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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 

Jak jsme koledovali  s novou strategií 

 

Na konci roku si všichni zpravidla 

oddychneme, že máme za sebou ten shon 

ohledně Vánoc. Nakoupit včas dárky, upéct 

patřičné množství cukroví, naplánovat 

návštěvy, nic nezapomenout na hory či 

k babičce… Vše vyvrcholí zpravidla 

večírkem na Silvestra a na Nový rok si pak 

už postupně začneme plánovat, jak se 

hodíme do pohody a začneme opět znovu. 

V mém případě již po několik let k tomu 

všemu, co jsem psal výše, přibude ještě 

starost s Tříkrálovou sbírkou. Sehnat 

kasičky, odměny, oslovit koledníky, 

připravit vše potřebné… A jak to tak bývá, 

nakonec to vše dopadne malinko jinak, než 

jsem si naplánoval. A ani letos tomu nebylo 

jinak. 

Letošní sbírka v naší farnosti nevynikla sice 

nějakou horentní sumou, kterou bychom 

vybrali. Vysbírali jsme něco málo přes sedm 

tisíc korun. Mnohem zajímavější než 

samotná vybraná částka mi ale přišla 

strategie, jak jsme k ní došli. 

Malí koledníci Jurigovi nechtěli jen tak stát a čekat, až si někdo vzpomene a začali aktivně 

pobíhat po kostele či mezi lidmi a všem na potkání rozdávali cukříky. Lidé pak chodili kolem 

kasiček a hned věděli, co se po nich chce.  

Druhým aspektem této nové strategie je i to, že mi nezbylo zdaleka tolik cukříků, jako v jiných 

letech, kdy je pak rozdávám celému okolí. A jak sbírka dopadla? Opět rekordem v pražské 

arcidiecézi. Loňský rok jsme překonali o dva milióny. Díky Bohu i Vám všem. (PJ) 
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JARNÍ PRÁZDNINY RODIN Z NAŠÍ FARNOSTI

Týden s Krakonošem 
  

S jarními prázdninami přichází čas trochu 

vydechnout a načerpat nových sil. Ty letošní 

strávily na začátku února rodiny z řepské farnosti v 

horském středisku Eljon ve Špindlerově Mlýně v 

lůně Krkonoš, které k nám byly velmi přívětivé, a 

tak jsme po celou dobu pobytu měli možnost dýchat 

čerstvý horský vzduch za slunečného počasí a 

mohli tak naplno vnímat krásu božího stvoření 

obtisknutou do malebné přírody.  

 

Okolní lyžařské terény přímo vybízely k nazutí 

prkýnek, a kdo nechtěl pilovat techniku obloučků 

na sjezdovce, mohl pilovat techniku skluzu na 

běžkařských tratích či si zapůjčit saně a brázdit 

kopce pěkně vsedě. A kdo nechtěl ani jedno z výše 

uvedeného, vyrazil pěšmo do hor na výlet. Na 

všechny pak čekalo chutné jídlo, které každý den 

připravovala určená rodina. Tělesným hladem jsme 

tedy netrpěli. Duchovní hlad jsme mohli zahnat při 

mši svaté v kapli střediska, při níž jsme se modlili 

za rodiny, které s námi nemohly jet z důvodu 

nemoci. Večer jsme společně poseděli a pohovořili 

o tématech veselých i vážnějších. 

 

Díky Bohu za společně strávené chvíle!       

(MŠ) 
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OZNAMY A VÝZVY

Úklid kostela Sv. Rodiny 

Úklid kostela je asi tématem každé farnosti. 

Mnohdy je to i nepsané soupeření několika 

part farníků a farnic o to, kdo kostel lépe 

vyzdobí a důkladněji uklidí. A jaký je stav u 

nás? 

Naše farnost funguje ve dvou kostelích. 

Zatímco kostel sv. Martina řádně opečovává 

několik lidí, kostel Sv. Rodiny potřebuje 

pomoci. V minulosti úklid zajišťovaly ženy 

ve výkonu trestu, ale to teď není možné. 

Proto je potřeba dát dohromady pár lidí, kteří 

by občas v kostele uklidili, nebo zajistit 

úklid jinými zdroji. 

Asi nejlepší způsob je domluvit se s někým 

známým a na webu farnosti si zakliknout 

termín úklidu. Poté přijít do kostela a 

rozdělit úkoly – utřít prach z lavic, vysát 

koberce a vytřít podlahy. Ve třech dospělých 

a za pomoci dětí jsme to měli do dvou hodin 

hotové. Vše je v kostele k dispozici, a tak si 

člověk nemusí k úklidu nic nosit. 

(PJ) 

 

 

Finanční podpora dvou dětí z Afriky 

Naše farnost se rozhodla podpořit finančně 

dvě dívky Mary a Theres z Mianmaru, o 

které se stará misionář otec Joe, kterého 

jsme mohli v naší farnosti potkat na jedné 

z minulých duchovních obnov. 

 

Hledáme aktivní farníky 

Protože všichni stárneme, je potřeba občas 

generačně obměnit některé posty a stejně 

tak je tomu i v naší farnosti. Hledáme 

proto pár dobrovolníků, kteří by si vzali na 

starosti pořádání některých pravidelných 

aktivit farnosti. Jde zejména o občasné, 

leč každým rokem se opakující akce jako 

Svatomartinský průvod nebo Živý 

Betlém. Stejně tak ale také třeba 

pravidelné nedělní katecheze s dětmi. 

 

 

Noc kostelů 2023 

I v letošním roce se naše farnost zapojí do 

této pravidelné každoroční úspěšné akce. 

Opět jsme přihlásili jak kostel sv. Martina, 

tak i kostel Sv. Rodiny. Pokud byste měli 

nápad na bod programu či se chtěli jakkoli 

zapojit, neváhejte a dejte vědět.  
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CO NÁS ČEKÁ

22. 2. 18:00 kostel Sv. Rodiny  Popeleční středa – mše svatá s udílením popelce 

26. 2. 7:14 kostel sv. Martina  1. postní neděle 

 9:00 kostel Sv. Rodiny  1. postní neděle, - zařazení katechumenů mezi čekatele 

2. 3. 19:00 klub DCB   posynodální setkání 

4. 3. 9:00 kostel Sv. Rodiny  velký úklid kostela 

5. 3. 7:45 kostel sv. Martina  2. postní neděle 

9:00 kostel Sv. Rodiny  dětská mše svatá s farním kafem 

9. 3. 19:00 klub DCB   zasedání pastorační rady 

12. 3. 7:45 kostel sv. Martina  3. neděle postní,  

 9:00 kostel Sv. Rodiny  1. skrutinium čekatelů křtu 

18. 3. 9:00 duchovní obnova farnosti na Strahově 

19. 3. 7:45 kostel sv. Martina  4. neděle postní,  

9:00 kostel Sv. Rodiny  2. skrutinium čekatelů křtu 

25. 3. 14:00 před kostelem na Bar. pouť do kostela Krista Spasitele na Barandově 

26. 3. 7:45 kostel sv. Martina  5. neděle postní,  

9:00 kostel Sv. Rodiny  3. skrutinium čekatelů křtu

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  


