalších pro sólovou flétnu (Lenka 

Kozderková – flétna, František Kreuz-

mann – mluvené slovo)  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

 9.12. (neděle) od 16.30 hod.  

2. adventní koncert, účinkuje: Řepský 

sousedský sbor pod vedením Pavla a 

Tomáše Rabasových, na programu 

klasická hudba, české a světové vánoční 

skladby   

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

11.12. (úterý) od 10:00 hod.  

Vánoční koncert žáků Japonské školy  

denní stacionář, vstup volný 

13.12. (čtvrtek) od 19:00 hod.  

Vánoční koncert vokálního společenství 

CANTIO, na programu anonymy a 

kancionály z 15. století  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

14.12. (pátek) od 16:30 hod.  

Vánoční koncert žáků Zuzany Hrbkové 

z KC Průhon  

refektář Domova, vstupné dobrovolné 

15.12. (sobota) od 14:00 do 18:00 hod.  

Adventní trh v klášteře – vánoční atmo-

sféra, stánky, svařené víno, káva, čaj, 

cukroví, klobásky, vánoční dekorace, 
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ozdoby a dárky, andělská pošta, živá 

hudba – kapela Motovidlo   

Atrium Domova 

16.12. (neděle) od 16:30 hod.  

3. adventní koncert, účinkuje: Smyč-

cový komorní orchestr Musica Alter-

nativa pod vedením Jaroslava Kořána a 

Jiřího Šimáčka a smíšený pěvecký sbor 

COMODO, na programu J. Pachelbel, J. 

S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák a další. 

Koncert podporuje MČ Praha 17  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

18.12. (úterý) od 14:30  

Vánoční koncert ženského pěveckého 

sboru Řepský kvítek  

refektář Domova, vstupné dobrovolné 

20.12. (čtvrtek) od 9:30 hod.  

Vánoční vystoupení učitelů a žáků ze ZŠ 

U Boroviček  

denní stacionář a lůžková část 

20.12. (čtvrtek) od 19.00 hod.  

J. J. Ryba – Česká mše vánoční v podání 

Břevnovského chrámového sboru se 

sólisty ND v Praze pod vedením  

Adolfa Melichara  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

23.12. (neděle) od 16:30 hod.  

4. adventní koncert, účinkuje: soubor 

zobcových fléten SIRINGA pod vedením 

Miroslava Bureše, zazní hudba pro 

zobcové flétny od baroka až po 

současnost, na programu J. S. Bach, A. 

Vivaldi, anonym Puer natus in Betlehem 

a pásmo vánočních písní  

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.  

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  


