
MARTINOVINY – červen 2020  1 

ŠILY SE ROUŠKY A VYŠÍVALA SE OLTÁŘNÍ PLÁTNA 

 
Máme za sebou hodně zvláštní měsíce a týdny. Na Staroměstském náměstí ustoupily 

obvyklé velikonoční trhy obnovitelům Mariánského sloupu a ten byl dokončen a vztyčen 

4.6. – tedy mnoho týdnů před plánovaným termínem. Lidé prožívali dobu karantény různě. 

Mnozí velmi obtížně, se zdravotními, existenčními či úzkostnými těžkostmi. Jiní zase 

s odvahou a nasazením hledali příležitost, jak nejlépe pomáhat. Bezpočet dobrovolníků 

organizovaně i samostatně nabízelo nejrůznější služby, šití roušek v Česku si vysloužilo 

pozornost i v zahraničí. Ovšem jedna paní z naší farnosti se sice chopila jehly také, ale 

během těchto tří měsíců vyšila již druhou sadu oltářních pláten pro kostel Svaté Rodiny. Za 

všechny farníky paní Olze Šindelářové ze srdce děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání. 
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CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

Od předcházejícího čísla MARTINOVIN 

se mnoho zajímavého nepochybně odehrálo 

také v naší farnosti – malý příklad uvádíme 

na první straně tohoto čísla. Na adresu 

martinoviny@centrum.cz však přišly jen 

dubnové fotografie (byly otištěny minule), a 

pak už ona zpráva o oltářních plátnech. 

Zprávy a postřehy od farníků jsou vítány. 

 

30.5. od 18:00 hodin sobotní vigilie před  

slavností Seslání Ducha Svatého  

byla spojena s přijetím iniciačních svátostí 

katechumenů, kteří se dříve připravovali na 

obřady Velikonoční vigilie při slavení 

Zmrtvýchvstání Páně, ale vzhledem 

k situaci se jim období katechumenátu 

prodloužilo na téměř čtrnáct týdnů. 

3.6. Poslední rozloučení s Evou Pilarovou 

z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na 

Strahově se sice nekonalo v naší farnosti, 

avšak s ohledem na vztah zesnulé k sestrám 

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského mnozí z nás sdíleli tuto 

pietní událost s pozůstalými. Účinkovala 

řada známých osobností uměleckého světa 

spolu se zástupkyněmi Domova sv. Karla 

Boromejského. 

ÚPRAVY INTERIÉRU KOSTELA 

SV. MARTINA V ŘEPÍCH  

Kostel svatého Martina kdysi býval fili-

álním kostelem farnosti Liboc a vedle 

jiných vybavení postrádal také křtitelnici. 

Jakožto kostel farní (od roku 1996) by však 

měl křtitelnici mít. Farář otec Řehoř a pan 

Petr Suchel se shodli na tom, že do těsného 

románského prostoru se bude hodit nevelký 

kamenný objekt s mísou na křestní vodu a 

dřevěné víko se soškou sv. Jana Křitele.  

 

Práce kameníků, šikovného truhláře a řez-

bářů ze slavného údolí Val Gardena se 

povedly a krásná křitelnice se na záběrech 

přenosů z kostela vyjímá, jako by v kostele 

byla odedávna. Také u lavic v hlavní lodi 

došlo k veliké změně. Jäklovou konstrukci 

nahradila poctivá truhlářská práce a lavice 

se v nové podobě ve starobylém prostoru 

daleko lépe vyjímají. Dále byl instalován 

nový displej ukazatele písní a řada dalších 

úprav, které jsou méně viditelné, avšak pro 
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hospodárný provoz a usnadnění práce všech 

obětavých dobrovolníků velmi prospěšné. 

Podařilo se staré vnitřní osvětlení nahradit 

novým (s desetinovou spotřebou proudu) a 

zakoupit kůlnu na sekačku a nářadí. Kvůli 

úspoře za stočné byl zřízen vedlejší 

vodoměr pro zalévání a konečně instalo-

vána také čistička vzduchu. Další opravy a 

úpravy jsou připravovány… 

CO JE PŘED NÁMI 

28.6. třináctá neděle v mezidobí   

návrat do chodu pravidelných nedělních 

bohoslužeb  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina 

(přenos YT)  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

29.6. (pondělí) slavnost svatých Petra a 

Pavla  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

 5.7. čtrnáctá neděle v mezidobí a 

slavnost svatých Cyrila a Metoděje   

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina 

(přenos YT)  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

12.7. patnáctá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby 

19.7. šestnáctá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

26.7. sedmnáctá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby 

 2.8. osmnáctá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

 9.8. devatenáctá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

15.8. (sobota) slavnost Nanebevzetí 

Panny Marie  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

16.8. dvacátá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby 

23.8. jednadvacátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby 

DOMOV 

SV. KARLA BOROMEJSKÉHO – 

KULTURNÍ PROGRAMY 

Po dlouhém období přestávky vynucené 

zdravotními opatřeními se v červnu znovu 

rozběhl program kulturních akcí. V sobotu 

13.6. se tak před budovou kláštera 

(Domova) konal letní dobročinný jarmark, 

v pátek 19.6. koncert žáků Zuzany Hrbkové 

z KC Průhon v refektáři – a konečně 

v neděli 21.6. zazněl opět v refektáři větší 

Koncert pro radost v podání Dua Dacapo 

(Kateřina Macourková – flétna, Michal 

Macourek – klavír) a Ondry a Káti 

Macourkových, na programu byly  slavné 

melodie od B. Smetany, A. Dvořáka, J. S. 

Bacha, J. Suka, C. Saint-Saënse, P. I. 

Čajkovského a dalších skladatelů. 

Po celý červenec bude v refektáři výstava 

fotografií – KRAJ OTY PAVLA  

fotograf Josef Czwartynský k nedožitým 

devadesátým narozeninám českého 

prozaika a novináře.  

refektář, vstupné dobrovolné 

 

Dobrovolným vstupným 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.  
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HLAVNÍ PRÁZDNINY BUDOU TRVAT 

PRAVDĚPODOBNĚ DO PONDĚLKA 31. SRPNA 2020 

Prázdninový program mší svatých bude jako loni a to:   

v kostele svaté Rodiny v pondělí a pátek 18 hod., ve středu  v 16 hod., v sobotu v 18 hod. a 

v neděli v 9 hod. v kostele svatého Martina v neděli v 7:45 hod. Prosíme, sledujte farní web a 

kostelní ohlášky, pro případ změny! 

 

Pravidelné bohoslužby během roku 

DEN KOSTEL ČAS ZAČÁTKU 

pondělí Svaté Rodiny 18:00 

úterý Svatého Martina 18:00 

středa Svaté Rodiny 16:00 

čtvrtek Svatého Martina 18:00 

pátek Svaté Rodiny 18:00 

sobota Svaté Rodiny 18:00 

neděle Svatého Martina 

Svaté Rodiny 

 7:45 

 9:00 

V den slavností a významných svátků   

 se mše sv. zpravidla koná v kostele Svaté Rodiny v 18:00 hodin. 

Kontaktní údaje 

Správce farnosti: Řehoř J. Žáček, OPraem  

tel.: 731 621 269  

e-mail: info@farnostrepy.cz – datová schránka: rk6q49n 

Adresa farnosti a farní kancelář: 

K šancím 629/6, 163 00 Praha 17 - Řepy  (kancelář v sakristii kostela Svaté Rodiny) 

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


