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SVĚTLÁ I TEMÁ ZNAMENÍ TOHOTO LÉTA  

 
Apoštolská cesta papeže Františka 

Jen necelý týden před pětistým třicátým výročím zahájení Kolumbovy cesty přes 

Atlantik se stejným směrem na apoštolskou cestu vydal první papež pocházející 

z amerického kontinenntu. Zvláštností této cesty do Kanady byl prostor a důraz 

věnovaný setkáním se zástupci původních obyvatel kontinentu. K těžkostem, které 

římskokatolická církev řeší, náleží také skutečnost, že ke Kolumbovým hlavním cílům 

také náleželo šíření křesťanské víry po světě, avšak za uplynulá staletí vývoje na nově 

osidlované pevnině se naplňování tohoto záměru nedělo vždy náležitě. Při generální 

audienci dne 3.8. se Svatý otec zamýšlel nad „kajícnou poutí do Kanady“ a mimo jiné 

o cestě uvedl: „Jejím hlavním důvodem totiž bylo setkání s původními obyvateli, 

kterým jsem chtěl vyjádřit svou blízkost, projevit bolest a požádat je o odpuštění – 

požádat o odpuštění – za zlo způsobené těmi křesťany, včetně mnoha katolíků, kteří 

v minulosti spolupracovali na asimiliční a nivelizační politice prosazované tehdejšími 

vládami. V Kanadě byl v této souvislosti zahájen proces, který má psát nové stránky 
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o pouti, na niž se už před dlouhým časem vydala kanadská církev společně 

s původními národy. A vskutku motto cesty, které znělo „Kráčet společně“, tuto snahu 

tak trochu vysvětluje. Jedná se o cestu smíření a uzdravení, která předpokládá 

historické znalosti, vyslechnutí přeživších, uvědomělé ujasnění skutečnosti a především 

obrácení, změnu mentality. Z tohoto hlubšího rozboru plyne, že zatímco na jedné 

straně někteří mužové a ženy z církve patřili k nejrozhodnějším a nejsrdnatějším 

podporovatelům důstojnosti autochtonních národů, hájili je a přispívali k poznávání 

jejich jazyků a kultur, na straně druhé bohužel nechyběli křesťané – kněží, řeholníci, 

řeholnice a laici, kteří se účastili programů, jež jsou podle našeho dnešního chápání 

nepřijatelné a také protiřečí evangeliu. Proto jsem se vypravil do Kanady, abych 

jménem církve požádal o odpuštění.“ V průběhu cesty však došlo také na mnohá další 

témata, jimiž současná církev žije, a ze setkání, besed a homilií vzešlo mnoho 

aktuálních podnětů a inspirací, ze kterých lze plodně čerpat u nás doma i po světě.  
(https://zpravy.cirkev.cz/promluvy-papeze-frantiska – https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-07/) 

Ne vždy „světlo přichází z východu“  

V ostrém kontrastu k povzbudivým zprávám, které přicházely z Kanady a z Vatikánu, jsme 

po celé léto z východní strany dostávali zprávy skličující. Nešlo jen o to, že zprávy o „kající 

pouti“ a smíření jsou vystřídány zvěstmi o násilí, krveprolévání a katastrofických hrozbách. 

V těch zvěstech je ještě něco navíc, co nás bolestně zasahuje do hloubky. Jak je možné, že i 

mnozí hlásící se ke křesťanským kořenům, mohou tak odlišně vnímat a prožívat spor tak 

nekonečně vzdálený křesťanskému přikázání lásky? Nemůžeme si v této souvislosti 

nepřipomínat slova z evangelia svatého Matouše (7, 15-23): „Mějte se na pozoru před 

falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich 

ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom 

nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné 

ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a 

hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde 

do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen 

den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli 

démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?‘A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem 

vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.‘ ˝ 

 

CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

Pastorační rada farnosti – 20.6.2022 

Ustavující jednání nově zvolené pasto-

rační rady bezprostředně navázalo na 

práci rady předcházející. Další práce 

s podněty ze setkání postsynodálních 

skupin by měla pokračovat po schůzce 

sjednané na pátek 2.9.2022. Trvají úkoly 

spojené se zajišťováním farního kafe, 

možnostmi obnovy varhan a uspořádáním 

sezení v předních křídlech lavic v kostele 

Svaté Rodiny. Lubomír Juriga navrhnul 

uspořádat farní piknik k oživení vztahů ve 

farnosti. Před prázdninami se nepodařilo 

najít termín a místo konání – akce je nyní 

navržena na neděli 11.9.2022 odpoledne a 

podrobnosti budou upřesněny. Ve fázi 

vyjednávání je ještě přednáška P. 

Vojtěcha Kodeta O.Carm, jejíž termín a 

téma budou včas oznámeny. 
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CO JE PŘED NÁMI 

28.8. dvaadvacáá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 4.9. třiadvacátá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny  

mše sv. s dětmi k zahájení škol. roku 

 6.9. (úterý) on-line setkání  

20:30 biblická hodina  

11.9. čtyřiadvacátá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

13.9. (úterý) on-line setkání  

20:30 hodina katechismu 

16.9. (pátek) svátek sv. Ludmily  

18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

18.9. pětadvacátá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

20.9. (úterý) on-line setkání  

20:30 biblická hodina  

25.9. šestadvacátá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

26.9. Přednáška M. O. Váchy  

19:00 v kostele Sv. Rodiny 

27.9. (úterý) on-line setkání  

20:30 hodina katechismu 

28.9. (středa) svátek sv. Václava  

18:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 2.10. sedmadvacátá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 4.10. (úterý) on-line setkání  

20:30 biblická hodina  

 9.10. osmadvacátá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

11.10. (úterý) on-line setkání  

20:30 hodina katechismu 

16.10. devětadvacátá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

18.10. (úterý) on-line setkání  

20:30 biblická hodina  

23.10. třicátá neděle v mezidobí   

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

25.10. (úterý) on-line setkání  

20:30 hodina katechismu 

30.10. jednatřicátá neděle v mezidobí  

7:45 mše sv. v kostele Sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny 

 

DOMOV 

SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

 

Domov sv. Karla Boromejského poskytuje 

zejména zdravotní a sociální služby 

nemocným nesoběstačným seniorům. 

Provozuje však také lůžkovou část a denní 

stacionář. Při zajišťování těchto služem 

poskytuje rovněž rekvalifikaci odsouzeným 

ženám a zaměstnává je ve svém provozu. 
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Též připomínáme průběžně aktivní sbírky ve 

prospěch Domov sv. Karla Boromejského a 

další podpůrné akce Nadace sester 

boromejek, jakými jsou Hangáry Goretti, 

podpora uprchlíkům z Ukrajiny a další. 

Zejména nás tíží zvýšení nákladů na 

elektřinu a plyn. Tento rapidní nárůst cen 

energií již pro nás jako pro neziskovou 

organizaci není zvladatelný. Standardní 

dotační tituly na zvýšené náklady již 

nedostačují. Navýšení cen elektřiny a plynu 

o více než 100% znamená pro objekt 

velikosti a kapacity Domova úhradu 

v řádech několika milionů Kč ročně navíc 

(oproti minulému zúčtovacímu období). 

Darujte na účet č. 1061010610/5500 nebo 

DMSmezeraDOMOVREPYmezera60 

na telefonní číslo 87 777 

 

Neděle 4.9.2022 od 14 hodin – již devátý 

ročníkVinobraní v zahradě kláštera   

Návštěvníci se mohou těšit na stánky 

s občerstvením, ochutnávkou vín, 

dárkovými předměty a chybět nebudou ani 

dobročinné stánky, jejichž výtěžek poputuje 

na podporu činnosti Domova. 

Pro děti je opět připraven doprovodný 

program – skákací hrad, malování na 

obličej, výtvarná dílnička a soutěže o 

drobné odměny. 

Akce se koná s podporou MČ Praha 17. 

Účinkují: Jožka Šmukař s cimbálovou 

muzikou, zpěvák Milan Fiala (KAREL 

GOTT COVER BAND), folková kapela 

Vrak a folklorní soubor Lučinka 

 

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 50/6, 163 00 Praha 17 - Řepy   

 Číslo 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  


