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JEDEN ROK OD OPATSKÉ BENEDIKCE PÁTERA DANIELA NA STRAHOVĚ 

 
V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie si při pouti do strahovské basiliky (čtvrtek 

15.8.2019 v 18:00) také připomínáme, že právě před rokem přijal při této slavnosti opatskou 

benedikci Rmus. D. PhDr. ThLic. Daniel Peter Janáček, O.Praem, Ph.D. z rukou J. Em. 

Dominika kardinála Duky. A jak už to při takových příležitostech bývá – pro řepské farníky 

na jedné straně radost a vroucí přání Božího požehnání pro další povolání ve službě řádu i 

zdejší církvi, na straně druhé nejistota plynoucí z očekávání nevyhnutelných změn po více 

než sedmnáctiletém působení pátera Daniela ve zdejší farnosti. Uplynul rok, naše nejistota se 

rozptýlila a znovu mnozí z nás zakoušejí vděčnost. Pastorace se ujal O.Praem Ing. Mgr. 

Řehoř Jiří Žáček a přinesl nové podněty i perspektivu, aniž by však výrazněji změnil chod 

farnosti či ovzduší spolupráce s pastorační radou. A také duchovní vztah s páterem Danielem 

nám zůstal zachován – Strahov ostatně není tak daleko…     –ich 
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CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

15. a 16.6. Farní výlet do Beuronu 

Letošní farní výlet byl premiérově 

dvoudenní.Navštívili jsme benediktýnský 

klášter Beuron, místo zrodu „beuronského 

umění“, kterým se také pyšní náš kostel 

Svaté Rodiny. Proto jsme se hodně těšili a 

nebyli jsme zklamáni. Klášter se nachází 

v meandru údolí na horním toku Dunaje 

ohraničeném vápencovými skalami. 

Scenérie působí velmi malebně. Nebyli 

jsme první, koho oslovilo toto místo, volné 

chvíle zde často trávila např. i Edith 

Steinová.  

 

Celou naší poutí nás provázel náš řepský 

patron sv. Martin, zasvěcena je mu basilika 

v Ambergu, navštívená při cestě tam. 

V Beuronské arciopatství sv. Martina jsme 

pak slavili bohoslužbu a prohlédli si 

beuronské malby, které nám velmi 

připomněly domov. 

Toto spojení Beuronu s Čechami vzniklo 

kvůli Bismarckovi, který vyhnal mnichy 

z jejich kláštera a ti našli azyl v pražských 

Emauzích. S nimi se beuronské umění 

dostalo k nám do Čech. 

Na závěr bychom rádi poděkovali otci 

Řehořovi, který nás celou cestu duchovně 

doprovázel a také podal zasvěcený výklad 

maleb, sestře Janě Pavle, která nejen že 

měla dobře vybavenou lékárničku, ale také 



MARTINOVINY – srpen 2019  3 

ji dokázala velmi duchapřítomně použít, 

Jardovi, který cestu vymyslel, zamluvil 

ubytování a zachránil nás svou znalostí 

němčiny, a hlavně Hance, bez které bychom 

nikam neodjeli. 

Vděční poutníci Jitka a Petr Boukalovi 

24.7. vyšel ve zprávách Rádia Vatikán 

velmi zajímavý rozhovorJany Gruberové 

s rakouským evangelizátorem Otto Neu-

bauerem, který je také autorem knihy 

Mission possible o Nové evangelizaci.  

Na článek nás upozornila paní Jarmila 

Nosková a pro zájemce uvádíme alespoň 

příslušný webový odkaz na onen článek: 

www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29719 

CO JE PŘED NÁMI 

18.8. dvacátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

25.8. jednadvacátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

 1.9. dvaadvacátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby  

končí prázdninový pořad bohoslužeb – 

viz přehled na str. 4; výuka náboženství 

bude domluvena až v průběhu září 

 8.9. třiadvacátá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby 

15.9. čtyřiadvacátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby  

V návaznosti na výlet do Beuronu se 

bude tuto neděli po poledni ve 12:30 hod. 

konat prohlídka kostela sv. Gabriela 

v Holečkově ulici 106/10 na Smíchově. 

Kostel je mimořádnou ukázkou veškeré 

výzdoby v beuronském stylu, do roku 

1919 zde byla také Beuronská umělecká 

škola v někdejším opatství sv. Gabriela. 

22.9. pětadvacátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

28.9. (sobota) slavnost sv. Václava  

 9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

29.9. šestadvacátá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby 

Případné změny mohou nastat, prosíme o 

sledování farních ohlášek 

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO – KULTURNÍ 

PROGRAM DO ZÁŘÍ 2019 

1.9. až 25.10 Výstava fotografií Josefa 

Czwartynského – Země zamyšlená 

Fotografie jsou inspirovány trilogií spiso-

vatele Ladislava Stehlíka  

refektář, vstup volný 

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

Světová a japonská hudba – vystupují 

Jurie Okaji – klavír a Bronislava 

Tomanová-Smržová – soprán; na progra-

mu: F. Chopin, K. Hirai, N. Ikeda, H. 

Hayasaka, J. Hissaishi, A. Dvořák a B. 

Smetana  

refektář, vstupné dobrovolné  

(doporučeno 150 Kč) 

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 a její výtěžek zdvojnásobí 

Nadace Divoké husy  

zahrada Domova, vstupné dobrovolné 

12.9. (čtvrtek) od 14:30 hod. – koncert  

Ženský pěvecký sbor Řepský kvítek  
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pod vedením Daniela Pfanna; na pro-

gramu výběr známých lidových a popu-

lárních písní za doprovodu kytary a 

klavíru  

refektář, 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 

 

17.9. (úterý) od 15:00 hod.  koncert 

studentů Pražské konzervatoře  

pod vedením prof. Hany Forsterové, 

účinkují: Natálie Trávníčková, David 

Pěruška a Johanna Vocetková; na pro-

gramu J. S. Bach, D. Popper, C. 

Saint-Saëns, G. Cassadò a další  

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  

PROBÍHÁ 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 kromě mší sv. v 6:30 v kostele sv. 

Rodiny (slouží P. Jan). Od neděle 1.9. se navrací předchozí pořad bohoslužeb ve všední dny 

do kostela sv. Rodiny i do kostela sv. Martina – tam v úterý a ve čtvrtek od 18:00 hod. 

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


