
MARTINOVINY – únor 2020  1 

BLÍŽÍ SE POPELEČNÍ STŘEDA 

V pátém století začínal čtyřicetidenní půst na první neděli postní. Protože však křesťané 

nikdy nepočítali neděli – Den Páně – jako postní den, byly brzy před tuto neděli přidány 

další čtyři dny. Dnes začíná postní doba na Popeleční středu (letos 26. února) a končí na 

Zelený čtvrtek před večerní mší na památku Večeře Páně (letos 9. dubna).  

 

„Věřící jsou na čele označeni popelem – symbolem pomíjivosti. Tímto symbolickým 

gestem jsou zároveň vyzváni litovat a vyjít z bludného kruhu svých vin, selhání a znovu oživit 

prostý vztah k Dárci života, pročistit vztahy k druhým, žít v pravdě a ochotě nezištně 

pomáhat potřebným. Lidské slabosti a křehkosti je dána šance.“ 

Mons. Václav Malý 

 
 



2  MARTINOVINY – únor 2020 

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

Čtvrtá neděle adventní  22.12. už 

předznamenávala všechny následující 

sváteční dna Vánoc. 

 

Tradiční živý Betlém v zahradě kláš-

tera se konal o druhé neděli vánoční.  

Obrázky laskavě poskytnul ing. Jiří Veselý: 

 

 

Hned následujícího dne byl svátek 

Zjevení Páně – a s ním je neodmyslitelně 

spjatá koleda  – My tři králové...  

Letošní Tříkrálová sbírka probíhala 

v prvních dvou týdnech ledna. Také letos se 

děti, ale i dospělí, z naší farnosti do sbírky 

zapojili. Sice jsme oslovili nové děti, pro 

které by to mohla být zajímavá nová 

zkušenost, ale nakonec se zapojily zejména 

ty zkušenější. Podařilo se nám vykoledovat 

úctyhodných 23.000,- Kč. Zatímco 

v loňském roce jsme z prostřed ků podpořili 

rodinu s vícerčaty, letos jsme o samostatné 

využití prostředků nežádali. Peníze tak 

budou pomáhat sociálnímu bydlení či 

jinému ze záměrů, na které se vybíralo.  

 Velké díky tedy všem dárcům, ale zejména 

koledníkům, Vám všem.  Pavol Janto 

 

V neděli 12. ledna jsme sestře Remigii 

upřímně děkovali za celé její působení ve 

zdejší řeholní komunitě i ve farním 

společenství, protože na čas je vyslána až 

do Říma. Sestra Remigie Češíková, SCB, je 

totiž postulátorkou v beatifikačním procesu 

ctihodné Matky Vojtěchy Hasmandové, a to 

už od 1.1.2012. Papež František pak na 

sklonku roku 2014 potvrdil dekret o 

heroicitě ctností, že totiž tato Boží 

služemnice je hodna následování a  může 

být nazývána venerabilis – ctihodná. 

Poslání sestry Remigie budeme opravdově 

doprovázet v modlitbách.   –ich 



MARTINOVINY – únor 2020  3 

CO JE PŘED NÁMI 

23.2. sedmá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

26.2. Popeleční středa -  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

s udílením popelce 

28.2. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

 1.3. první neděle postní  

pravidelné nedělní bohoslužby  

17:00 nešpory ve strahovské basilice 

 6.3. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

 8.3. druhá neděle postní  

pravidelné nedělní bohoslužby 

13.3. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

15.3. třetí neděle postní  

pravidelné nedělní bohoslužby 

19.3. (čtvrtek) slavnost sv. Josefa  

18:00 mše svatá v kostele sv. Rodiny 

(změna proti pravidelnému pořádku) 

20.3. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

22.3. čtvrtá neděle postní  

pravidelné nedělní bohoslužby  

2. skrutinium katechumenů 

27.3. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

28.3. (sobota) duchovní obnova farnosti 

Strahov – od 9:00 zhruba do 14:00 

29.3. pátá neděle postní  

 pravidelné nedělní bohoslužby  

3. skrutinium katechumenů 

3.4. (pátek) kostel sv. Rodiny  

18:30 modlitba křížové cesty 

 4.4. (sobota) možnost prohlídky Emauz-

ského opatství  

sraz ve 13:30 u Emauzského kláštera 

 5.4. Květná neděle (šestá postní)  

nad rámec pravidelných bohoslužeb 

přede mší sv. v kostele sv. Rodiny v 9:00 

průvod se svěcením ratolestí 

 9.4. Zelený čtvrtek – kostel sv. Rodiny  

18:00 mše sv. na památku večeře Páně 

s obřadem mytí nohou, pak pobožnost 

v „Getsemanské zahradě“, poté agapé  

10.4. 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 

11.4. Bílá sobota – kostel sv. Rodiny  

8:00 modlitba se čtením (liturgie hodin)  

přes den možnost adorace u Božího 

hrobu  

21:00 obřady velikonoční vigilie  

12.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  

7:00 mše sv. u sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny  

po mši svaté agapé (farní kafe)  

13.4. Velikonoční pondělí  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

Případné změny mohou nastat, prosíme o 

sledování farních ohlášek 

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO 

PROGRAM OD KONCE ÚNORA 2020 

1. 2. – 30. 3. Ekologie duše –  

výstava obrazů a fotografií z tvorby 

manželů Miroslavy a Marka 

Trizuljakových 



4  MARTINOVINY – únor 2020 

refektář, vstup volný 

16.2. (neděle) od 15:30 hod.   

Víly a rusalky(Dup Dacapo – Kateřina 

Macourková Hlaváčová - flétna, Michal 

Macourek – klavír), na programu díla od 

C. Reineckeho, A. Dvořáka a F. Liszta  

refektář, vstupné dobrovolné 

23. 2. (neděle) od 15.30 hod.  

Světová a japonská hudba - klavírní 

koncert, účinkuje Yuria Okaji, na 

programu: L.van Beethoven, F. Chopin, 

J. Hissaishi, F. B. Mendelsohn, B. 

Smetana a další 

refektář, vstupné dobrovolné 

25. 2. (úterý) od 9.30 hod.  

Masopustní průvod s učiteli a žáky ze ZŠ 

U Boroviček 

denní stacionář a lůžková část 

1. 3. (neděle) od 17.00 hod.  

Březnové serenády, účinkují: Jan 

Borůvka - flétna, Martina Čabanová, Jan 

Bareš - hoboj, Jan Juna, Magdalena 

Prajerová - klarinet, Jaroslav Dráb, 

Tomáš Krejbich - lesní roh, Andrej 

Sochor, Lucie Libichová - fagot, na 

programu Ch. Gounod: Petite symphonie, 

W. A. Mozart: Serenáda c-moll K.V. 388 

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

15. 3. (neděle) od 15:30 hod.   

Hudební zamyšlení, účinkuje: Duo 

Dacapo (Kateřina Macourková 

Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - 

klavír) a Marie Fajtová - zpěv, na 

programu: A. Dvořák, W. A. Mozart, L. 

van Beethoven, Ch. Widor a další  

refektář, vstupné dobrovolné 

19. 3. (čtvrtek) od 15:30 hod.   

Perly staletí, účinkují: Petr Usvald - 

kytara a Aleksandra Hładyniuk - housle, 

na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi, E. 

Gottlieb Baron, N. Paganini a W. A. 

Mozart  

refektář, vstupné dobrovolné 

29. 3. (neděle) od 17:00 hod.   

Koncert Staroknínského chrámového 

sboru pod vedením Michaela Havlíčka, 

sólistky: Magdaléna Heboussová, Zuzana 

Horská, Michaela Linková, varhany: 

MUDr. Jitka Plačková, na programu L. 

van Beethoven, W. A. Mozart, C. Franck, 

G. B. Pergolesi 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.  

PRAVIDELNÉ KONÁNÍ BOHOSLUŽEB  

kostel Sv. Rodiny: v neděli v 9:00 hodin;   

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

a v sobotu v adventní době v 6:30 hodin, jinak v 18:00 hodin 

kostel Sv. Martina: v neděli v 7:45 hodin  

 v úterý a ve čtvrtek v 18:00 hodin 

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


