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V září oslavíme 20 let od chvíle, kdy byl založen Do-
mov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích, aby navá-
zal na přerušenou tradici péče o potřebné lidi, kterou 
v rámci svého poslání poskytovaly a dodnes poskytují 
sestry boromejky.

Historie kláštera, ve kterém dnes Domov sídlí, má 
velmi bohatou minulost. Začala se psát v roce 1837, kdy 
z Francie do Prahy přišly sestry boromejky a usídlily se 
pod Petřínem. V r. 1858 v Řepích zakoupily pozemek 
zvaný Taicmanův dvůr a vystavěly na něm klášter, ve 
kterém se následně staraly o sirotky. V důsledku epi-
demie musel být ale sirotčinec uzavřen. Od roku 1864 
(respektive 1865) do roku 1948 v objektu kláštera půso-
bila ženská trestnice. Řádové sestry zde žily a výchovně 
působily na odsouzené ženy více než osmdesát let. Po 
zrušení věznice byl na tomto místě zřízen ústav sociální 
péče pro dospělé.

V padesátých letech došlo k násilné likvidaci řádů. 
Sestry byly odsunuty do pohraničí, veškerý majetek jim 
byl zabaven a mnohé z nich nespravedlivě obžalovány 
a odsouzeny. Od roku 1958 se uživatelem budovy kláš-
tera stává Výzkumný ústav zemědělské techniky.

Klášter byl sestrám navrácen v 90. letech 20. století ve 
velmi špatném stavu. Po složité a nákladné rekonstruk-
ci zakládá Kongregace 1. září 1996 Domov sv. Karla 
Boromejského a otevírá ho ke službě nemocným seni-
orům. Do budovy se po dlouhých letech navrací také 
ženská věznice.

Během dvaceti let se podařilo ze zchátralého objektu 
kláštera vybudovat útulný domov, který slouží nemoc-
ným seniorům, o něž se nemůže postarat jejich rodina 
nebo jsou opuštění a potřebují pomoci. 

Možnost obdarování Domova k výročí:

1. příspěvkem na sbírkový účet číslo 1061010610/5500 
u Raiffeisenbank variabilní symbol 191996

2. zasláním dárcovské sms ve tvaru  
DMS DOMOVREPY na číslo 87 777.

3. přes platební bránu na www.domovrepy.cz  
(po rozkliknutí odkazu k 20. výročí)

Váš dar pomůže k zachování kvality naší péče 
o nemocné a k rozvoji dalších projektů. Děkujeme.



Oslavy 20. výročí založení 
Domova sv. Karla Boromejského v Řepích
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9. září od 17.00 hod. – refektář 
Vernisáž výstavy fotografií řepského rodáka Josefa Czwartynského

a obrazu Alfreda Offnera „Sestra Charitas“,
 zapůjčeného ze Státního zámku Horšovský Týn.  

Autogramiáda knihy Jaroslava Hájka „Šlechtična a loupežník“ 

11. září od 14.00 hod. – zahrada
Vinobraní v klášteře s oslavou výročí obnovení Domova a ženské věznice

18. září od 9.00 hod. – kostel sv. Rodiny
Slavnostní bohoslužba k výročí  Domova a farnosti sv. Martina za účasti 

generálního vikáře Arcidiecéze pražské Mons. Zdenka Wasserbauera

18. září od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
 Koncert sboru Wagner Ensemble z Kalifornie 

22. září od 15.30 hod. – refektář
Beseda s historikem Adamem Votrubou,  autorem knihy  

Václav Babinský – život loupežníka a loupežnická legenda 

25. září od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
Houslový recitál Pavla Ereta,  

na programu J. S. Bach, N. Paganini a P. Janda

27. září od 18.00 hod. – kostel sv. Rodiny
Svatováclavský koncert v podání kvarteta Jiřího Žigmunda

30. října od 17.00 – kostel sv. Rodiny
Slavnostní koncert sopranistky Pavlíny Senić 

s doprovodem souboru Musica Festiva di Praga 
s natočením LIVE CD. Generální zkouška 

za přítomnosti publika proběhne v 15.00 hod.


