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„PROSÍM VŠECHNY, ABY SE VÍCE MODLILI ZA MÍR…“ 

Papež František při audienci 23. dubna 2022 
"Mariiny slzy jsou také znamením Božího pláče nad oběťmi války, která ničí nejen 

Ukrajinu: buďme odvážní a řekněme pravdu: ničí všechny národy zapojené do války. 

Všechny. Protože válka neničí jen poražené, ne, ničí i vítěze; ničí i ty, kteří se na ni 

dívají povrchně, aby zjistili, kdo je vítěz a kdo poražený. Válka ničí každého. Dejte si 

na to pozor", varoval František. "Jejímu Neposkvrněnému Srdci jsme svěřili své 

prosby a jsme si jisti, že je Matka přijala a přimlouvá se za mír, protože je Královnou 

míru. Ona je Matkou míru." "A zítra," uzavřel, "bude neděle Božího milosrdenství. 

Maria je Matkou milosrdenství. Ví, co znamená milosrdenství, protože si ho 'vzala' od 

Boha." 
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CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

Neděle 27.2.2022 sbírka na podporu pro 

humanitární pomoc Ukrajině 

na to navázala Nadace sester Boromejek 

vyhlášením sbírky pro pomoc Ukrajině a 

organizováním materiální pomoci přes 

Hangáry Goretti, kde je provozována 

nábytková banka. Veškeré informace jsou 

na stránkách 

www.nadacesesterboromejek.cz a také na 

sociálních sítích.  

 

S.M. Goretti Marie Boltnarová SCB 

zemřela 8.3.2022 v Městě Albrechicích 

Narodila se ve Svatobořicích okr. Kyjov. Do 

kongregace vstoupila v 15 letech v Praze Pod 

Petřínem. Kvůli nepříznivé politické situaci 

čekala sedm let na přijetí řeholního jména a 

roucha. Působila jako ošetřovatelka v komu-

nitách v Pelhřimově, Moravských Budějo-

vicích – zde později také jako představená, 

ve Frýdlantě n. O., v Podlesí a v Plavči. V r. 

1988 se stala členkou generální rady nejprve 

ve Znojmě-Hradišti, kde se věnovala zvláště 

čekatelkám. Jako generální ekonomka 

v Praze organizovala obnovu našich domů 

po Sametové revoluci. Dlouhodobě se 

věnovala Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla 

Boro-mejského, kterou pomohla založit. Od 

roku 2001 působila v Praze-Řepích 

v hangárech, kde s neúnavnou aktivitou 

pomáhala jak postiženým spoluobčanům, tak 

řadě zdra-votnických a sociálních zařízení 

v celé ČR, získávat prostředky a vybavení 

pro posky-tování kvalitní péče. Za tuto 

službu obdržela v říjnu 2007 Medaili Za 

zásluhy 1. stupně z rukou prezidenta 

republiky. Sestra Goretti využívala svých 

schopností a darů, humoru i své energické 

povahy k obětavé službě druhým. Ve všem 

důvěřovala v pomoc Boží a Panny Marie, 

kterou zvláště milovala. Ať spočine v Boží 

náruči. 

Pastorační rada farnosti – 10.3.2022  

vedle pravidelné agendy byly probrány také 

přípravy na volby do pastorační rady, účast 

obou kostelů při Noci kostelů 10.6.2022, 

přihlašování na seminář Život v Duchu podle 

Sieverse a duchovní obnova farnosti na 

Strahově. Rada též uvítala zpřístupňování 

audiozáznamů Biblických hodin a Kate-

chismu na webových stránkách farnosti. 

Duchovní obnova farnosti – 19.3.2022 se 

konala na Strahově s P. Bonaventurou OFM 

Cap; záznamy z přednášek budou zveřej-

něny na webovách stránkách farnosti. 

Pastorační rada farnosti – 8.4.2022 Rada 

vzala na vědomí informace o podnětech 

vzešlých ze setkání synodálních skupin a o 

přípravách voleb do Pastorační rady, jakož i 

o večerním  programu v obou kostelích při 

Noci kostelů.  
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CO JE PŘED NÁMI 

 1.5. třetí neděle velikonoční  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny  

vyhlášení výsledků voleb do pastorační 

rady farnosti 

 8.5. čtvrtá neděle velikonoční   

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

10.5. (úterý) on-line setkání   

20:30 katechismus (biblická antropologie) 

14.5. (sobota) pěší pouť do Hájku  

8:00 hod – odchod od kláštera 

15.5. pátá neděle velikonoční  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina 

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny  

uvedení členů pastorační rady do funkce 

16.5. (pondělí) sv. Jana Nepomuckého 

18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

17.5. (úterý) on-line setkání   

20:30 biblická hodina 

22.5. šestá neděle velikonoční  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

24.5. (úterý) on-line setkání  

20:30 hodina katechismu 

26.5. (čtvrtek) Nanebevstoupení Páně   

18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

29.5. sedmá neděle velikonoční  

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

31.5. (úterý) on-line setkání  

20:30 biblická hodina 

 5.6. Slavnost Seslání Ducha Svatého  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 6.6. (pondělí) svátek sv. Norberta  

možná pouť na Strahov (mše sv.  

 v 10 a 18 hod.)   

18:00 mše sv. v kostel Sv. Rodiny svatá 

 7.6. (úterý) on-line setkání  

20:30 hodina katechismu 

9.6. čtvrtek Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného kněze  

18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

s rozesláním účastníků semináře Obnovy 

v Duchu podle Sieverse 

10.6. (pátek) Noc kostelů  

kostel Sv. Martina  

kostel Sv. Rodiny  

oba programy se zvoněním, hudbou a 

přednáškami (např. výklad míst v kostele 

nebo rozhovoru s Bohem) se upřesňuje, 

bude v ohláškách a na webu 

12.6. Slavnost Nejsvětější Trojice  

jedenactá neděle v mezidobí  

 7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

 9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

14.6. (úterý) on-line setkání  

20:30 biblická hodina 

16.6. (čtvrtek) Těla a Krve Páně  

mše sv. v katedrále 

19.6. Slavnost Těla a Krve Páně   

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny  

první svaté přijímání dětí 

21.6. (úterý) on-line setkání  

20:30 hodina katechismu 

26.6. třináctá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny  

mše sv. s dětmi na závěr škol. roku 

28.6. (úterý) on-line setkání  

20:30 biblická hodina 
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 3.7. čtrnáctá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 5.7. (úterý) sv. Cyrila a Metoděje  

18:00 mše svatá v kostele Svaté Rodiny 

DOMOV 

SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

Návštěvy dospělých jsou možné s dodr-

žením nařízení Min. zdravotnictví – tj. 

s respirátorem uvnitř budovy.  

Návštěva s dětmi je povolená na zahradě. 

Od 26.4.2022 do odvolání platí mimo-

řádný ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA 1. PATŘE 

Prosím, domlouvejte se s personálem, 

děkujeme. 

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 

Také je zde možnost podpořit uprchlíky 

pobývající u sester boromejek v Řepích: 

Aktuálně se komunita sester stará o 11 

uprchlíků. První rodina jsou čtyři lidé (přišli 

9.3.) – důchodkyně a její dcera se dvěma 

dětmi (4 měsíce a 10 let). Druhou rodinu 

tvoří čtyři lidé (přišli 19.3.), jsou to manželé 

důchodci a jejich dcera se synem (9 měsíců). 

Třetí rodinu tvoří tři lidé (přišli 29.3.) – 

maminka a dvě děti (6 a 10 let). Děkujeme 

za podporu: číslo bankovního účtu - 670100-

2216862098/6210 nebo v hotovosti u sestry 

Agnely Zdeňky Pechové. Dále zde stále 

působí sbírka na podporu pro humanitární 

pomoc Ukrajině Nadace sester Boromejek a 

organizování materiální pomoci přes 

Hangáry Goretti, kde je provozována 

nábytková banka. Veškeré informace jsou na 

stránkách www.nadacesesterboromejek.cz a 

také na sociálních sítích. 

 

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  


