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DEVADESÁTÉ VÝROČÍ POSVĚCENÍ PRAPORU MILÉNIA 

 
Po mši svaté o šesté neděli velikonoční 26.5. se slavnostní ovzduší v kostele spíše 

vystupňovalo. Už před bohoslužbou si věřící chodili prohlédnout vystavený vyšívaný prapor, 

o jehož účelu a původu ve zdejším klášteře jsme psali v minulém čísle. Tentokrát však šlo 

nejen o jeho představení, ale také o nové posvěcení po náročných opravách. Paní Ivana 

Rousková vedle úvodního slova také v našem farním společenství uvítala vzácné hosty, 

zejména paní místopředsedkyni KDU ČSL ing. Michaelu Šojdrovou, která je hlavní 

expertkou strany pro vědu, vzdělávání a výzkumu, a od roku 2014 poslankyní Evropského 

Parlamentu. Další uvítanou osobností byl JUDr. Pavel Svoboda, kterého však ve zdejším 

společenství vídáme častěji – nicméně také on v KDU-ČSL zastával řadu významných 

funkcí a v Evropském parlamentu byl úspěšným předsedou respektovaného právního výboru. 
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CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

24.5. (pátek) Noc kostelů u sv. Martina  

byla jaho obvykle zahájena vyzváněním 

zvonů a zpřístupněním věže se zvonicí. 

Náledovala komentovaná prohlídka kostela, 

při níž páter Řehoř představil zejména 

hlavní účel a členění kostela, neboť při této 

příležitosti přicházejí i návštěvníci méně 

obeznámení. Pan Petr Suchel dále přednesl 

varhaní koncert a navíc doplnil původní 

výklad historickými zajímavostmi z Řep a 

okolí. Závěrečným bodem programu bylo 

hudebně poetické vystoupení pěveckého 

spolku Babinský pod vedením Martina 

Boukala, které vedle starých i zcela 

současných sborových skladeb uvedlo verše 

Jana Campana Vodňanského z přelomu 

XVI. a XVII. století. 

25.5. (sobota) Beseda o liturgickém čtení  

Olomoucká arcidiecéze vydala v roce 2014 

na podporu lektorské služby pro liturgické 

čtení pomůcku Patnáct pravidel pro lektory 

zpracovanou Ladislavem Simajchlem a kol. 

Nad touto příručkou se sešlo několik 

farníků s panem farářem a konstatovalo, že 

společné probírání rad k tomuto tématu by 

jistě bylo zajímavé a užitečné také pro další 

zdejší lektory. Zkusíme tedy najít pro 

takovou příležitost vhodnější termín, než je 

sobotní odpoledne. 

26.5. (neděle) Slavnost praporu (viz str.1)  

Ivana Rousková předává kytici sestře 

Remigii vedle toho, že podobné kytice 

dostali také vzácní hosté uvedení na str. 1. 

 

 

2.6. (neděle) Farní parník na lodi Klára  

se stal už takřka tradiční oslavou blížícího 

se podletí. Jako kdyby si řeka ještě po dvou 

týdnech pamatovala svatojanské oslavy 

NAVALIS. Za velkého zájmu a k ještě větší 

radosti mnoha dětí se plavba po Vltavě 

uskutečnila díky péči pana Karla Kodalíka a 

Markéty Kuželové.  
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9.6. (neděle) Slavnost seslání Ducha 

svatého a první přijímání dětí  

Opravdu moc krásně se sešla oslava seslání 

Ducha svatého s přistoupením dětí k prv-

nímu svatému přijímání. To je svátek, na 

který se nezapomíná. A vůbec nevadilo, že 

to není tak veliká sláva, s jakou tuto událost 

pořádají třeba v sousedním Polsku, nebo 

jakou si z doby po polovině minulého 

století vybavuji (z tehdy ještě hodně pobož-

ného Slezska) já – ovzduší téhle neděle a 

viditelně hodně osobní prožitek byly 

k tomuto eucharistickému svátku nejspíš 

působivějším prostředím než spousty ozdob 

a v mých rukou zvolna měknoucí svíce 

v oněch dávných časech.   -ich 

15. a 16.6. Farní výlet do Beuronu  

skvěle připravený paní Mgr. Hanou Kuče-

rovou se nakonec šťastně uskutečníl. Bylo 

to nepochybně mimořádné a tak bohaté na 

dojmy i zážitky, že si je účastníci musí ještě 

nějakou dobu zvažovat a utřiďovat. Máme 

slíbeno, že v srpnovém čísle budeme moci 

uvést nějaké ohlasy a vzpomínky přímých 

účastníků – v tomto čísle ještě aspoň jeden 

obrázek z místa plánované zastávky.  

 
Amberg v Bavorsku (Wikipedie). 

CO JE PŘED NÁMI 

23.6. dvanáctá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby s oslavou 

svátku Těla a krve Páně (na místě je 

omluva, původně to mělo být tištěno ještě 

před touto dvanáctou nedělí, nepovedlo 

se však dát dohromady celé číslo, tisk se 

uskutečňuje až v pátek 28.6.) 

28.6. (pátek) slavnost Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

29.6. (sobota) slavnost sv. Petra a Pavla  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

30.6. třináctá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

 5.7. (pátek) slavnost svatých Cyrila a 

Metoděje  

 9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

 

Od třinácté neděle v mezidobí až do 

konce srpna prázdninový pořad 

bohoslužeb – viz str. 4. Další bude 

uvedeno v srpnovém čísle Martinovin. 

Případné změny mohou nastat, prosíme o 

sledování farních ohlášek 

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO – KULTURNÍ 

PROGRAM KONCE ČERVNA A 

PŘEDBĚŽNĚ PO PRÁZDNINÁCH 2019 

23.6. (neděle) od 15:30 hod. Koncert  

Francouzské inspirace, Duo Dacapo 

(Kateřina Macourková Hlaváčová – 

flétna, Michal Macourek – klavír), 
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Daniela Oerterová – housle, na 

programu: J. Ibert, B. Martinů, Ph. 

Gaubert a G. Fauré – skladby pro flétnu, 

housle a klavír  

refektář, vstupné dobrovolné 

ZÁŘÍ 

 1.9. (neděle) od 15:30 hod.– koncert  

Světová a japonská hudba – klavírní 

koncert Julie Okaji, na programu: F. 

Chopin, K. Hirai, N. Ikeda, H. Hayasaka, 

J. Hissaishi, T. Nakajima a B. Smetana  

refektář, vstupné dobrovolné 

8.9. (neděle) od 14:00 hod. vinobraní  

Vinobraní v klášteře - 6. ročník, účinkují: 

Jožka Šmukař a cimbálová muzika, Jitka 

Zelenková, Karel Gott Cover Band, 

Dětský folklorní soubor Vonička, 

pěvecký a taneční soubor Musica e 

Danza, stánky s občerstvením a dárky, 

zábava pro děti. Akce se koná s podporou 

MČ Praha 17  

zahrada Domova, vstupné dobrovolné 

15.9. (neděle) od 15:30  koncert 

Kytarový koncert se zpěvem, účinkují: 

Hana Němcová, Zdeněk Dvořák a Martin 

Křehnáč – klasická kytara, Jan Janda – 

klasická kytara a zpěv, Andrea Klepišová 

– zpěv, na programu: skladby J. 

Dowlanda, F. Sora, N. Koškina a P. I. 

Čajkovského  

refektář, vstupné dobrovolné 

22.9. (neděle) od 15:30  koncert  

Slavné maličkosti v podání Dua Dacapo 

(Kateřina Macourková Hlaváčová – 

flétna, Michal Macourek – klavír) a Káti 

a Ondry Macourkových, na programu: A. 

Dvořák, Z. Fibich, J. S. Bach, P. I. 

Čajkovský, A. Vivaldi aj.  

refektář, vstupné dobrovolné 

29.9. (nedě) od  17:00 hod.  koncert  

Koncert pěveckého sboru Naši pěvci pod 

vedením Filipa H. Härtela a Kliment-

ského komorního instrumentálního 

souboru (umělecká vedoucí Jiřina 

Dvořáková - Marešová), na programu: 

barokní, romantická a současná hudba 

(Giorgio Allegri, Gustav Holst, Jiřina 

Dvořáková - Marešová a další) 

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 ve středu v 16:00 hodin, v pondělí, v pátek a v sobotu v 18:00 hodin a 

v neděli v 9:00 hodin; v kostele sv. Martina v neděli v 7:45 hodin 

Od pondělí 19.8. do konce srpna se ve všední dny nebudou konat žádné bohoslužby. 

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


