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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI 

Loňské Vánoce 

trochu jinak 
Každý rok jsou pro mě Vánoce 

jednak dobou, kdy si chci odpočinout, 

ale také obdobím, kdy na sebe hodíme 

různé převleky a vyrazíme do ulic. 

Nejprve ve trojici Mikuláš, čert a anděl 

a po Vánocích jako Kašpar, Melichar a 

Baltazar v rámci Tříkrálové sbírky. 

Zatímco v prvním případě děti o této mé 

kratochvíli neměly donedávna ani 

potuchy, protože tatínek byl soustavně 

někde v práci či v hospodě, když u nás zazvonil Mikuláš, na koledování se těšily už od 

Vánoc. 

Také tentokrát jsem si říkal, jaké to bude. Epidemie za okny spolu se všemi opatřeními, 

a co my? Mikuláš s čertem a andělem v roušce s dostatečnými rozestupy? Došel jsem 

k závěru, že nejmenší šanci nakazit se má čert. Sice nehrozí průnik viru skrze masku, protože 

přes ni neprojde ani vzduch, na druhou stranu je ale čert po celou dobu nejen propocen, ale i 

přidušen, a tak hrozí spíše mdloba. Další výhodou je pak automatické dodržování 

vzdálenosti rozestupů mezi čertem a ostatními lidmi v okolí – zejména těmi nejmenšími. 

Letos se tedy Mikuláš zastavil u kostela sv. Martina, kde za ním přišlo několik dětí 

z farnosti i mimo ni. Mikuláš každé dítě povzbudil k lásce k druhým a pomoci rodičům, 

anděl pak obdaroval dárky a čert – odháněl zvědavce a náhodné chodce, kteří se chtěli také 

přidat a vytěžit zdarma zážitek pro své děti. 

Po zkušenosti s Mikulášem jsem byl přesvědčen, že to půjde. Malinko jsem 

zapochyboval v okamžiku, kdy jsem vyzvedával kasičky na Tříkrálovou sbírku a bylo mi 

sděleno, že nejsou ani kalendáříčky, ale ani samolepky, protože není papír. Další daň 

KOVIDU, kdy kromě čipů se nedostává ani papíru. Navíc nás potkala také nařízená 

karanténa ze školy, a tak jsme opět improvizovali, ale nakonec vše dobře dopadlo. Proto díky 

všem, kdo se na tomto podíleli a zejména díky Bohu, že to tak všechno vyšlo. 

Pavol Janto 
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CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

 

P. Jan Křtitel Vladimír Franze, OPraem 

Vzpomínka na Otce Jana Franze 

Dlouhá léta jsem potkával v kostele nebo 

Domově sester nenápadného milého kněze 

Otce Jana. Nestál nikdy v popředí, vždy byl 

někde opodál, ale když jsem se zastavil, 

pokaždé měl hezký úsměv, vlídné slovo, 

nabídku svátostí. Byl opodál, ale zároveň 

blízko. Rozsvěcoval svým úsměvem a 

požehnáním každý den. Nyní Otec Jan 

navždy odešel tam, kam směřoval celý život. 

Odešel stejně nenápadně, jako kdysi přišel a 

jako žil. Děkuji za to, že jsem se s ním mohl 

potkávat. 

Ať spočine v Boží náruči. 

Petr Boukal 

Požehnaný život pátera Jana začal v roce 

1946 ve Svitavách a uzavřel se 29.11.2021 

v Kněžském domově ve Staré Boleslavi. 

Zdejší farníci jej jako emeriního tepelského 

opata po leta potkávali v řepském klášteře, a 

když zastupoval při bohoslužbách, také 

naslouchali jeho poutavým kázáním.  

Pastorační rada farnosti – 9.12.2021  

probrala mimo pravidelné sledování agendy 

také návaznost na pouť na Strahov a formy 

možného zapojení do synodálního procesu. 

 

Neděle GAUDETE – 12. prosince 2021  

Při třetí neděli adventní, které se v očekávání 

blížícího se Narození Páně také říká 

„Radostná“, celebroval mši svatou pro své 

někdejší farníky P. Daniel P. Janáček, opat 

Strahovské kanonie premonstrátského řádu. 

Poutavým kázáním o radosti přítomné 

povzbudil a pozval je také jak k návštěvě 

Strahova, tak Magdeburku v návaznosti na 

výročí 900 let od založení premontstrátského 

řádu. 

Druhá návtěva Strahovského kláštera 

8.1.2022 byla vyhodnocena jako velice 

zdařilá. 

Pastorační rada farnosti – 13.1.2022 Rada 

vzala na vědomí informace o uskutečnění 

Tříkrálové sbírky a o vzniku dvou 

synodálních skupin ve farnosti. Na 

webových stránkách farnosti budou 

zpřístupněny záznamy Biblických hodin a 

Katechismu. Připravuje se obnova 

pastoračního plánu farnosti a koordinace 

služeb (např. dveřníků v kostele Sv. 

Rodiny). Nekonání letošního Živého 

Betléma jde na vrub opatření proti šíření 

koronaviru. Zajištění betlémského světla 

bude napříště koordinovat M. Šturma. Ke 

dni 17.5.2022 končí mandát stávající 

Pastorační rady. Volby nové Pastorační rady 

se uskuteční 24.4.2022, proto musí být 
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připraveny návrhy a výběr pro kandidátní 

listiny v průběhu března a dubna. 

Modlitba posvátného růžence – pátky 

večer od 20:00 hod. v kostele Sv. Martina 

Již od října se pravidelně schází k modlitbě 

růžence nevelká skupina farníků, kteří by 

rádi uvítali další účastníky tohoto 

společenství. Redakce MN se omlouvá za 

opožděnou informaci o této iniciativě.  

CO JE PŘED NÁMI 

Stále je ještě potřebné připomínat si, že 

aktuální zdravotní situace může vyžadovat 

momentálně platná opatření, tj. předběžné 

rezervace místa v kostele na webových 

stránkách farnosti, zakrývání dýchacích cest, 

desinfekce rukou a zachovávání odstupů. 

27.2. osmá neděle v mezidobíí  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 1.3. (úterý) on-line setkání  

20:30 katechismus (biblická antropologie) 

 2.3. (středa) POPELEČNÍ STŘEDA 

18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

V době postní každý pátek po mši svaté 

modlitba křížové cesty v kostele Sv. 

Rodiny 

4.3. (pátek) zahájení přípravy dětí na 

první svaté přijímání 

 6.3. první neděle postní   

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

zveřejnění volební komise k volbám do 

pastorační rady farnosti. Otevřena 

možnost navrhovat kandidáty. 

 8.3. (úterý) on-line setkání   

20:30 biblická hodina 

13.3. druhá neděle postní  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina 

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

15.3. (úterý) on-line setkání   

20:30 katechismus (biblická antropologie) 

19.3. (sobota) svátek sv. Josefa, pěstouna 

Páně  

Duchovní obnova farnosti (Strahov, 

P. Bonaventura OMF Cap) 9:00 – 14:30 

18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

20.3. třetí neděle postní  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

22.3. (úterý) on-line setkání  

20:30 biblická hodina 

24.3. (čtvrtek) zahájení semináře Obnovy 

podle Sieverse 

25.3. (pátek) Zvěstování Páně  

18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

27.3. čtvrtá neděle postní  

uzavírka návrhů kandidátů do pasto-

rační rady  

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

29.3. (úterý) on-line setkání  

20:30 katechismus (biblická antropologie) 

 3.4. pátá neděle postní  

zveřejnění kandidátů prp volby do 

pastorační rady farnosti  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 5.4. (úterý) on-line setkání  

20:30 biblická hodina 

10.4. Květná neděle (šestá postní)  

 se svěcením ratolestí  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 
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11.4. (pondělí) zpovědní den farnosti 

v kostele Sv. Rodiny od 16:30 

12.4. (úterý) on-line setkání  

20:30 katechismus (biblická antropologie) 

14.4. Zelený čtvrtek 

18:00 mše sv. na památku večeře Páně 

v kostele Svaté Rodiny 

15.4. Velký pátek  

 9:00 křížová cesta v kostele Sv. Rodiny 

16:00 velkopáteční obřady na památku 

Umučení Páně v kostele Sv. Rodiny 

21:00 nádvoří kláštera Strahov  

křížová cesta na Petříně (čas může být 

změněn) 

16.4. Bílá sobota – kostel Sv. Rodiny 

9:00 modlitby se čtením (liturgie hodin) 

přes den možnost adorace u Božího hrobu 

(potřebný rozpis služeb)  

20:30 obřady velikonoční vigilie 

17.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

10:30 mše sv. v kostele Sv. Martina 

pozvání na modlitbu křestních nešpor na 

Strahov (s procesím k křestnímu 

prameni) 

18.4. Velikonoční pondělí 

9:00 mše sv. v kostele Svaté Rodiny 

19.4. (úterý) on-line setkání  

20:30 biblická hodina 

24.4. druhá neděle velikonoční,   

(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)  

volby do pastorační rady farnosti 

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny  

26.4. (úterý) on-line setkání  

20:30 katechismus (biblická antropologie) 

 1.5. třetí neděle velikonoční a svátek 

sv. Josefa dělníka  

vyhlášení výsledků voleb do pastorační 

rady farnosti 

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

DOMOV 

SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

Omezení návštěv a kulturních programů 

organizovaných ve prospěch klientů 

Domova je jenom vedlejším příznakem 

obtíží, do kterých opakované vlny pandemie 

přivádějí všechny, kdo péči o služby 

seniorům zabezpečují. Proto je důležité 

projevit porozumění účastí na veřejné sbírce. 

Kontaktní osobou je Ing Monika Straková, 

tel.: 277 003 564, 774 401 337, e-mail 

monika.strakova(@)domovrepy.cz 

 

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  


