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VSTUPUJEME DO PŘÍPRAVY NA VELIKONOCE 

Vánoce 2018 jsou již vzpomínkou, masopust končí a nyní je před námi odobí, v němž 

každý z nás může znovu probírat svízele a naděje vlastního života v souvislostech s podněty, 

které sebou nese průběh liturgického roku. Postní dobu zahajujeme Popeleční středou 

6. března a v týdnech do Velikonoc máme několik možností, jak společně v modlitbách 

putovat směrem ke Svatému týdnu. Přehled jako obvykle uvádíme dále od strany 6 v rubrice 

Co je před námi, zde navíc připomínáme, o co se v postní době rozšiřuje obvyklý pořad 

bohoslužeb. Ve večerech úterků bude příležitost zúčastnit se modlitby křížové cesty na 

Petříně od 20 hodin, středy od 13.3. do 17.4. budou od 18 hodin časem konání biblických 

hodin (asi v klubu), po čtvrtečních mších u sv. Martina budou od 18:30 adorace eucharistie 

a po pátečních mších sv. budou v kostele sv. Rodiny od 18:30 modlitby křížové cesty.  

 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE 

K POSTNÍ DOBĚ 2019 

„Vždyť tvorstvo v očekávání touží po 

zjevení Božích synů.“ (Řím 8,19)  

Drazí bratři a sestry!  

Prostřednictvím Matky církve nám Bůh 

každý rok „dává připravovat se ve zbožnosti 

a horlivé lásce na slavnost velikonočních 

tajemství (…) v nichž rosteme k plnosti 

synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista“. 

Tak můžeme kráčet od jedněch Velikonoc 

ke druhým směrem k naplnění spásy, kterou 

jsme již získali díky Kristovu velikonoč-

nímu tajemství, „neboť naše spása je 

předmětem naděje“ (Řím8,24). Tajemství 

spásy v nás během našeho pozemského 

života už působí a je dynamickým 

procesem, který zahrnuje také dějiny všeho 

stvoření. Svatý Pavel dokonce říká: „Vždyť 

tvorstvo v očekávání touží po zjevení 

Božích synů“ (Řím 8,19). V této perspek-

tivě bych chtěl nabídnout několik podnětů 

k úvaze, jež by nás během nastávající postní 

doby doprovázela na naší cestě ke konverzi. 

  

Z webu církev.cz dále uvádíme výňatky ze 

tří následujících pasáží, které trvoří celek 

poselství papeže Františka ze 4.10.2018  

1. Spása stvoření  

Slavení velikonočního tridua Kristova 

utrpení, smrti a zmrtvýchvstání, vrchol 

liturgického roku, nás pokaždé vyzývá, 

abychom prožívali přípravu na ně 

s vědomím, že naše připodobnění Kristu 

(srov. Řím8,29) je nedocenitelným darem 

Božího milosrdenství.(…) Pokud člověk 

žije jako dítě Boží, pokud žije jako člověk 
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vykoupený, pokud se nechává vést Duchem 

Svatým (srov. Řím8,14) a dokáže poznávat 

a uvádět do praxe Boží zákon, počínaje 

zákonem vepsaným do jeho srdce a do 

přírody, pak koná dobro i pro stvoření a 

spolupracuje na jeho vykoupení. (…) Avšak 

harmonie vytvořená vykoupením je na 

tomto světě stále ještě ohrožována negativní 

silou hříchu a smrti.  

2. Zničující síla hříchu  

Když totiž nežijeme jako Boží děti, často se 

chováme vůči bližnímu i vůči ostatním 

tvorům – ale také vůči sobě – zničujícím 

způsobem a více či méně vědomě akcep-

tujeme, že je můžeme využívat ke svému 

potěšení. (…) Víme, že příčinou všeho zla 

je hřích. Od chvíle, kdy se mezi lidmi 

objevil, přerušil naše spojení s Bohem, 

s ostatními lidmi i se stvořením, s nímž 

jsme spjati především prostřednictvím 

svého těla. Jakmile se přerušilo spojení 

s Bohem, byl narušen i harmonický vztah 

lidských bytostí s prostředím, v němž jsme 

povoláni žít, a zahrada se proměnila v poušť 

(srov. Gen 3,17-18). (…) Když opustíme 

zákon Boží, zákon lásky, prosadí se zákon 

silnějšího proti slabšímu. Hřích, který sídlí 

v srdci člověka (srov. Mk 7,20-23) a 

projevuje se jako nenasytnost, touha po 

přehnaném blahobytu, nezájem o dobro 

druhých a často i o své vlastní, vede 

k vykořisťování tvorstva, lidí a životního 

prostředí s nenasytnou chtivostí, jež pova-

žuje každé přání za právo a dříve či později 

zničí i toho, kdo je jí ovládán.  

3. Ozdravná síla pokání a odpuštění  

Tvorstvo proto naléhavě potřebuje, aby se 

ukázali Boží synové a dcery, kteří by se 

stali „novým stvořením“: (…) Celé stvoření 

je spolu s námi povoláno, aby „i ono bylo 

osvobozeno od poroby porušenosti a vešlo 

pak do svobody a slávy Božích dětí“ 

(Řím 8,21). (…) Postit se – modlit se – 

dávat almužnu – tak budeme nacházet 

radost z plánu, který Bůh vložil do stvoření 

i do našeho srdce, plánu, jenž znamená 

milovat jeho, své bratry i celý svět a v této 

lásce nacházet pravé štěstí.  

Drazí bratři a sestry, „postní doba“ Božího 

Syna spočívala v tom, že vstoupil na poušť 

stvoření, aby se znovu stala onou zahradou 

společenstvís Bohem, jakou byla před 

prvotním hříchem (srov. Mk 1,12-13; 

Iz 51,3). (…) Prosme Boha, aby nám 

pomohl vydat se na cestu pravé konverze. 

Zanechme sobectví, nehleďme jen na sebe 

samotné a obraťme se k Ježíšovým 

Velikonocům; staňme se bližními pro bratry 

a sestry v těžkostech a sdílejme s nimi svá 

duchovní i hmotná dobra. Když takto 

konkrétně přijmeme do svého života 

Kristovo vítězství nad hříchem a nad smrtí, 

budeme na celé stvoření přitahovat jeho 

proměňující sílu. 

ZE SYNODU O MLÁDEŽI 

 

V neděli 28. října 2018 se završilo XV. 

řádné synodní shromáždění na téma „Mladí 

lidé, víra a rozlišování povolání“ slavnostní 

mší svatou v bazilice sv. Petra. O pří-

pravách synodu v ČR a o diskutovaných 

tematech jsme přinesli stručnou zprávu 

v červnovém čísle 2018 Martinovin. Jako 
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zástupce za Českou republiku byl biskupy 

České biskupské konference zvolen biskup 

Tomáš Holub, který se svým příspěvkem 

vystoupil na synodě 4. října. Kromě něho se 

synody zúčastnila také farářka Církve 

československé husitské Martina Viktorie 

Kopecká delegovaná však Světovou radou 

církví jako předsedkyně komise pro mládež 

ECHOS. O průběhu synody průběžně 

přinášely informace církevní i zpravodajské 

weby, na portálu České biskupské 

konference je k dispozici český překlad zá-

věrečného dokumentu přijatého 27.10.2018 

(www.cirkev.cz/cs/aktuality/190102zaverec

ny-dokument-synody-o-mladych-lidech-v-

ceskem-prekladu). Biskupové pak ještě 

mladé ujistili, že je církev nikdy neopustí a 

je připravena je doprovázet. Postsynodální 

papežskou exhortaci papež František 

podepíše 25.3. v Loretu. 

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

2.12. první neděle adventní,    

začátek liturgického roku (C), svěcení 

adventních věnců a společné slavení mše 

svaté s farním společenstvím z Bílé Hory. 

 

 

6.1. Živý Betlém v klášterní zahradě  

se tentokrát sešel s nedělní oslavou svátku 

Zjevení Páně. Kromě tradičního zpěvu 

koled a pastorační debaty pátera Řehoře 

s dětmi byl pro návštěvníky k dispozici také 

horký čaj, ve studeném větru přišel vhod. 

Přišli však také tři zralejší mudrci, snad pro 

dodání kuráže malým koledníkům k Tří-

králové sbírce. Že děti takové povzbuzení 

hlavně do budoucna potřebují, to dokládá i 

následující článek. 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019  

Když jsem letos přinesl domů materiály pro 

Tříkrálovou sbírku, dozvěděl jsem se od 

syna, že už koledovat moc nechce, že už ho 

to nebaví. Připomněl mi tak, že nám už děti 

vlastně odrůstají. Ty velké to už moc dělat 

nechtějí a malé nepřicházejí. Nakonec jsem 

jej ale přesvědčil a uplatil odměnou pro 

koledníky, kterou letos byly nákrčníky 

s barevnými kometami. Doba sbírky byla 

vyhlášena od 1. do 14. ledna s tím, že 
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počítání kasiček bude probíhat již 10. ledna. 

Zaměřili jsme tedy pozornost na víkend, 

který byl uprostřed období sbírky, navíc 

vyšel svátek Tří králů na neděli. Máme totiž 

zkušenost, že lidé nejvíce přispívají právě 

v době kolem 6. ledna. Proto jsme vyhrabali 

kostýmy, rozdělili cukříky, kalendáříky a 

kasičky a vyrazili. Počáteční nesmělost 

opadávala s prvními úsměvy kolemjdoucích 

a s přibývajícími bankovkami i mincemi 

v kasičkách se děti stávaly hlasitější a 

veselejší. Neustále se řešilo, kdo má kolik 

v kasičce peněz, kdo kde má stát, kdo co 

rozdává a komu víc mrznou ruce.  

Nakonec jsme po návratu vždy ještě 

v modlitbě poděkovali za všechny, kdo 

přispěli a těšili se, až dorazí výsledky 

vysbíraných prostředků. Syn se pak po 

víkendu, kdy se ve třídě bavili o tom, co o 

víkendu dělali, chlubil, že koledoval a všem 

dětem ve třídě hrdě rozdával kalendáříky a 

panu učiteli navíc ještě cukřík do čaje. 

Možná si to děti až tolik neuvědomují, ale 

jistě je dobré je do těchto akcí zapojovat, 

aby měli možnost si reálně zažít, jak mohou 

pomáhat jiným lidem. I naši malí koledníci 

dokázali vykoledovat celkem 23 952 Kč  

Do příštího roku plánujeme jednu zcela 

zásadní změnu. Chceme navštěvovat lidi, 

kteří o to stojí. Vyvěsíme informace a 

archy, kde nám zájemci napíšou svou 

adresu a my je pak s dětmi budeme chodit 

navštěvovat. Slibujeme si od toho jednak 

méně omrzlin, ale zejména to, že budou 

moci přispět i lidé, kteří nás jinak třeba ani 

nepotkali nebo nenašli Mgr. Pavol Janto 

Poděkování sestře SM Goretti 

V neděli 3. března na mnoha místech naší 

země i po celém světě vrcholil masopust, po 

mši svaté v kostele sv. Rodiny jsme však 

zažívali pohnuté chvíle – zástupci pasto-

rační rady Mgr. Hana Kučerová a pan 

Jaroslav Klápště vystoupili s oznámením, že 

naše klášterní i farní společenství bude 

nadále ochuzeno o přítomnost osobnosti, 

která byla po dlouhá léta v mnoha ohledech 

neodmyslitelnou součástí zdejší pospolitosti 

– navíc s významným přesahem také mimo 

církevní kruhy, ať už šlo o starosti s tzv. 

hangáry nebo o spolupráci s potravinovou 

bankou. Nezapomenutelné jsou však také 

 
příležitostné vzpomínky sestry Goretti na 

dobu, kdy sestry boromejky byly nuceny žít 

v naprostém ústraní – a přesto dokázaly 

působit v duchu své spirituality a starat se o 

její šíření. Bylo by hezké doplnit příhody 

laskavé, statečné i rázné sestry ve větším 

rozsahu, než bylo vysloveno při poděko-

vání. Rádi otiskneme případné příspěvky na 

toto téma, sama sestra Goretti nás všechny 

ujistila, že i na novém působišti bude 

v duchu a modlitbách s námi a stejně tak si 

ji budeme nadále připomínat také my.  
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OD SVATÉHO MARTINA V ŘEPÍCH 

KE SVATÉMU MARTINU V BEURONU 

V nádherném meandru horního Dunaje 

tak stovku km od Ulmu založili v 11. 

století augustiniánští mniši klášter, do 

kterého v roce 1863 přišli benediktini, 

kteří zde založili benediktinskou kongre-

gaci a významné centrum celé školy 

uměleckého stylu, který se úspěšně 

rozvíjel dokonce i poté, co v důsledku 

Bismarckova „kulturního boje proti Ří-

mu“ benediktini Beuron opustili a pře-

sídlili do Emauzského kláštera v Praze. 

V tomto stylu byl také upraven interiér 

kostela svaté Rodiny v Řepích – není 

tedy divu, že se ve zdejší farnosti ujala 

myšlenka učinit letos hlavním cílem 

tradičního farního výletu toto bene-

diktinské Arciopatství svatého Martina 

Beuron. Pro farní výlet byl vybrán termín 

15. až 16. června 2019 (sobota a neděle). 

Nocleh je rezervovaný v Domě Panny 

Marie Těšitelky (Haus Maria Trost) 

v Beuronu, přibližně 700 metrů od 

kláštera. Cena za nocleh včetně snídaně 

je 43,- EUR za osobu, oběd a případně 

večeři je možné doobjednat, cena 10,50 

až 13,90 EUR za osobu. Bude objednán 

autobus jako obvykle, orientační cena za 

dopravu při plně obsazeném autobusu 

vychází zhruba na 1.000,- Kč na osobu.  

Při jízdě tam chceme navštívit ještě 

nějaké poutní nebo zajímavé místo, které 

bude při cestě. Vybráno ještě není. Proto 

další informace budeme postupně 

doplňovat. Stejně tak bude ještě upřesněn 

podrobnější časový plán. Zájemci se 

mohou jako již tradičně přihlašovat u 

paní Hanky Kučerové. Pro úplnost je 

snad účelné dodat, že při přihlášení je 

potřebné složit zálohu ve výši 1000 Kč. 

 

KATECHEZE PRO DĚTI 

Každý, kdo má malé děti, jistě občas zažívá, 

že se jim, nechce v neděli ráno do kostela. 

V takovém kostele je totiž nuda, nemůžou si 

tam hrát, běhat, povídat s ostatními dětmi, 

ale musí poslouchat něco, čemu nerozumějí, 

sedět tiše – a trvá to strašně dlouho. Takto 

nějak mohou mši v kostele prožívat malé 

děti. Pro rodiče je pak jistě lákavější 

představa, že by si děti mohly z kostela 

něco odnést nebo se tam případně i těšit. 

Proto se snažíme každou neděli připravit 

kratičký program v klubu domova pro ty 

nejmenší děti. Je založen na aktuálním 

evangeliu, které je srozumitelnou formou 

předkládáno dětem a doplněné o výtvarnou 

činnost nebo třeba pohybovou aktivitu. 

Dětem se tak přiblíží Boží slovo, rozdělí 

program bohoslužby a rychleji jim to uteče. 

Katechezi vedou rodiče malých dětí, 

kteří se střídají po týdnech. Vychází to 

přibližně jednou měsíčně na každou rodinu. 
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Děti nám však odrůstají a tak, jak se časem 

přemisťují do předních lavic v kostele a 

odcházejí z dětských katechezí děti, tak i 

jejich rodiče. Je proto potřeba, aby se do 

katechezí zapojili nové posily a to zejména 

z řad rodičů dětí, které by se mohly nově 

zapojit do programu katechezí pro nejmenší 

(cca 2 roky). Proto se nebojte zapojit se 

mezi nás a pomozte nám i svým dětem 

vytvářet z nedělních bohoslužeb příjemný 

zážitek. Opřít se můžete o materiály a 

podporu ostatních. Není to nic těžkého ani 

náročného.   Mgr. Pavol Janto 

AKTUALIZACE FARNÍHO ADRESÁŘE 

V průběhu března 2019 dojde k aktualizaci 

stávajícího Adresáře farnosti z roku 2014. 

Stávající Adresář bude pro farníky 

k dispozici po 3 víkendy vždy v době po 

sobotní (18 hod) či nedělní mši svaté (7:45, 

9 hod) v předsálí kostelů sv. Martina i svaté 

Rodiny. Ve stávajícím Adresáři prosíme 

provedení následujících úprav:  

a) podepište (či parafujte) stávající stav 

v řádku s údaji o sobě či své rodině s vy-

značením případných změn. 

b) vyznačte např. křížkem, zda budete chtít 

papírový výtisk nového Adresáře farnosti 

2019 či zda chcete jen soubor v programu 

Excel nebo ve formátu PDF. 

Pokud v řádku s údaji Adresáře farnosti 

2014 nebude Váš podpis či parafa, bude 

řádek z nového Adresáře farnosti 2019 

zcela vypuštěn. V průběhu dubna bude 

nový Adresář farnosti sv. Martina 2019 

zpracován a distribuován v papírové či 

elektronické podobě. 

Ing. Jiří Veselý, MT 602 376 140, 

mail: 1vesely@seznam.cz 

CO JE PŘED NÁMI 

6.3. Popeleční středa  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

s udílením popelce 

7.3 (čtvrtek) kostel sv. Martina  

18:30 adorace eucharistie 

8.3. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

10.3. první neděle postní  

pravidelné nedělní bohoslužby, poté 

prezentace kaplanské služby ve věznici 

12.3. (úterý) na Petříně  

20:00 modlitba křížové cesty 

13.3. (středa) asi klub Domova   

18:00 biblická hodina 

14.3 (čtvrtek) kostel sv. Martina  

18:30 adorace eucharistie 

15.3. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

17.3. druhá neděle postní  

pravidelné nedělní bohoslužby 

19.3. (úterý) slavnost sv. Josefa  

místo obv. bohoslužeb u sv. Martina 

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny   

20:00 modlitba křížové cety na Petříně 

20.3. (středa) asi klub Domova   

18:00 biblická hodina 

21.3 (čtvrtek) kostel sv. Martina  

18:30 adorace eucharistie 

22.3. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

23.3. (sobota) duchovní obnova farnosti  

16:00 přednáška pátera Jakuba Berky, 

poté možnost adorace, příp. zpovědi  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny s další 

promluvou pátera Berky 
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24.3. třetí neděle postní  

pravidelné nedělní bohoslužby 

25.3. (pondělí) slavnost Zvěstování Páně  

18:00 mše svatá v kostele Sv. Rodiny 

26.3. (úterý) Petřín  

20:00 modlitba křížové cety na Petříně 

27.3. (středa) asi klub Domova   

18:00 biblická hodina 

28.3 (čtvrtek) kostel sv. Martina  

18:30 adorace eucharistie 

29.3. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

31.3. čtvrtá neděle postní  

pravidelné nedělní bohoslužby 

2.4. (úterý) Petřín  

20:00 modlitba křížové cety na Petříně 

3.4. (středa) asi klub Domova   

18:00 biblická hodina 

4.4. (čtvrtek) kostel sv. Martina  

18:30 adorace eucharistie 

5.4. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

 7.4. pátá neděle postní  

pravidelné nedělní bohoslužby 

9.4. (úterý) Petřín  

20:00 modlitba křížové cety na Petříně 

10.4. (středa) asi klub Domova   

18:00 biblická hodina 

11.4. (čtvrtek) kostel sv. Martina  

18:30 adorace eucharistie 

12.4. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

14.4. Květná neděle (šestá postní)  

pravidelné nedělní bohoslužby  

v 9:00 v kostele sv. Rodiny s pašijemi 

15.4. pondělí Svatého týdne  

16:00–19:00 zpovědní den farnosti, poté 

mše sv. v kostele sv. Rodiny 

16.4. (úterý) Petřín  

20:00 modlitba křížové cety na Petříně 

17.4. (středa) asi klub Domova   

18:00 biblická hodina 

18.4. Zelený čtvrtek – kostel sv. Rodiny  

18:00 mše sv. na památku večeře Páně 

s obřadem mytí nohou, pak pobožnost 

v „Getsemanské zahradě“, pak agapé  

19.4. Velký Pátek   

v kostele svaté Rodiny:  

9:00 křížová cesta  

16:00 velkopáteční obřady na památku 

Umučení Páně  

21:00 nádvoří kláštera Strahov  

křížová cesta na Petříně 

20.4. Bílá sobota – kostel sv. Rodiny  

8:00 modlitba se čtením (liturgie hodin)  

přes den možnost adorace u Božího 

hrobu  

21:00 slavnostní vigilie a poté agapé 

21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  

7:00 mše sv. u sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

po mši svaté agapé (farní kafe)  

Případné změny mohou nastat, prosíme o 

sledování farních ohlášek 

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO – KULTURNÍ 

PROGRAM OD BŘEZNA 2019 

od 1. 3. do 30.4.2019 Výstava fotografií 

Rakouské, slovenské a polské hory – výs-

tava fotografií Romana Zuzáka, výstava 

je prodejní a její výtěžek bude věnován 

Domovu sv. Karla Boromejského 

refektář, vstup volný 
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 3.3. (neděle) od 15:30 hod. Koncert  

Koncert vážné hudby, účinkují: Tereza 

Semerádová a Janick Czech – klavír, 

Aneta Pávková – harfa, na programu: J. 

S. Bach, F. M. Bartholdy, L. Beethoven, 

B. Bartók, P. I. Čajkovskij, J. Haydn a 

G. F. Händel  

refektář, vstupné dobrovolné 

 5.3. (úterý) od 9:30 hod.  

Masopustní průvod učitelů a žáků ZŠ 

U Boroviček  

denní stacionář a lůžková část, vstup 

volný 

17.3. (neděle) od 15:30 hod.  

Jarní koncert Dua Dacapo, účinkuje: 

Kateřina Macourková Hlaváčová - flétna, 

Michal Macourek - klavír, na programu 

skladby B. Marcella, G. F. Händela a 

L. van Beethovena  

refektář, vstupné dobrovolné 

24.3. (neděle) od 17:00 hod. Jarní 

rozjímání s Two Voices – nejkrásnější 

melodie velkých klasiků; J. S. Bach, 

L. van Beethoven, C. Debussy, 

A. Dvořák s duchovními texty Jany 

Rychterové, účinkují: Jana Rychterová 

(alt, kytara), Dája Šimíčková (soprán), 

Michal Žára (housle)  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

28.3. (čtvrtek) od 15:30  

Jarní pěvecký koncert studentů a hostů 

prof. Virginie Walterové z Gymnázia a 

Hudební školy hl. m. Prahy, účinkují: 

Eliška Vernerová,Václav Mašek, Martin 

Kihoulou, Adéla Řehořová, Leona 

Michajlová, Adéla Klimešová, Natálie 

Dudová, Sára Galbavá, Jonathan Ditrich, 

klavírní doprovod: prof. Miroslav 

Navrátil, na programu: W. A. Mozart, A. 

Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, 

B. Martinů aj.  

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 

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  


