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EDITORIAL 

Od bohatého prosincového čísla MARTINOVIN se nepodařilo navázat na slibný úkaz vnitřního sdílení 

zpráv, námětů a výměny názorů v našem společenství. Příčinou ovšem nebylo ochuzení obsahů našeho 

společného setkávání se a jednání. Život našeho společenství byl obdobně bohatý jako jindy. Nicméně se 

ukázalo, jak málo stačí (obětavý redaktor změnil bydliště a má to teď k nám poměrně daleko), aby se 

zavedený prostředek vnitřního zpravodajství zadrhnul a obtížně hledal nový rytmus. Toto skromné číslo 

přináší přehled toho, co je na programu jednotlivých okruhů činností v našem společenství, ale chce také 

připomenout, jak nám někdejší MARTINOVINY vlastně chybějí, a jak by stálo zato pokusit se je znovu 

přivést k živější podobě. Zatím se vynasnažíme v podobě čtvrtletníku pokrýt hlavně nejnutnější zpravodajství, 

uvítáme však každý příspěvek nebo námět pro hlubší zamyšlení nad tím, co se nás v blízkém světě okolo 

může týkat. Prosíme – pište na adresu martinoviny@centrum.cz. 

Aktualita namísto úvodního slova našeho pana faráře (páter Daniel byl na cestách) 

Z vystoupení papeže Franiška v OSN dne 25.9.2015:  „… Poslání Spojených národů počínaje postuláty 

Preambule a prvních článků Charty OSN může být spatřováno v rozvoji a podpoře svrchovanosti práva 

spolu s vědomím, že neodmyslitelnou náležitostí pro uskutečňování ideálu všeobecného bratrství je 

spravedlnost. V tomto kontextu je vhodné zmínit, že omezení moci je idea zahrnutá v pojmu práva. Dát 

každému co jeho jest, podle klasické definice spravedlnosti znamená, že žádný jednotlivec nebo lidské 

uskupení nemůže mít za to, že je všemohoucí a že má oprávnění pošlapávat důstojnost a práva jiných lidí, 

jednotlivců či sociálních skupin. Faktické rozdělení moci (politické, ekonomické, vojenské, technologické 

aj.) mezi pluralitu subjektů a vytvoření právní soustavy regulující nároky a zájmy je jednou z konkrétních 

cest k omezování moci. Dnešní světové panorama nám však prezentuje mnohá falešná práva a současně 

rozsáhlé nechráněné sektory, jež jsou spíše obětí špatného výkonu moci: příroda a rozlehlý svět vyloučených 

žen a mužů. Tyto dva vnitřně propojené sektory byly dominantními politickými a ekonomickými vztahy 

přetvořeny na křehké části reality. Proto je nezbytné rozhodně potvrdit jejich práva, posílit ochranu 

životního prostředí a ukončit exkluzi. Především je zapotřebí prohlásit, že opravdové „právo životního 

prostředí“ existuje z dvojího důvodu. Za prvé proto, že jako lidské bytosti jsme součástí životního prostředí. 

Žijeme ve společenství s ním, neboť samo životní prostředí zahrnuje etická omezení, která musí lidská 

činnost uznat a respektovat. Člověk, třebaže je obdařen „originálními schopnostmi“ ukazujícími 

„jedinečnost, která transcenduje fyzickou a biologickou oblast“ (Laudato si´, 81), je zároveň částí tohoto 

prostředí. … Za druhé proto, že každý tvor, zvláště živé bytosti v sobě nosí hodnotu existence, života, krásy 

a vzájemné závislosti na ostatních tvorech. My křesťané spolu s ostatními monoteistickými náboženstvími 

věříme, že vesmír pochází z rozhodnutí lásky Stvořitele, který dovoluje člověku, aby využíval stvoření 

k dobru svých bližních a ke slávě Stvořitele, avšak bez jeho zneužívání a tím méně pak pověření jej ničit. 

Pro všechna náboženská vyznání je životní prostředí základní dobro (srov. tamt., 81).“ 
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FARNÍ VÝLET 

Výlet se uskuteční v sobotu  10. října 2015. 

Tentokrát se vydáme pěšky po trase Rudná, Úhonice, Ptice, Svárov.  Na zmíněné trase dlouhé asi 8 

kilometrů se v jednotlivých kostelích či u kapličky pomodlíme vždy jeden desátek sv.růžence na památku 

Panny Marie růžencové. 

Sraz účastníků bude na zličínském autobusovém nádraží v 8,00 hodin. Odtud odjedeme v 8,10 h  

autobusem č. 307 do Rudné, kde nás v místním kostele přivítá otec Norbert. Poté budeme pokračovat do 

Úhonic a přes Ptice dorazíme do Svárova, odkud je možný návrat autobusem vždy 20 minut po liché hodině. 

Jídlo a pití na celý den si vezměte s sebou. 

Všichni jste srdečně zváni. 

                                

V případě výrazně nepříznivého počasí se výlet neuskuteční. 

Nedělní katecheze pro děti 

S několika rodiči jsme se rozhodli, že obnovíme nedělní katecheze pro děti, které v naší farnosti již 

dříve probíhaly. Děti tak mohou po úvodní modlitbě odejít do klubu DCB, kde je pro ně připraveno povídání 

o aktuálním evangeliu. Poté se děti mohou v obětním průvodu vrátit zpět do kostela. 

Pokud byste se chtěli také připojit, přijďte mezi nás. Nedělní katecheze pro děti je zaměřena 

především na předškolní děti. 

P. Janto 

Společenství maminek 

Všimla jsem si nedávno nových tváří v kostele a napadlo mě, že by bylo dobré vytvořit v naší farnosti 

společenství maminek s malými dětmi, které by se mohlo občas scházet (nepočítám pískoviště, dětská 

hřiště,...). Pokud byste se chtěly přidat, ozvěte se mi na 723 084 016. 

A. Jantová 

 

Co se děje ve FCh Řepy 

V souvislosti s problematikou migrantů v Evropě se Charita chystá obrátit na konkrétní farní charity 

(resp. farnosti) a požádat je o konkrétní pomoc rodinám uprchlíků. Proto jsme se rozhodli, že veškeré 

finanční prostředky, které má FCh Řepy k dispozici a je třeba je použít, věnujeme ve prospěch pomoci 

uprchlíkům. Kromě peněz bude ale také potřeba pomoci materiálně (oblečení, hygiena,...) nebo pomoci 

s ubytováním. Pokud byste někdo již nyní věděl, že budete chtít konkrétně pomoci, dejte mi prosím vědět. 

Pokud někdo víte o někom, kdo by potřeboval pomoc dobrovolníka, nebo Vy sami byste potřebovali 

občas někoho, kdo by Vám pomohl například s nákupem, úklidem nebo jen za Vámi občas zašel na 

navštěvu, ozvěte se mi na telefon 603 390 515. 

P. Janto 

http://www.google.com/url?url=http://www.mistopisy.cz/rudna_3319.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wAWoVChMI94Se48v0xwIVCW0UCh0t-Q0d&usg=AFQjCNF9al848HCv-iHzGhN8tH_SA2Nhmg
http://www.google.com/url?url=http://www.encyklopediecr.eu/cz/page/33957/ptice.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wAWoVChMI7Nmdysv0xwIVircUCh0YgQKk&usg=AFQjCNEYOgA1DiHlJVjZM1ci08mbcZ_ilA
http://www.google.com/url?url=http://foto.mapy.cz/202041-Uhonice-kostel-Zvestovani-Panny-Marie&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCAQwW4wBWoVChMI9O_-r8v0xwIVyj8UCh2gqw_N&usg=AFQjCNFWysKKnzA6tXMJhntjktJC4XPEHQ
http://www.google.com/url?url=http://cz.worldmapz.com/photo/34564_en.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQwW4wCGoVChMI0-zTicv0xwIViW4UCh1ETAvg&usg=AFQjCNHp_FGb0O0krRDaV_90dRCEzNNlIg
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Co se ve farnosti odehrálo od vydání posledního čísla MARTINOVIN  

Do roku 2015 jsme vstoupili ve společnosti mladých lidí, kteří se z mnoha koutů světa sešli v Praze. 

Od 29. prosince 2014 do 1. ledna 2015 se v Praze konalo evropské setkání mladých křesťanů pořádané 

bratry z komunity Taizé, kterou založil bratr Roger. Na setkání se účastnilo na 30.000 mladých lidí z 65 

zemí.  Toto setkání — „pouť důvěry na zemi“ se koná každý rok v nějakém městě Evropy. Také v naší 

farnosti byli mladí lidé (ve věku 17–35 let) ubytováni především v rodinách, přivezli si své spacáky a 

karimatky, aby mohli spát na zemi. Že bylo vstřícné přijetí důležitější než fyzické pohodlí, to se přesvědčivě 

projevilo při všech setkáních, zvláště v onom krásném večeru před vstupem do Nového roku. Ekumenické 

modlitební setkání Taizé se v kostele Svaté Rodiny koná každé poslední úterý v měsíci od 19:00 hodin. 

O Velikonoční vigilii 4.4.2015 byli po náležité přípravě pokřtěni dva dospělí katechumeni. Za celé 

období do 30.9.2015 bylo dále pokřtěno celkem 14 dětí.  

Eucharistické společenství farnosti se rozšířilo 14.6.2015 dovršením přípravy a přijetím prvního 

svatého přijímaní tří dětí ze zdejších rodin. 

Smutné demografické trendy působí i v naší oblasti. Do konce září jsme na poslední cestu 

doprovodili pohřebními obřady 26 zesnulých.  

Na co se připravujeme do konce liturgického roku 

Říjen je zasvěcen úctě Panně Marii, Královně posvátného růžence. Společná modlitba sv. růžence se 

v tomto měsíci koná v neděli přede mší svatou v kostele Svaté Rodiny od 8:30 hod. 

a v pátek od 20:00 hod v kostele svatého Martina. 

2.11.2015 na hřbitově sester se bude v 18:00 hodin připomínat Památka zesnulých mší svatou. 

8.11.2015 při nedělní mši svaté se bude připomínat památka patronů naší farnosti — svatého Karla 

Boromejského a svatého Martina z Tours. V jídelně Domova sv. Karla Boromejského poté posezení. 

11.11.2015 v 18:30 hodin bude poutní mše v kostele sv. Martina. K této poutní mši svaté bude vypraven 

průvod z kostela Svaté Rodiny v přiměřeném čase, jehož přesný začátek bude oznámen v ohláškách. 

22.11.2015 se slaví Slavnost Ježíše Krista Krále, tedy vyvrcholení a závěr liturgického roku – a to 

v obvyklou dobu nedělní mše svaté v 9:00 hodin v kostele Svaté Rodiny. 

Z kulturního programu Domova sv. Karla Boromejského 

1.10. – čtvrtek, od 18:00, BAROKNÍ SONÁTY, koncert v kostele sv. Rodiny  

4.10. – neděle, od 15:30, VIKTORIA SWING BAND, koncert v refektáři Domova 

5. až 31.10 – PŮSOBENÍ BOROMEJEK U ODSOUZENÝCH ŽEN V ŘEPÍCH OD ROKU 1865 PO 

SOUČASNOST – výstava ke 150. založení ženské trestnice v Řepích v refektáři Domova  

17.10 – sobota, od 15:30, TOMÁŠSKÉ DECHOVÉ KVINTETO A POVÍDÁNÍ O RESTAUROVÁNÍ 

s akademickým malířem Petrem Barešem, koncert a beseda v refektáři Domova 

18.10. – neděle od 17:00, ORCHESTRÁLNÍ ŘADA ARCHIONI PLUS pod vedením Michala Macourka, 

koncert v kostele sv. Rodiny 

22.10. – čtvrtek od 15:00, TANEČNÍ SKUPINA PRIMAVERA pod vedením Hanky Čermákové, 

představení v denním stacionáři 

25.10. – neděle od 17:00, VIENTOMARERO DUO, koncert v kostele sv. Rodiny 

Bližší podrobnosti o aktuálním programu na letáčcích nebo na webové stránce Domova sv. Karla 

Boromejského [http://domovrepy.cz/index.php/pro-verejnost/kulturni-akce/aktualni-kulturni-akce].  

Dobrovolným vstupným na koncerty se přispívá do veřejné sbírky, která probíhá na 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. 
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Pravidelné katecheze a setkání farnosti 

Pondělí 

16:00 Kostel sv. Rodiny Mše svatá  

17:00 Klub DCB Náboženství pro školáky (1. – 3. tř.) Vede sestra Lada 

    

Úterý 

15:30 Klub DCB Náboženství pro předškoláky Každé sudé úterý,  

vede D. Žofák, tel.: 603 89 49 89 
19:00 Klub DCB Setkání nad tématy Každé 1. úterý v měsíci (případně podle ohlášení) 

18:00 Kostel sv. Martina Mše svatá  

19:10 Kostel sv Rodiny Modlitební setkání  

    

Středa 

16:00 Kostel sv. Rodiny Mše svatá  

16:45 Klub DCB Příprava na 1. sv. přijímání Vede Daniel Janáček 

Probíhá od října 
    

Čtvrtek    

16:45 Klub DCB Náboženství pro děti (4. – 6. třída) Vede D. Žofák, tel.:603 89 49 89 

18:00 Kostel sv. Martina Mše svatá  

19:30 Klub DCB Biblická hodina Mimo druhý čtvrtek v měsíci 

20:00 Klub DCB Pastorační farní rada Každý druhý čtvrtek v měsíci 

    

Pátek 

16:00 Kostel sv. Rodiny Svátost smíření Ve zpovědní místnosti v předsíni kostela 

18:00 Kostel sv. Rodiny Mše svatá  

    

Sobota 

18:00 Kostel sv. Rodiny Mše svatá  

    

Neděle 

7:45 Kostel sv. Martina Mše sv.  

9:00 Kostel sv. Rodiny Mše sv.  

    

 

FARA – ÚŘEDNÍ HODINY 

Středa  16:30 – 18:00 

Pátek  19:00 – 20:00 


