POSTNÍ DOBA V ČASECH PANDEMIE
To zvláštní veselí, které se pojilo s masopustem,
mívalo vlastně dvojí odůvodnění. Částečně čerpalo ze
zažívání prodlužujících se dnů, po předlouhých nocích tu a
tam slunce vysvitlo účinněji, příslovečný skřivánek dával o
sobě po Hromnicích vědět. Vážnějším důvodem ale bylo
asi vědomí, že se blíží doba postu, období příprav na
vrchol liturgického roku. Na sedm týdnů se musíme vzdát
radovánek, velkých slavností a hodokvasů. A tak – než se
skutečně odhodláme rozloučit s lákavými lahůdkami, než
dáme masu vale (slovo karneval se vyvinulo z italské

složeniny carneleva – něco jako ‚vzdát se požívání
masa‘) – ještě si tu užijeme trochu hýření a legrace,
masopust, fašank. Dnes už asi nemnoho z nás vnímá
významovou souvislost mezi ‚pochováváním basy‘ našimi předky, maškarními reji
v Benátkách a soutěží sambových škol vrcholící na pláži Copacabana v Rio de Janeiro.
Snad právě pozapomenutí širších souvislostí zesiluje naši nejistotu dnešních dnů,
strach z nemoci a bídy i zmatků, úzkost z nejistoty a tápání mezi dovoláváním se
kázně a hájením osobní svobody. Je to však právě po staletí vžitý cyklus liturgického
roku, který nám může a má připomínat, že naše těžkosti nejsou zdaleka nic zásadně
nového. I kdyby nás právě nic netrápilo, měli bychom si připomínat potopu, únik
z Egypta, putování po poušti – a kromě biblických příběhů také všechny ty rány, které
za posledních dvacet století svědčí o křehkosti lidského údělu. Na obrázku je slavný
sloup Nejsvětější Trojice v centru Olomouce, který byl stavěn po konci posledního
moru na Moravě od roku 1715 do roku 1754. Připomínání takových událostí nás nemá
děsit, spíše je naopak svědectvím o radosti a vděčnosti těch, kdo se po prožití všech
bolestí, nejistot a trápení dočkali nové naděje na život bez strašidelného přízraku moru.
Ano, dnes je nám úzko podobně, jako bývalo mnoha generacím našich předků. Ale
stejně jako oni upínáme naši hlavní naději dál a výš, než jsou lidská opatření.
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AKTUÁLNÍ STAV OPATŘENÍ
KE DNI 1.3.2021









PES je ve stupni 5
Kostely obsazeny z 10% kapacity
k sezení
Pouze sedící účastníci a za adekvátní
ochranu dýchacích cest již nestačí
látková rouška nebo šála, požadován je
respirátor min. FFP 2 nebo nanorouška
Bez hromadného zpěvu lidu
Program mší je mimořádný
K účasti na mši je nutná rezervace místa
Biblická hodina/hodina katechismu online formou – nutné přihlášení

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO
Pastorační rada farnosti
14.1.2021
formou videokonference projednala jak
dlouhodobější úkoly (příprava oltáře a
ambonu do kostela sv. Martina, doplnění
lavic v kostele sv. Rodiny), tak aktuální vývoj situace.

CO JE PŘED NÁMI
Připomínáme, že u všech údajů o čase a
místě konání bohoslužeb je potřebné brát
v úvahu aktuální zdravotní situaci a
požadavek předběžné rezervace místa
v kostele na webových stránkách farnosti.
28.2. druhá neděle postní
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
3.3. (středa) on-line setkání
20:30 hodina katechismu,
účastníků od pondělka 1.3.

registrace

7.3. třetí neděle postní
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
10.3. (středa) on-line setkání
20:30 on-line biblická hodina
14.3. čtvrtá neděle postní
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
17.3. (středa) on-line setkání
20:30 on-line hodina katechismu

11.2.2021
Jednání proběhlo vzhledem k situaci opět
formou videokonference. Kvitováno bylo
zprovoznění přenosů z kostela Svaté Rodiny a fungování farního kanálu YouTube.
Aby mohly být do přenosů zařazeny také
pobožnosti křížové cesty po páteční mši
svaté, nebude se přecházet k jednotlivým
zastavením. Diskutována byla také otázka
kontroly dodržování omezení počtu
účastníků bohoslužeb podle rezervačních
formulářů a případného připomenutí „Všeobecných pokynů k římskému misálu“.
19.3. (pátek) svátek sv. Josefa
18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
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21.3. pátá neděle postní
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny

DOMOV
SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

24.3. (středa) on-line setkání
20:30 on-line biblická hodina
25.3. (čtvrtek) slavnost Zvěstování Páně
18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
28.3. Květná neděle (šestá postní)
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
31.3. (středa) on-line setkání
20:30 on-line hodina katechismu
1.4. Zelený čtvrtek
18:00 mše sv. v kostele Sv.Rodiny na
památku večeře Páně
2.4. Velký Pátek – kostel Sv. Rodiny
9:00 křížová cesta
16:00 velkopáteční obřady na památku
Umučení Páně
3.4. Bílá sobota – kostel Sv. Rodiny
8:00 modlitby se čtením (liturgie hodin)
přes den možnost adorace u Božího
hrobu (potřebný rozpis služeb a
registrace do povoleného počtu osob)
21:00 obřady velikonoční vigilie
4.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
5.4. Velikonoční pondělí
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
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Plné zaujetí starostmi vyplývajícími z již
rok trvající pandemie možná trochu oslabilo jindy četné vazby mezi DCB a ostatní
veřejností. Domov sv. Karla Boromejského
stále poskytuje zdravotní a sociální služby
nemocným nesoběstačným seniorům a
provozuje lůžkovou část i denní stacionář.
Zajišťuje také rekvalifikaci odsouzeným
ženám a zaměstnává je ve svém provozu.
Nyní však trvá zákaz návštěv až do
odvolání, také kulturní akce pro veřejnost se
kvůli obecným opatřením nekonají a řada
externích strávníků jistě postrádá možnost
odběru hotových jídel. Právě v té
souvislosti je dobré uvést toto poděkování
za úspěch kampaně "Vánoční kouzlo
Domova začíná v kuchyni" z konce
loňského roku:
“MNOHOKRÁT DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ
JAKOUKOLIV
FORMOU
PŘISPĚLI NA KAMPAŇ protože díky
štědrým příspěvkům se podařilo vybrat
úžasných 198 140,- Kč. Za vybrané
prostředky do Domova pořídíme tolik
potřebné kuchyňské vybavení. SRDEČNÉ
DÍKY!
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Neměli bychom však zapomínat na to, že přes všechna opatření k omezení kontaktů je
potřebné na klienty i personál domova i nadále myslet a podporovat je minimálně modlitbou
a – pokud možno – také dobrovolnými příspěvky. Stále probíhá veřejná sbírka na podporu
činnosti a provozu Domova sv. Karla Boromejského a také na budování jeho přilehlé
zahrady. Sbírka je povolena Magistrátem hlavního města Prahy (dnem 8. 8. 2013 pod č. j. SMHMP/464339/2013). Tato sbírka bude prováděna na území České republiky a je povolena
od 12. 8. 2013 na dobu neurčitou. Jedná se o účet č.10 610 10 610/5500 u Raiffeisenbank.
Pokud byste chtěli Domov podpořit finančním darem, zašlete ho, prosím, na toto číslo účtu.
Budeme vděční za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže zajistit kvalitní péči o nemocné
seniory. V tomto roce je to obzvlášť příhodné mj. také kvůli dvěma výročím:

1861 ××× 1996
24. srpna uplyne právě 160 let od chvíle, kdy byl svěcen kříž na věži právě dostavěného
kostela Svaté Rodiny, jehož základní kámen byl vysvěcen jen rok a pár týdnů předtím.
Historie celého řepského objektu byla po roce 1948 pohnutá. Kostel byl uzavřen, zařízení
interiéru rozkradeno nebo zničeno a vnitřní prostor sloužil jako dílny a garáže pro
zemědělskou techniku, a to až do roku 1992. Po navrácení boromejkám byl kostel nákladem
kongregace znovu zpřístupněn. A tady je na místě uvést druhé výročí, protože letos uběhne
právě 25 let od opětovného zahájení působení sester boromejek pro veřejnost. Díky
příspěvku mnoha institucí a dárců se činnost Domova sv. Karla Boromejského podařilo
v roce 1996 obnovit a sestry se zde vrátily k práci, kterou naplňují své poslání, tedy k péči
o nemocné, chudé a lidi na okraji společnosti.

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
Živý přenos bohoslužeb (neděle 9:00) – YouTube kanál farnosti
Další informace na webových stránkách: https://farnostrepy.cz/.
MARTINOVINY – zpravodaj farnosti svatého Martina v Řepích, kontakt martinoviny@centrum.cz
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