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"ADVENTUS" ZNAMENÁ PŘÍCHOD 

Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází z latinského 

slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. 

Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání 

starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící 

vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu 

po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. 

První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. 

Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby 

začínal Vánocemi. 

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - 

čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A 

protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok 

jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. ("štědrý večer" je vigilie - předvečer 

hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může 

připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři 

adventní neděle. 

Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci 

jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a 

kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se 

světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, 

neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, 

bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný 

věnec života. (srv. Zj 2,10) 

Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", sestavené 

podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské 

adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte 

nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do 

Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují 

s vírou našich předků. …  

 převzato z webu vira.cz 
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 EDITORIAL 

První číslo MARTINOVIN letošního roku, které vyšlo až v září, vyvolalo určitou odezvu 

ohledně grafické úpravy. Zkoušíme o něco zvětšit písmo a „uklidnit“ pravý okraj stránky, 

také se snažíme sjednotit použité typy písma ve všech rubrikách. Pokud jde o obsah čísla, ten 

se určitě bude vyvíjet podle vámi vyslovených připomínek a podle toho, jaké příspěvky se 

v jednotlivých obdobích sejdou. V tomto čísle např doplňujeme něco o historii kostela sv. 

Martina a rádi bychom v uvádění podobných zajímavostí pokračovali i do budoucna. Nadále 

se snažíme v podobě čtvrtletníku pokrýt hlavně zpravodajství, znovu však zdůrazňujeme, že 

uvítáme každý příspěvek nebo námět, jaký by nám mohl pomoci ve zvládání každodenního 

přílivu ne vždy povzbuzujících informací.  

Prosíme – pište na adresu martinoviny@centrum.cz. Většina schránek elektronické 

pošty je stále přeplňována, ale ta naše má spoustu prostoru pro příchozí zprávy. V. Peřich 

 

Oslava svátku svatého Martina 

 

Jako už několik let po sobě – svátek svatého 

Martina slavili nejenom farníci, ale opravdu 

veliké množství dětí s rodiči i prarodiči. Při 

zahajovací promluvě pana faráře v kostele 

Svaté rodiny, některé děti sice přiznaly, že 

to, na co se těší, je ohňostroj, avšak s chutí 

se přidaly ke zpěvu a reagovaly na vyprá-

vění o svatém Martinovi. Mnoho jich také 

v průběhu cesty průvodu uposlechlo zvaní 

jednoho z oslavujících Martinů (s megafo-

nem), aby navštívili slavnostně osvětlený a 

kadlidlem vonící kostel svatého Martina. 

Nejeden jistě poprvé v životě, ale snad i 

díky kráse tohoto večera ne naposledy. A 

také při mši svaté po ohňostroji bylo patrné, 

že přišli nejen pravidelní farníci. 

 

Z DĚJIN ŘEP A OKOLÍ  

 

mailto:martinoviny@centrum.cz
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Kostel svatého Martina 

Dlouhá cesta časem ode dneška k té 

chvíli, ve které někdo v roce 1880 (90?) 

zabíral tenhle obrázek z archivu Jaroslava 

Hájka. A ovšem ještě daleko delší cesta 

k samotným počátkům Řep a jejich 

duchovního stánku. Nebudeme si tu cestu 

příliš zkracovat na jeden sloupek tohoto 

čísla. Rozdělíme si ji na několik úseků díky 

informacím, které jsme získali poměrně 

nedávno. Nechybělo mnoho a mohli jsme 

zůstat bez kostela i bez zřetelnějších údajů o 

něm. Pan Petr Suchel to ve svém vyprávění 

při Noci kostelů nazval „řepským zázra-

kem“ a nebyla to až tak velká nadsázka, 

když se vezmou v úvahu širší okolnosti. Po 

roce 1970 byl totiž zasypán prastarý rybník 

na návsi vedle kostela, změnily se hydro-

logické poměry lokality a v blízkosti násle-

doval velký stavební rozvoj. Poničené zdi 

kostela začaly výrazně praskat. Co bude 

dál? V příštím čísle se k tematu vrátíme. -ich 

BÍLÁ HORA – porážka či vítězství? 

 Zkušenost! 

Pět let před čtyřsetletým výročím osu-

dového střetnutí vojska českých stavů se 

spojenými armádami císaře Ferdinanda II. a 

vévody Maxmiliána Bavorského v těsném 

sousedství Řep se na někdejším bojišti 

uskutečnilo již tradiční shromáždění těch, 

kdo nechtějí ani zapomenout, ale ani živit 

hořkost a bolest starých rozdělení. 

Sestry benediktinky komunity Venio, 

které sídlí v klášteře u kostela Panny Marie 

Vítězné na Bílé Hoře pozvaly k ekumenické 

bohoslužbě kardinála Miloslava Vlka, sy-

nodního seniora Českobratrské církve evan-

gelické Joela Rumla a farářku břevnov-

ského sboru Československé církve husitské 

Sandru Silnou. U SOKOLSKÉ MOHYLY 

na bělohorské pláni účastníky přivítala 

zástukyně společenství Venio, a zazpívala 

Pražská katedrální schola. Vlastní boho-

službu zahájil kardinál Vlk a meditací 

přispěla farářka Sandra Silná. Poté se shro-

máždění přemístilo do poutního areálu na 

Bílé Hoře a následovala hlavní část liturgie 

v kostele Panny Marie Vítězné. Kázání pro-

nesl synodní senior Joel Ruml a průvod se 

svícemi pak přešel ke hrobu padlých vojáků 

v nádvoří za kostelem, kde se všichni 

společně pomodlili za oběti veškerého násilí 

a za Boží pokoj všude tam, kde chybí. 

 

Naše farnost od posledního čísla MN  

29. září 2015 jsme měli sváteční úterý. Do 

kostela Svaté Rodiny mezi nás přišel 

Mgr. Marek Orko Vácha, PhD., aby 

k nám promluvil o druhé encyklice 

papeže Františka Laudato Si. Encyklika 

o rozsahu 192 stran je pokládána za text 

přelomového významu ve více ohledech. 

Tyto širší souvislosti, hlavní myšlenky a 

hlavně výklad centrálního pojmu encyk-

liky „integrální ekologie“ páter Marek 

vysvětlil způsobem srozumitelným snad 

úplně všem, kdo se do kostela vtěsnali 

nejen ze zdejší farnosti. 

10. října 2015 se uskutečnil pěší farní výlet 

do Rudné, Úhonic, Ptic a Svárova podle 

propozic připravených paní Mgr. Kuče-

rovou. Masovou akcí se výlet nestal – 
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zúčastnilo se kolem deseti poutníků, ale 

ti, kdo celou cestu prošli, určitě nelito-

vali. 

2. listopadu 2015 – Dušičková mše svatá 

na hřbitově sester byla připomenutím 

Památky zesnulých. 

8. listopadu 2015 – neděle mezi svátky sv. 

Karla Boromejského (4.11.) a sv. Martina 

(11.11.) byla ideálním časem pro společ-

né slavení obou světců tak významných 

pro zdejší farnost. Po slavnostní nedělní 

mši svaté bylo agapé v jídelně DCB. 

11. listopadu 2015 – Poutní slavnost ke 

svátku svatého Martina, patrona naší 

farnosti. Na jiném místě uvádíme infor-

maci o Svatomartinském průvodu a velké 

účasti dětí s rodiči i prarodiči. Ozvaly se 

hlasy nad nepoměrem oné světské 

přitažlivosti ohňostroje a poutní mše. 

Jedna starší paní to vysvětlila: „Svatý 

Martin se podělil o plášť světla s chudá-

ky, co o něm zatím slyšeli tak málo…“  

Děti v naší farnosti 

Možná to ještě nevíte, ale od září se 

s pravidelností každou neděli setkáváme bě-

hem kázání s dětmi v klubu DCB na tzv. 

Nedělních katechezích pro děti. Dětem tak 

zprostředkováváme nedělní evangelium tak, 

aby mu rozuměly. Není to však jen o 

povídání, ale i o hraní, kreslení, a také o 

nesení obětních darů a prožívání celé mše 

jako takové. 

Za vším ale někdo stojí, a tak i za touto 

aktivitou stojí rodiče dětí, kteří se střídají 

s přípravou témat a každou neděli si někdo 

z nich přiravuje průběh katecheze. Proto 

bych chtěl poděkovat nejen rodičům, ale i 

sestře Ladě, která rovněž vypomáhá s prů-

během katechezí. Zároveň bychom chtěli 

pozvat mezi nás i další děti a rodiče, aby se 

zapojili do práce s dětmi v naší farnosti. 

V nadcházející adventní době připra-

vujeme adventní kalendář pro děti, který by 

je měl provázet adventem. S otcem 

Danielem jsme se dohodli, že druhou 

adventní neděli pojmeme jako mši s dětmi, 

která bude na děti zaměřená více. Budeme 

moc rádi, když dorazí co nejvíce dětí, a to 

nejen na zmíněnou druhou adventní neděli, 

ale i na pravidelné nedělní katecheze.  

P. Janto 

Koledníci Tříkrálové sbírky 

V prvním týdnu ledna se bude opět 

konat národní Tříkrálová sbírka, do které 

jsme se dosud pravidelně zapojovali. Bylo 

by pěkné, kdyby se nám tuto tradici 

podařilo zachovat i nadále, a tak bychom 

rádi vyzvali jak koledníky, kteří se již 

v minulosti na průběhu sbírek podíleli, tak 

zejména i ty, kteří se zatím k přímému 

zapojení do sbírek jen odhodlávali. 

Není se vůbec čeho bát. Poznáte fajn 

lidi z farnosti, ale i z řad kolemjdoucích, 

budete mít z účasti dobrý pocit. Stačí se jen 

odhodlat a zapojit – třeba jen na dvě 

hodiny. Kontaktujte mě nebo někoho ze 

zkušených koledníků a je to. 

P. Janto, tel. 603 390 515 

Co jsme také dělali před rokem 

Již touto dobou loňského roku jsme se 

i v naší farnosti připravovali na celoevrop-

ské setkání mladých pořádané komunitou 

Taizé. Hledalo se ubytování pro mladé lidi 

ve věku od 17 do 35 let a také vhodná místa 

k modlitebním i meditativním setkáním a 

pro diskusní skupiny, jakož i pro společnou 

oslavu příchodu nového roku. Také do naší 

farnosti přijelo celkem kolem stodvaceti 
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hostů z různých zemí – z Polska, Itálie, 

Švýcarska, Ukrajiny, Slovenska, Litvy, 

Nizozemí, Chorvatska, Francie, Rumunska, 

Řecka i České republiky. Našli zde zázemí 

pro chvíle mezi velkými akcemi setkání, 

navázali mnohá přátelství a společně 

poděkovali za rok uplynulý při vítání 

příchodu toho nynějšího. Také my na ně a 

na chvíle společně strávené rádi vzpomí-

náme a jsme vděční za zkušenost, že 

z pohostinnosti může mít velké obohacení 

nejen příchozí, ale i hostitel. Věříme, že 

hostitelské rodiny, muzikanti i příchozí 

mladí lidé si budou dlouho připomínat 

jedinečnou atmosféru silvestrovského veče-

ra v kostele Svaté Rodiny, náladu mnoha-

jazyčných čtení i modliteb a sílu ovzduší 

dobré vůle. Vzpomínky se vracejí při 

každém zpěvu Taizé a často nejen při něm. 

Deo gratias. Z podkladů J. Klápště –ich 

 

 
Zakladatel komunity Taizé Roger Schütz —  

Bratr Roger, *12.5.1915 †16.8.2005 

Na co se připravujeme 

 O adventních nedělích shromažďuje Spo-

lečenství Sant'Egidio příspěvky a dárky 

pro tradiční slavení Vánoc s lidmi na 

okraji společnosti. Po dobu Adventu čle-

nové Společenství připraví v neděli 

dopoledne do předsíně kostela Svaté 

rodiny koše, kam je možno vkládat 

dárky, jimiž lze potěšit někoho z těch, 

kdo se zúčastní slavnostního vánočního 

oběda v Arcibiskupském paláci.  

 

29.11. První neděle adventní, začátek litur-

gického roku  

9:00 obvyklá nedělní mše sv. se svěce-

ním adventních věnců 

 18:30 zpívané nešpory, kostel Sv.Rodiny 

5.12. 7:00 roráty s adventními zpěvy, kostel 

Sv. Rodiny, při svíčkách 

6.12. Druhá neděle adventní  

9:00 obvyklá nedělní mše svatá  

18:30 zpívané nešpory, kostel Sv. Rodiny 

8.12. Slavnost Nesposkvrněného početí 

Panny Marie, mše sv. 18:00 Sv. Rodiny 

12.12. 7:00 roráty s adventními zpěvy, 

kostel Sv. Rodiny, při svíčkách 

13.12. Třetí neděle adventní  

9:00 obvyklá nedělní mše svatá  

18:30 zpívané nešpory, kostel Sv. Rodiny 

18.12. 18:00 mše svatá – slavnost posvěcení 

kostela Svaté rodiny 

19.12. 7:00 roráty s adventními zpěvy, 

kostel Sv. Rodiny při svíčkách 

20.12. Čtvrtá neděle adventní  

9:00 obvyklá nedělní mše svatá  

18:30 zpívané nešpory, kostel Sv. Rodiny 

24.12. Předvečer svátku Božího narození  

16:00 mše svatá pro rodiny s dětmi   

24:00 Vánoční vigilie, půlnoční mše sv.  
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25.12. Hod Boží Vánoční  

9:00 sváteční mše svatá 

26.12. Svátek svatého Štěpána  

9:00 sváteční mše svatá 

27.12. Svátek Svaté Rodiny  

9:00 slavnostní mše svatá k patrociniu 

kostela Svaté rodiny 

31.12. 18:00 mše sv. v kostele Svaté Rodiny 

na poděkování za končící rok  

23:00 modlitba Taizé  

1.1.2016 Svátek Boží Matky Panny Marie  

9:00 sváteční mše svatá 

3.1.2016  Druhá neděle vánoční  

9:00 obvyklá nedělní mše svatá  

16:30 Živý Betlém 

6.1.2016  Slavnost Zjevení Páně  

18:00 mše sv. kostel Sv. Rodiny 

10.1.2016  Svátek Křtu Páně   

Následuje období tzv. mezidobí… 

Domov sv. Karla Boromejského 

kulturní program na prosinec 2015 

29. 11. (neděle) od 17.00 hod.   

kostel Sv. Rodiny, 1. adventní koncert 

Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání 

Břevnovského chrámového sboru pod 

vedením Adolfa Melichara (koncert 

podporuje Ministerstvo kultury ČR)  

3.12. (čtvrtek) od 19:00 hod.  

kostel Sv. Rodiny, Vánoční koncert  

Hornického pěveckého sboru Kladno pod 

vedením Milana Makaria se sólistou 

Národního divadla Lukášem Hynkem-

Krämerem, průvodní slovo P. Prokop 

Siostrzonek, na programu B. M. Černo-

horský, W. A. Mozart, C. Franck, G. F. 

Händel, F.X. Brixi, G. Verdi a další 

6. 12. (neděle) od 17.00 hod.  

kostel Sv. Rodiny 2. adventní koncert,  

Dětský sbor Radost Praha a dívčí  

komorní pěvecký sbor Puellae pod 

vedením prof. Vladislava Součka a Jana 

Pirnera, na programu A. Tučapský, 

L. Delibes, I. Loudová, J. Novák, 

L. Sluka, H. Purcell a další 

8. 12. (úterý) od 15.00 hod., refektář  

Vánoční koncert studentů konzervatoře a 

jiných středních škol, Domova mládeže 

Studentská Praha 6, na programu lidové 

písně, árie z oper a koledy, zazní různé 

nástroje – violoncello, dudy, klavír, 

klarinet a jiné 

11. 12. (pátek) od 17.00 hod., refektář  

Flétna a klavír – vánoční koncert žáků 

Zuzany Hrbkové 

13. 12. (neděle) od 11. 00 do 16.00 hod.  

Atrium Domova - adventní trh v klášteře 

(vánoční atmosféra, stánky, svařené víno, 

cukroví, dárky, živá hudba – kapela 

Klamovka)  

 17:00 hod. kostel Sv. Rodiny  

3. adventní koncert v podání orchestru 

Archioni Plus pod vedením Michala 

Macourka, zpěv Miroslava Časarová, na 

programu J. Pachelbel, R. Binge, 

G. F. Händel, J. S. Bach, Ch. Gounod, 

G. Caccini a A. Dvořák (koncert 

podporuje MČ Praha 17)  

13. 12. - 8.1. výstava drátěných plastik 

Hrátky s drátky Ladislava Lokajíčka 

v refektáři (výstava je prodejní) 

17. 12. (čtvrtek) od 19.00 hod.  

kostel sv. Rodiny Hvězda nad Betlé-

mem, Žižkovský pěvecký sbor Vltavínky 

vede Aleksandra Konyukovskaya, Mari-

na Shcherbakova,   

klavír: Vartan Agopian, na programu 

J. C. Vodňanský, G. P. da Palestrina, F. 

M. Bartholdy, O. Mácha a další 
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20. 12. (neděle) od 17.00 hod.  

kostel sv. Rodiny  

4. adventní koncert – soubor zobcových 

fléten SIRINGA pod vedením Miroslava 

Bureše, na programu J. S. Bach, A. 

Vivaldi, V. Fortin a další 

Dobrovolným vstupným na koncerty 

návštěvník přispívá do veřejné sbírky, 

která probíhá za základě povolení 

Magistrátu hl. města Prahy pod č. j. S-

MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena 

na podporu činnosti a provozu Domo-

va, který slouží nemocným seniorům. 

Z NEDALEKÉHO OKOLÍ 

19. listopadu 1871 se v Řepích konala 

za velké účasti obyvatel slavnost převezení 

ostatků svaté Simplicie z řepského kláštera 

do farního kostela v Hostivici. 

 
Detail ostatků svaté Simplicie za 

oltářem kostela svatého Jakuba Většího 

v Hostivici. V r. 1732 koupila panství 

zahrnující Hostivici vévodkyně Anna Marie 

Toskánská. Roku 1734 dala přestavět 

zámek a podnikla řadu dalších přestaveb a 

změn. Mimo jiné nechala ze Zákup převézt 

hlavní oltář do kostela sv. Jakuba, do něhož 

nechala přemístit také tělo sv. Simplicie, 

které bylo dne 5. listopadu 1737 uloženo do 

velkého oltáře. 

Na tomto místě musím přiznat, že 

moje snaha dovědět se něco určitějšího o 

svaté Simplicii vyšla zatím naprázdno. Snad 

ale bude užitečné pro ilustraci uvést příklad 

uložení ostatků jiného svatého v našich 

zemích, který je dobře dokumentován. 

V podobných časech, 7. června 1750 

byly do kostela sv. Mikuláše ve Znojmě 

přeneseny a uloženy ostatky mučedníka 

sv. Bonifáce, vyzvednuté z římských 

Kalixtových katakomb. Darování a 

potvrzení pravosti ostatků potvrdil papež 

Benedikt XIV r. 1741. Znojemské řeholní 

sestry sv. Kláry poté ostatky upravily do 

skleněné rakve pro uložení v dřevěném 

sarkofágu s baldachýnem naproti sakristii. 

Sv. Bonifác byl při tom prohlášen za 

patrona města. Jedná se o jednoho z mnoha 

římských mučedníků z prvních křesťan-

ských století, o kterém je známo pouze jeho 

jméno. 

Odehrálo se to ve stejné době, příběh 

ostatků svaté Simplicie je asi podobný a 

nejspíš půjde o raně křesťanskou mučednici 

z Itálie. 

Hostivický kostel byl od roku 1870 

opravován a došlo i k několika přístavbám. 

Také ostatkům svaté Simplicie byla 

věnována velká péče. Náročný úkol 

pořízení nových šatů pro starobylé ostatky 

byl svěřen sestrám Boromejkám v Řepích, 

jejichž řemeslná i umělecká dovednost 

umožnila ono slavnostní převezení nově 

ošacených ostatků z Řep do Hostivice 

19.11. právě před veletuctem let.  

Pokud by někdo mohl upřesnit 

informace o ostatcích svaté Simplicie, 

budeme vděční. 

Použity informace od Petra Suchela a 

z webů hostivické a znojemské farnosti. -ich 
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Adventní povídka o potkávání 

Poznala jsem Aničku vlastně hned, jak se mi objevila v zorném poli na motolském 

nástupišti metra. Utvrdila mě tou urputnou chůzí, i když takhle spěchat jsem ji nezažila. Asi 

to pojede.  

Povedlo se mi – dohnat ji až v autobuse. Trochu se zlekla, když jsem dosedla vedle ní – 

rychle se to rozjelo, a my si stejně rychle vyměnily informace, a radost. Anička je skvěle 

věcná, (známe se ale jen z kostela) – to jen je tu opravdu plusové jen – začala vyprávět o 

divadle, které večer viděla ve Vinohradském. 

„Víš, výborně napsaná hra, se všemi, co známe – Vančurová, Švormová, Vránová, 

Vydra, Kepka, ... ty všechny přece známe jako mladé a teď jsou pošedivělí, nachýlení, a taky 

hrají staré, no kdovíjak dopadneme my; ale oni prezentují, hrají ostošest, že to jde všecko i 

vesele… i když odcházejí do ústavu …“ 

Vybavil se mi detailně náš Domov, kam jsem celé léto chodila za mojí maminkou. Jak 

ona se tam včlenila, aby pak na podzim zase vystoupila, jak i já jsem se stávala jednou 

z Domova, a byla jsem tam dobře přijata, jak to tam bylo rodinné, až se mě jedna paní vždy 

ptala, zda tam budu spát. A jiná, Mařenka s nebesky modrýma očima se večer ode mě 

nechala nakrmit kompotem. Ráda jsem byla, že jsme se rozloučily... Ráno ... už její duše 

nebyla vázaná na Domov . 

Místa, která obýváme, jsou dočasná . Ale jsme na ně vázáni, hodně. Až příliš. Myslím 

na to, že má duše jednou odletí, a přitom ještě honem zametám, když odcházím, aby návrat 

byl do čista...  

„A co ty, holka,“ chce vědět Anička, a tak povídám, jak jsem jela ráno vlakem od dcery 

podle Berounky, krásné jako vždy – a večer jsem slyšela na literárním večeru čtení paní, 

která básnila o té Berounce v souvislosti s Otou Pavlem. A povídala, že kdyby on psal 

anglicky, že by byl světovým spisovatelem, a takhle je aspoň náš. 

A tak jsem potkala dvakrát Berounku a ještě Aničku. Ta radost... To právě asi nejvíc 

chybí lidem v Domovech, to potkávání a obyčejná radost. Koho oni ještě potkají? ... Nás?      

Zuzana Špůrová 

    

FARA – ÚŘEDNÍ HODINY  PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 

Středa 16:30 – 18:00  Svaté Rodiny pondělí, středa - mše sv. 16:00 

pátek, sobota – mše sv. 18:00 

neděle – mše sv. 9:00 

Pátek  19:00 – 20:00  Svatého Martina úterý, čtvrtek – mše sv. 18:00 

neděle – mše sv. 7:45 

MARTINOVINY – zpravodaj farnosti svatého Martina v Řepích, připravuje V. Peřich, 

kontakt martinoviny@centrum.cz  


