Z PASTÝŘSKÉHO LISTU DOMINIKA KARDINÁLA DUKY OP, ARCIBISKUPA
PRAŽSKÉHO, O NEDĚLI DOBRÉHO PASTÝŘE
Slavíme čtvrtou velikonoční neděli, kterou
nazýváme Nedělí Dobrého Pastýře. Byl to
papež sv. Pavel VI. (Giovanni Battista Montini),
který po II. vatikánském koncilu ustanovil tuto
neděli za den kněžských a duchovních povolání.
Snad by bylo případné, abych připomněl, že
patří do řady papežů, kteří měli opravdu
přátelský a velmi vřelý vztah k naší zemi a
k našemu národu. Díky svým dvěma přátelům,
bratřím Karlu a Pavlu Weirichovým byl
seznámen s naší historií a v době druhé světové
války zaštítil svou osobou Svatováclavskou
nadaci určenou k údržbě svatováclavského
oltáře v bazilice sv. Petra. Tato nadace
zachránila život téměř třem stům mužů a žen
židovského původu z Československa a Itálie.
To jsou kořeny osobního vztahu sv. papeže Pavla VI. ke ctihodnému kardinálu Josefu
Beranovi, pražskému arcibiskupovi a primasovi Čech. S ním se můžete setkat v katedrále sv.
Víta, kde se u jeho hrobu můžete pomodlit. A navštívíte-li někdy po době koronaviru Řím,
může Vám poskytnout svůj útulek římský Velehrad, který také vznikl z této iniciativy.
A tak s odvoláním na dvě zmíněné velké osobnosti naší církve obracím se k Vám mladým
mužům a ženám, či chlapcům a dívkám, abyste pokud zaznamenáte ve svém nitru Ježíšova
slova: „Pojď a následuj mě!“, měli odvahu jít za ním. Víme, že k nám nehovoří ani pomocí
mobilu, či jiných sdělovacích prostředků, ale jak nás poučují proroci, stane se jeho slovo
v nás a dotkne se nejvniternějších vrstev naší existence a zve nás. Stejně tak jako před více
než tisíci sto lety se stalo slovo v nitru sv. Ludmily, jíž je zasvěcen tento rok. Ona vedla k
Bohu nejen svého vnuka, sv. Václava, ale i za nás se přimlouvá, abychom neměli strach
otevřít mu své srdce a dát mu svůj život.
Foto Karla Weiricha z obálky knihy Karmelitánského nakladatelství Spravedlivý riskuje
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AKTUÁLNÍ STAV OPATŘENÍ
KE DNI 24.4.2021
Nejvyšší správní soud zrušil některá
opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým
byly zakázány některé liturgické úkony. Ve
výsledku z toho vyplývá: od pondělí 26.
dubna se ruší zákaz hromadného zpěvu při
bohoslužbách, ruší se povinnost během
bohoslužeb sedět na místě. Během
bohoslužeb je povinnost při vstupu
dezinfikovat si ruce, nosit respirátory, dodržovat dvometrové rozestupy, doporučuje se
vynechávat pozdravení pokoje podáním
rukou a přijímat eucharistii na ruku. V naší
farnosti tedy z toho plyne:




nutnost rezervace na mše ve všední
den se ruší (s výjimkou kostela sv.
Martina, kde je k dodržení rozestupů 2
metry možné max. 10 účastníků)



zůstává povinnost mít zakrytá ústa i
nos respirátorem (nebo alespoň chirurgickou rouškou), při vstupu do
kostela dezinfekce rukou
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bohoslužby budou slouženy převážně
v kostele Sv. Rodiny (v úterý v 18 hod.
u sv. Martina), rezervace nutná pouze
na neděli, max. počet účastníků je 60
(v kostele sv. Martina 10) — v tomto
smyslu budou upraveny rezervační
formuláře na webu, na nedělní mše bude
rezervace otevřena hned od pondělních
7:00, jelikož je dostatek míst na obě
nedělní mše

od
pondělí
je
možné
zpívat
(v respirátorech), vyzkoušíme, jak to
bude únosné.

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO

Hod Boží Velikonoční – mše sv. v 9 hodin
Pastorační rada farnosti
8.4.2021
Jednání proběhlo vzhledem k situaci opět
formou videokonference. Kromě průběžně
projednávaných bodů (lavice pro kostel sv.
Rodiny, oltář pro kostel sv. Martina), bylo
oznámeno, že letošní noc kostelů se bude
konat v pátek 28.5. P. Řehoř přihlásil kostel
sv. Martina. Organizovaný program, při
kterém lidé zůstávají pohromadě, se kvůli
epidemické situaci připravovat nebude.
Májové pobožnosti v květnu se budou konat
ve všední dny po mši svaté.

CO JE PŘED NÁMI
Připomínáme, že u všech údajů o čase a
místě konání bohoslužeb je potřebné brát
v úvahu aktuální zdravotní situaci, příp.
požadavek předběžné rezervace místa
v kostele na webových stránkách farnosti.
2.5. pátá neděle neděle velikonoční
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
5.5. (středa) on-line setkání
20:30 on-line biblická hodina.
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9.5. šestá neděle velikonoční
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
12.5. (středa) on-line setkání
20:30 on-line hodina katechismu
(biblická antropologie)
13.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
16.5. sedmá neděle velikonoční
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny

závěr přípravy pak bude probíhat
prezenčně. Prosím rodiče, kteří by měli
zájem o přípravu svých dětí, aby se
přihlásili na e-mailové adrese:
info@farnostrepy.cz. Předpokládám, že
první svaté přijímání proběhne v červnu po
dohodě s rodiči.

DOMOV
SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

19.5. (středa) on-line setkání
20:30 on-line biblická hodina
23.5. Hod Boží Svatodušní
slavnost Seslání Ducha Svatého
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
24.5.(pondělí) Panny Marie Matky církve
18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
26.5. (středa) on-line setkání
20:30 on-line hodina katechismu
(biblická antropologie)
30.5. Slavnost Nejsvětější Trojice
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
2.6. (středa) on-line setkání
20:30 on-line biblická hodina
3.6. (čtvrtek) Těla a Krve Páně
18:00 mše sv. v kostele Sv.Rodiny
6.6. desátá nedělev mezidobí
7:45 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny
9.6. (středa) on-line setkání
20:30 on-line hodina katechismu
(biblická antropologie)
Již byla zahájena příprava dětí na první
svaté přijímání. Probíhá distanční formou,
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Pro běžné styky s veřejností zatím domov
zůstává nepřístupný, ale ve skutečnosti jeho
obyvatelé i pečující lidé žijí své dny s námi
ve všedních dnech i ve svátcích. Tři dny
před Květnou nedělí dali o sobě vědět
krásným velikonočním přáním:
NAVENEK
Na první pohled suchá tráva, ztmavlé listí.
Pod prvními paprsky jarního slunce
se dere na povrch život.
Nedá se zadržet.
Čeká jen na slunce a vláhu deště.
NAVENEK tmavý hrob,
zavalený těžkým kamenem,
slzy a smutek
a tisíce otazníků v srdcích těch,
kdo ho znali a věřili mu
a teď tu není.
NAVENEK nás trápí mnoho
nemocí a těžkostí, křičí v nás beznaděj
nezodpovězených otázek
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po smyslu všeho, co se děje,
a přesto je důvod zvednout hlavu.
NENÍ TU, A PŘESTO JE!
Jestliže jsme svědky toho,
jak se žiovot v přírodě vždy znovu
probouzí,
tím spíš si můžeme uvědomit,
že život naší duše nemůže zničit
nemoc ani smrt,
život se probudí do věčnosti,
kam nás předešel zmrtvýchvstalý Kristus.
NAVENEK jako by tu nebyl…
Jeho život, do kterého prošel
branou smrti, se otevírá i nám.
Život nemůže být zničen
nebo přestat být. Je věčný.
NEVENEK to vypadá,
že jsme bezmocní,vláčení nemocemi,
hospodářskou krizí, nejistotou a nepohodou
ze všech stran.

Uvnitř se skrývá
smysl toho všeho.
Jaký je, ptejme se svého rozumu
a srdce…
Ptejme se, jako se ptali
i Ježíšovi současníci
a pak konečně pochopili a uvěřili,
až viděli Krista vzkříšeného
a zakusili radost ze setkání,
která už je neopustila.
Kéž nám letošní prožití velikonoc
přinese povzbuzení a naději,
napřímí nás a naplní radostí,
po které toužíme a kterou tolik
k životu potřebujeme.
Sestra Konsoláta
se svými spolupracovníky
v Domově sv. Karla Boromejského

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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