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UČÍME SE BÝT SPOLU VE VIRTUÁLNÍM PROSTORU 

 
Od posledního čísla MARTINOVIN, které vyšlo těsně před začátkem doby postní, se svět 

proměnil v míře, jakou si asi nikdo z nás nedovedl představit. Prosím, nelekejte se, nemám 

v úmyslu zde vypočítávat , co všechno se tak převratně změnilo nad rámec zpráv, kterých 

nejspíš máme nejen plnou hlavu ale i plné zuby. Mnohé z nás to ovšem zasáhlo v jiných 

ohledech a můj výčet by mohl být nespravedlivým způsobem neúplný. Na tomto místě bych 

rád naopak zdůraznil, co se pro nás vůbec nemění – a co naopak představuje pro všechny, 

kdo o to opravdu stojí, pevné ujištění o naději vzcházející z radostné zvěsti Velikonoc. 

Velikonoční oběti, 

vzdejme své chvály, křesťané. 

Beránek spasil ovce: 

Kristus Pán nevinný 

s  hříšníky smířil Otce. 

Střetly se v divném souboji 

život a smrt. Je po boji. 

Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, 

aby nám věčně kraloval.  

Pojď a pověz nám Maria, 

co jsi po cestě viděla. 

Hrob, z něhož Kristus slavně 

vstal, 

aby se v Otci radoval. 
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Anděly jako svědky stát, 

na zemi roušku, bílý šat. 

Už jde Kristus, má naděje, 

před vámi do Galileje.  

Víme, že Kristus z hrobu vstal, 

vpravdě byl vzkříšen světa král. 

Vítězný, korunovaný, smiluj se, 

Kriste nad námi. 

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

 

16.2. Při šesté neděli v mezidobí jsme ještě 

byli zaujati nikoli folklorně laděnými 

masopustními taškařicemi, ale vítáním 

nového příslušníka farního společenství při 

křtu svatém…  

 

1.3. Při bohoslužbách první neděle postní 

jsme v naší farnosti prožili s několika ucha-

zeči o velikonoční křest jejich přijetí mezi 

čekatele křtu.. Jedná se o důležitý stupeň 

v postupu křesťanské iniciace, kdy jsou 

adepti křtu po fázi tzv. prekatechumenátu 

přivedeni mezi věřící, stvrzují své 

odhodlání přijmout křest, aby po přijetí 

iniciačních svátostí – křtu, biřmování, 

eucharistie (zpravidla při bohoslužbě veli-

konoční vigilie) se plnohodnotně účastnili 

liturgie uvnitř křesťanského společenství. 

V této chvíli však nikdo ještě netušil, že 

celý tento proces se odehraje jinak nejen 

pro katechumeny, ale pro celé farní 

společenství. Ještě ve středu 4.3. se sešla 

pastorační rada farnosti, aby připravila další 

průběh postní doby a úkoly před svátky. 

Ale už ve středu po druhé neděli postní 

vyhlásila vláda ČR svým usnesením 

nouzový stav pro celé území republiky 

z důvodu ohrožení zdraví, a to od 14.00 

hodin dne 12. 3. 2020. Všechno bylo jinak. 

Další jednání pastorační rady farnosti se už 

uskutečnilo formou videokonference 3.4., 

k lítosti všech konstatovalo řadu zrušených 

akcí v důsledku nouzového stavu, ale rázně 

a odhodlaně vytyčilo řadu akcí, jimiž bude 

možné důsledky změn zmírnit, pro období 

Velikonoc například poskytnutím odkazů na 

obřady zpřístupňované ze Strahova, později 

instalací zařízení k přenosům z kostela sv. 

Martina, případně rošířením možnosti dále 

poslat i přenosy z kostela svaté Rodiny pro 

Domov svatého Karla Boromejského.   

Příprava přenosů bohoslužeb z kostela sv. 

Martina. Záběr z prvního přenosu z neděle 

19.4. je na první straně. Odkaz na přenos:  
https://www.youtube.com/channel/UCn8diRW1nrpEIJWT7wwFcqA 

Počitadlo ke dni 21.4.  uvádí 137 sledování. 
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CO JE PŘED NÁMI 

26.4. třetí neděle velikonoční  

sledování bohoslužeb podle možností 

daných nouzovým stavem 

od pondělka 27.4.20020  

Bohoslužby do 15 osob za přesně defi-

novaných podmínek 

 v bohoslužebném prostoru (kostele, 

sboru apod.) účastníci bohoslužby 

dodržují minimální rozestupy dva 

metry mezi sebou, s výjimkou členů 

domácnosti, 

 účastníci bohoslužby si před vstupem 

do bohoslužebného prostoru povinně 

dezinfikují ruce,  

 účastníci bohoslužby nosí ochranný 

prostředek dýchacích cest (nos, ústa), 

který brání šíření kapének, vyjma 

okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře 

Páně 

 v rámci bohoslužby se vynechá po-

zdravení pokoje a žehnání se 

svěcenou vodou a obdobné obřady, 

 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň 

před začátkem bohoslužby, před 

podáváním Eucharistie/Večeře Páně a 

po něm, 

 délka bohoslužby se při zachování 

liturgických předpisů zbytečně 

neprodlužuje, 

 bohoslužebný prostor je po 

bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou 

dezinfikovány kontaktní plochy 

(kliky, lavice apod.), 

 je omezen přístup věřících do dalších 

míst v kostele/sboru mimo hlavní 

bohoslužebný prostor 

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a 

křty. Kostely/sbory mimo bohoslužeb 

zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a 

individuální duchovní péči. 

Dále jsou uvedeny pouze údaje o vybra-

ných nedělích a svátcícch období 

 1.5. (pátek) svatého Josefa, dělníka   

 3.5. čtvrá neděle velikonoční  

10.5. pátá neděle velikonoční 

17.5. šestá neděle velikonoční 

21.5. (čtvrtek) slavnost Nanebevstoupení 

Páně  

24.5. sedmá neděle velikonoční 

31.5. Seslání Ducha Svatého  (Hod Boží 

svatodušní) 

 7.6. (neděle) slavnost Nejsvětější Trojice 

14.6. jedenáctá neděle v mezidobí 

Přesnější údaje o postupném zavádění 

pravidelných bohoslužeb a pravidel 

jsou k dispozici ještě na stávajících 

webových stránkách farnosti:  

www.farnostrepy.estranky.cz, 
vybrané informace ke 22.4. jsou 

uvedeny dále. 

VÝBĚR Z INFORMACÍ NA 

WEBOVÝCH STRÁNKÁCH FARNOSTI 

SV. MARTINA V ŘEPÍCH  

Po dobu trvání mimořádných opatření vlády 

jsou zrušeny veškeré veřejné bohoslužby (mše 

svaté, pobožnosti křížové cesty…) a setkání 

(biblická hodina, katechismus, příprava dětí na 

první svaté přijímání) a to do doby, než toto vládní 

nařízení bude odvoláno či pozbyde účinnosti. Naši 

biskupové vyhlásili plošné zrušení povinnosti 

nedělní účasti na bohoslužbách a doporučují 

slavení dne Páně soukromě, v rodinách, či také 

sledováním mší svatých skrze média. 
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Pro společné slavení neděle formou rozjímání 

Božího slova a rozhovoru nad ním jsou v nabídce 

liturgické texty na vira.cz či pro děti na deti.vira.cz 

nebo www.kanan.cz. Může také pomoci poslech 

přímých přenosů nedělních bohoslužeb (z Radia 

Proglas či TV Noe, či z různých farností po 

internetu, případně záznamů bohoslužeb na 

stanici Vltava, kde jsou i bohoslužby nekatolické. 

V kostele sv. Martina bude možnost soukromě 

přijímat svátost smíření a svátost eucharistie v tyto 

dny a časy: 

  Neděle: 9-10 hod. 

 Středa: 18-19 hod. 

 Pátek: 18-19 hod. 

Aby bylo zajištěno, že se nebude dostávat více osob 

do kontaktu, bude se vcházet bočním vchodem do 

kostela. V souvislosti s novými vládními nařízeními 

je možné vcházet pouze individuálně a prosím v 

rouškách. Stejně tak i kněz bude sloužit v roušce. Z 

hygienických důvodů prosím, o přijímání 

eucharistie na ruku. Zpovídat se bude vždy v 

sakristii kostela sv. Martina. 

Nově je na webových stránkách k dispozici sekce 

"Kázání", kam budu vkládat texty promluv na 

neděle, které můžete použít pro společné slavení 

neděle ve vašem společenství. 

STARŠÍ A NEMOCNÍ 

Protože pro lidi starší či jinak oslabené je nákaza 

spojena s větším rizikem, měli by pokud možno 

zůstávat doma a varovat se fyzického kontaktu či 

setkávání. Je to pro nás ostatní výzva, abychom 

těmto našim bratřím a sestrám nabídli možnost 

nákupu, donesení léků či jné potřebné pomoci. 

V případě potřeby jsem připraven nemocné 

navštívit se svatým přijímáním, udělit svátost 

smíření, či pomazání nemocných, společně se 

pomodlit nebo prohovořit o Vaší situaci. 

Prosím, kontaktujte mě na telefonu či e-mailu.

DOMOVY, LÉČEBNY, NEMOCNICE 

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu byl 

ve všech zařízeních zdravotní a sociální péče 

vyhlášen zákaz návštěv, což se týká v naší farnosti 

především Domova sv. Karla Boromejského. 

Aktuální platnost zákazu a další informace sledujte 

na jejich webových stránkách. Pokud máte 

hospitalizovaného někoho z blízkých, případně víte, 

že je tam někdo z farnosti, je vhodné zůstat s nimi 

v častějším telefonickém kontaktu, protože omezení 

návštěv je pro ně velikou zátěží. V případě potřeby 

udělení svátostí mě prosím kontaktujte. 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY A KONTAKTY 

·    V případě chřipkových příznaků a teploty 38°a 

více kontaktujte ihned telefonicky svého 

praktického lékaře, v závažných případech volejte 

tísňovou linku 112. 

   Jsou také k dispozici speciální infolinky Mi-

nisterstva zdravotnictví ČR (724 810 106 nebo 

725 191 367). 

    Praha zavedla krizovou linku 800 160 166 pro 

seniory na 65 let. 

   Sledujte aktuality městské části Řepy pro 

případná opatření. 

    Městská část Praha 17 nabízí prostřednictvím 

své příspěvkové organizace Centrum sociálně 

zdravotních služeb (CSZS) na tel. číslech 

235 314 141 a 235 313 182 možnost zajištění 

obědů případně informace o nákupu potravin a 

léků. 

    Aktuální informace ke koronaviru z Ministerstva 

zdravotnictví ČR: koronavirus.mzcr.cz 

    Vysílání České televize na téma koronaviru –

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-

koronavirus. 

Řehoř J. Žáček, farář 

 

 

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


