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DĚKUJEME ZA PÉČI O SENIORY A O VŠECHNY NEMOCNÉ 
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ZE ZPRÁV  

RÁDIA VATIKÁN 

 

Generální audience 18.11.2020 byla kvůli 

pandemickým okolnostem přenášena 

z knihovny Apoštolského paláce. Papež 

František pokračoval v cyklu katechezí o 

modlitbě, jehož další část věnoval ženě 

pokorného srdce, která nenašla místo 

v oficiálních historických pojednáních, 

avšak připravovala příchod Božího syna: 

„Maria patří k velkému zástupu těch, 

jejichž srdce je pokorné, nevyskytují se 

v oficiálních dějepisech, avšak Bůh s nimi 

připravil příchod svého Syna. Maria svůj 

život nevede autonomně, čeká, že Bůh 

uchopí otěže její cesty a povede ji, kam chce 

On. Je poddajná a touto svojí disponibilitou 

připravuje velké události, jimiž je Bůh 

vtažen do světa. Katechismus nám připo-

míná její stálou a pečující přítomnost 

v dobrotivém Otcově plánu a v Ježíšově 

životě (srov. KKC, 2617-2618)“. 

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

Jistě se toho odehrálo velmi mnoho, avšak dost 

důležité a tradiční události se prostě udát ani 

nemohly. Než byl vyhlášen nouzový stav, věž 

kostela svatého Martina byla obestavěna lešením, 

museli jsme se smířit s tím, že oslavy svátku sv. 

Martina letos zasvětíme spíše modlitbám a 

meditaci. Prudký vzrůst šíření infekce si vynutil 

posílení proepidemických opatření a velké stěho- 

vání liských setkání i informačních pěšinek do 

virtuálního prostoru. Než však k tomu všemu 

došlo, – ještě v pravidelném mešním provozu – 

jsme byli náhle zaskočeni tím, že se před svým 

přemístěním do Města Albrechtic s námi loučila 

sestra Zdislava. 

Poslední srpnovou neděli jsme se při mši svaté 

rozloučili se sestrou Zdislavou před jejím odjezdem 

do Města Albrechtic. Sestra Zdislava pobývala 

v řepské komunitě dlouhých 19 let. Během této 

doby byla velice viditelná i pro farníky. Významně 

pracovala pro naši farnost především jako velmi 

pečlivá sakristiánka. Pro mše svaté vždycky 

všechno vzorně připravila a o chod kostela se 

rovněž výborně starala. Proto je pro mnohé z nás 

skoro nepředstavitelné, že tu s námi najednou 

nebude.  

 

Dlouhý čas se s námi aktivně účastnila biblických 

hodin. Nejenom, že na občerstvení vždycky 

připravila čaj a bábovku, koláč nebo sušenky, ale 
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aktivně se účastnila diskuzí a obohacovala nás 

hlubokými duchovními myšlenkami. Mimo to 

pravidelně referovala, o čem v týdnu mluvil Svatý 

otec. A když občas navštívila „svůj“ Štramberk, 

nikdy nezapomněla na příští biblickou hodinu 

přinést jako pochoutku Štramberské uši.  

Sestra Zdislava vždycky s každým jednala velice 

laskavě a byla plná soucitu. Ale když situace 

vyžadovala zásadní postoj, uměla reagovat i rázně. 

V Řepích nám po jejím odstěhování zůstává i jedna 

neduchovní památka. Nápad s vozíky, na kterých o 

nedělích u Svaté Rodiny rozvážíme židle, měla 

právě setra Zdislava, a sama nám je pořídila. 

Ještě jednou jí za všechno děkujeme, a do dalších 

let v novém působišti přejeme hodně zdraví, sil a 

Božího požehnání.      Jaroslav Klápště 

CO JE PŘED NÁMI 

Aktuálně: z pastorační rady 19.11:  

Současná opatření umožňují sloužit mše pro 

maximálně 15 lidí, od pondělí 23.11. až 20 

osob. V pondělí a od středy do soboty bude 

sloužena mše v kostele Svaté Rodiny 

rovněž od 18:00 hodin (kromě 28.11.). 

Následně bude možnost přijmout do 19:00 

hodin svaté přijímání pro ty, kdo nebudou 

na mši, jak tomu bylo dosud. 

Protože se situace postupně mění, infor-

mujte se, prosím, sami mezi sebou.. Další 

informace podle vývoje opatření, též 

sledujete farní stránky na Internetu. 

22.11. Slavnost Krista krále – závěr litur-

gického roku; také svátek sv. Cecilie, 

patronky hudebníků 

28.11. (sobota) – mše sv. v kostele Sv. 

Rodiny – výjimečně v 8:00 hod. ráno 

29.11. první neděle adventní  

počátek liturgického roku – cyklus B  

při mši sv. v 8:00 hod. u sv. Martina 

budou požehníny adventní věnce (rovněž 

prostřednictvím přenosu YT) 

 5.12. (sobota) roráty v kostele Sv. Rodiny 

od 6:30, po celý Advent, předpokládá se 

průběh bez společného zpěvu  

 6.12. druhá neděle adventní  

8 00 kostel sv. Martina s přenosem  

 8.12. (úterý) svátek Neposkvrněného 

početí Panny Marie  

18:00 mše svatá v kostele sv. Rodiny 

13.12. třetí neděle adventní   

nedělní bohoslužby dle stavu opatření 

Další – snad už přesnější – informace by 

měly do té doby vyjít v prosincovém 

čísle MARTINOVIN. 

DOMOV 

SV. KARLA BOROMEJSKÉHO – 

KULTURNÍ PROGRAMY 

Od 17. září 2020 je až do odvolání zakáz 

návštěv Domova a také kulturní akce 

jsou omezeny na takové, které lze 

provozovat on-line nebo venku.  

Sobota 12. 12. 2020 Adventní zastavení u 

kláštěra  –  od 14 do 18 hod  

Při sobotní procházce do přírody se 

zastavte u Kláštera, dejte si na cestu něco 

dobrého a nalaďte se s námi na atmosféru 

Vánoc. 

 

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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OBDOBÍ DARŮ 

Obracíme  se opět na farníky s naléhavou prosbou o finanční dary do konce tohoto 

kalendářního roku pro Rádio Proglas nebo TV NOE. Obě tato ryze křesťanská media jsou 

financována výhradně z darů svých posluchačů a příznivců, jsou naprosto nekomerční a 

nevysílají žádné reklamy. Radio Proglas se stěhuje do nových prostor v Brně. Vysílá už 25 

let, nyní 24 hod. denně. 

Možnosti jak darovat 

Dary je možno zaslat nejlépe bankovním příkazem na konto obdarovaných: 

Rádio Proglas - Číslo účtu: 4200043003 / 5500 

TV NOE - Číslo účtu : 6100000961 / 8040 

Pokud si nevíte rady, neváhejte kontaktovat:  Ing.  Jiří  Veselý, mobilní tel.  602 376 140. 

INFORMACE O BOHOSLUŽBÁCH NA FARNÍCH STRÁNKÁCH 

 

Kontaktní údaje 

Správce farnosti: Řehoř J. Žáček, OPraem  

tel.: 731 621 269  

e-mail: rehor.zacek@gmail.com – datová schránka: rk6q49n 

Adresa farnosti a farní kancelář (v sakristii kostela Svaté Rodiny): 

K šancím 629/6, 163 00 Praha 17 - Řepy   

 Č. účtu pro dary na konto farnosti: 163955389/0800  

Další informace na webových stránkách: https://farnostrepy.estranky.cz/. 

 

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


