FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ

Zpravodaj
Doba postní

01/2014
Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč

Úvodní slovo
Na druhý poslech…
Milí farníci,
počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.
Řekneme si: „Jak? Tolikrát jsme se o to pokoušeli…“ Že to bude letos jiné?
Bude to stále stejné, pokud si budeme myslet, že už se přeci známe.
Skutečnost je jiná. Smysl našich setkávání každou neděli je mj. také v tom,
že si uvědomujeme, jak sebe sami neznáme. Copak nemáme ale při mši
svaté stále objevovat spíš Boha samotného a jeho slovo než sebe? Objevovat
nové rozměry Boží lásky k nám? Ano, ale objevit něco nového ve vztahu k
Bohu znamená připustit si, že sami sebe známe velmi málo. Proto k nám
Bůh, zvláště pak skrze svého Syna mluví ve stále stejných evangelních
příbězích, o nichž si na první poslech řekneme: „To už známe.“ Na druhý
poslech, ale stejně zjistíme, že „se něco děje“ a například jedno slovo či věta
zní najednou jinak. To je okamžik, kdy Bůh mluví (jedná). Náš život se rok
co rok mění, proto se mění i naše slyšení stále stejného slova Božího, ne že
by Bůh měnil své slovo podle našich potřeb, ale oslovuje nás jinak. Lásku,
kterou nás Bůh každodenně zahrnuje, jen pak chápeme a vidíme jinak. Je
to jakoby se v reproduktoru změnila síla a barva toho samého hlasu.
Smysl doby postní nemá být až tak v jejích vnějších projevech, ale v tom, že
utvoříme v sobě prostor pro onen „druhý poslech.“ Vidíme, že se nejedná o
překotná rozhodnutí v našem životě, ale jen o pootevření dveří. Duch svatý
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silou svého vanutí tyto dveře otevře dokořán. Není to nic násilného a přeci
Jeho působení dokáže s člověkem pořádně zalomcovat. Proto přeji nám
všem, abychom se nebáli setkat s Bohem „na druhý poslech.“ Aby tato doba
postní byla novým uchopením života, naše společné nedělní setkávání
skutečným dnem Páně. A snad i tento „druhý Zpravodaj“ k tomu může svoji
trochou přispět…
P. Václav

DOBA POSTNÍ
Postní řád
Dny a doby pokání v celé církvi jsou: každý pátek v průběhu celého roku (s
výjimkou těch, na které připadnou církevní slavnosti) a doba postní. Pokání
zdrženlivostí od masa se zachovává každý pátek v roce, pokud nepřipadne
na den církevní slavnosti. Tímto půstem od masa jsou vázáni katolíci od
dovršeného čtrnáctého roku věku. (Půst od masa nezahrnuje ryby a
živočišné tuky.)
Postní řád českých a moravských ordinářů dává možnost nahradit zčásti
nebo zcela páteční půst od masa jinými formami pokání, např. zdrženlivostí
od jiného pokrmu, zejména však skutky lásky a úkony zbožnosti.
Na Popeleční středu a Velký pátek se zachovává tzv. přísný půst, tj. půst od
masa a zároveň újmy v jídle. Spojený půst od masa a zároveň újmy v jídle je
závazný pro všechny katolíky od osmnáctého až do započatého šedesátého
roku věku; věřícím od dovršeného čtrnáctého roku věku do dosažení
plnoletosti a osobám po dovršení padesátého devátého roku věku se v obou
těchto dnech ukládá jen půst od masa. Pro oba tyto dny od povinnosti
zachovat půst újmy osvobozuje také nemoc, těžká tělesná práce nebo
podobný vážný důvod. Farář nebo administrátor farnosti může ze
spravedlivého důvodu od přísného postu udělit dispenz, příp. provést
záměnu za jiné úkony zbožnosti. Osoby mladší 14 let postní povinností
újmy ani zdrženlivosti od masa vázány nejsou.
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Postní páteční adorace
Každý pátek v době postní máme příležitost se ztišit před vystavenou
Nejsvětější svátostí v bazilice od 20.00 do 21.00. Letošní večery budeme
věnovat Radosti evangelia. „Radost evangelia naplňuje srdce i život těch,
kdo se setkávají s Ježíšem. Ti, kdo přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni
z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění“ (Papež František:
Apoštolská exhortace Evangelii gaudium). Adorace bude zakončena krátkým
slovem, modlitbou a požehnáním.

Postní almužna
Součástí naší přípravy na Velikonoce je postní almužna. Tak jako
v minulých letech si můžeme v bazilice nebo osobně v Arcidiecézní charitě
(Londýnská 44, Praha 2) vyzvednout postní kasičky. Ukládáme do nich
peníze, které ušetříme svým půstem. Na kasičkách můžeme označit, na jaký
účel chceme, aby peníze byly použity. Kasičky budeme vybírat od Květné
neděle do 2. neděle velikonoční. Následně budou kasičky dopraveny do
Arcidiecézní charity. Prosíme o včasné doručení.

Křížová cesta
Také letos se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a pátek v 17.15
v bazilice. Je to modlitba, kterou mohou vést laici. Zájemci se mohou
zapisovat do rozpisu na jednotlivé dny v sakristii. Informace případně
v sakristii nebo u P. Václava.

Příležitost ke svátosti smíření
Využijme dobu postní ke svátosti smíření, zvláště před Velikonocemi (30.3.13.4.2014). Byl upraven nedělní pořad svátosti smíření, protože se objevil
zvyk přicházet ke svátosti smíření až před začátkem mše svaté. Obecně
nemají být slaveny dvě svátosti na jednom místě. Neděle je den společné
účasti na slavení eucharistie, proto je třeba a prosíme o dodržování
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stanoveného času. Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti každý
den mimo velké sváteční dny (kdy kněží potřebují přípravu na liturgii).

Duchovní cvičení konventu
Jako každý rok se konají první týden v době postní duchovní cvičení
konventu, tedy od 10. do 15. 3. Prosíme, abyste v těchto dnech vyřizovali
v klášteře jen to neodkladné. Děkujeme za pochopení. V tomto týdnu máme
možnost prožít ranní mši svatou i s ranními chválami v 7.00.

13. března 2014 – 1. výročí zvolení papeže
Františka
Uplyne rok od zvolení papeže Františka. Víme, jak se měnila tvář církve
několik posledních desetiletí. Jistě není náhodou, že právě on bude
svatořečit své velké předchůdce Jana XXIII. a Jana Pavla II. František svým
pontifikátem („stavěním mostů“ uvnitř i vně církve) navazuje na dílo těchto
velikánů církevních dějin. Nedávno jsme mohli zaslechnout, že i dnes žijeme
v době „svatého Františka“ (…). Je to opravdu veliký dar, který v osobě
Jorge M. Bergoglia dostáváme. Odpovídejme na jeho výzvy, na jeho slova a
skutky víry, naděje a lásky. Odpověď není snadná, protože nás František
vybízí, abychom žili, opravdu žili svou víru. To není vždy snadné v dnešní
době. Mnohdy ale zjišťujeme, že není jiná volba, pokud máme ve zdraví
fyzickém i psychickém vydržet. Co ale můžeme udělat ihned, je modlitba za
něj, ke které nás tolik vybízí. Třeba krátká, ale právě ve Františkově duchu,
z celého srdce!

Postní kázání
Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském
a Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
si vás dovolují pozvat na cyklus postních kázání, který v kostele Všech
svatých pronesou biblisté Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
doc. Josef Hřebík, Th.D. a Jaroslav Brož, Th.D.
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Pokáním k obnově v Božím duchu aneb Postní dobou s kajícími žalmy
13.3. čt 18.00
20.3. čt 18.00

Radost po vyznání hříchů (Žalm 32)
Prosba o pomoc v krajním nebezpečí (Žalm 38)

27.3. čt 18.00

Důvěra v milosrdné odpuštění (Žalm 51)

3.4.

čt 18.00

Nadějí vedené volání z hlubin (Žalm 130)

10.4. čt 18.00

Kající modlitba za vysvobození (Žalm 143)

KALENDÁŘ FARNOSTI
Pravidelné bohoslužby
Bazilika sv. Markéty v Břevnově
Neděle
Všední dny
Pondělí

7.30
9.00
18.00
7.00
18.00
17.25

mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
modlitba růžence

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře
Neděle
Čtvrtek (letní čas)
Čtvrtek (zimní čas)

11.00
17.30
16.30

mše sv.
mše sv.
mše sv.

Příležitost ke svátosti smíření
Neděle
Pondělí - sobota
Svatý týden

7.00 – 7.25
v neděli se nezpovídá během
8.25 – 8.55
mše sv.
17.20 – 17.55
17.30 – 18.00
Pouze od pondělí 14.4. do středy 16.4.
Využijte dřívějších termínů. Děkujeme.
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Mimořádné bohoslužby
Bazilika sv. Markéty v Břevnově
7.00
5.3.

st

16.00
18.00
16.00

7.3.

pá

17.00
17.15
18.00

8.3.

so

18.00

9.3.

ne

14.3.

pá

16.3.

ne

19.3.

st

9.00

Popeleční středa
konventní mše sv.
mše sv. zaměřená na děti a
mládež
farní mše sv.
První pátek v měsíci
výstav Nejsvětější svátosti
k soukromé adoraci
svátostné požehnání
pobožnost Křížové cesty
mše sv.
mše svatá za
+ P. Františka Hochmana
I. neděle postní
mše sv. zaměřena na děti a
mládež

17.15

pobožnost Křížové cesty

17.15

pobožnost Křížové cesty

pobožnost Křížové cesty
17.15
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
7.00

konventní mše sv.
farní mše sv. (1. výročí
inaugurace papeže Františka)
pobožnost Křížové cesty
III. neděle postní
při mši sv. katecheze pro děti

18.00
21.3.

pá

17.15

23.3.

ne

9.00
17.15

25.3.
28.3.
30.3.
4.4.

út
pá
ne
pá

pobožnost Křížové cesty
Slavnost Zvěstování Páně
konventní mše sv.
7.00

18.00
17.15
17.15
17.15

farní
pobožnost
pobožnost
pobožnost
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mše sv.
Křížové cesty
Křížové cesty
Křížové cesty
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6.4.
11.4.

13.4.

ne

9.00

pá

17.15
17.15

ne

V. neděle postní
mše sv. zaměřena na děti a
mládež
pobožnost Křížové cesty
pobožnost Křížové cesty
Květná neděle

7.30

mše sv. se svěcením ratolestí

9.00
17.15

mše sv. se svěcením ratolestí
pobožnost Křížové cesty

18.00

mše sv. se svěcením ratolestí

PŘÍPRAVA NA SVÁTOSTI
Příprava na svátost křtu
dospělých
Příprava na svátost křtu dětí
Příprava na svátost
biřmování
Příprava na svátost
manželství
Udělování svátosti
nemocných

informace u P. Václava
informace u P. Václava
společná letos neprobíhá
informace u P. Václava.
pokud víme o někom v našem okolí, kdo
by stál o návštěvu nebo udělení svátosti
nemocných, informace u P. Václava nebo
v sakristii v době bohoslužeb
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Biblické hodiny
Konají se zpravidla v pondělí jednou za měsíc v 19.00 na faře. Termíny jsou
průběžně oznamovány, vede Jiří Šamonil.

Výuka náboženství
Vždy ve středu, podle rozvrhu pro jednotlivé skupiny.
(více na www.farnost-brevnov.cz)

Společenství maminek s dětmi (Sedmikrásek)
Vždy ve středu na faře. (více na www.farnost-brevnov.cz)

Setkávání seniorů
Konají se v průběhu roku na faře, není-li uvedeno jinak. Příští setkání se
koná 6. dubna 2014 v 15.00. Hostem bude naše farnice Marie Jakešová,
která se dlouhodobě zabývá etickou výchovou, představí nám téma: Etická
výchova ve škole – cítit s dětmi. Velmi zajímavé a aktuální téma dnešní
doby.
Kontaktní osoby:
Kristina Škvorová, tel.: 607 504 207
Blanka Adamusová, tel.: 775 470 816
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Farní kafe
Každou neděli po mši svaté v 9.00 se scházíme na faře, kde je příležitost
k agapé, setkání a zažití všeho dobrého, co jsme obdrželi při slavení
eucharistie. Zveme tedy ke společnému setkání. Na faře je možné si
zakoupit kávu v různých dnes oblíbených variantách chuti a úprav; nejen
kávu, čaj, atp.

Pravidelný úklid kostela
Každé úterý po večerní mši svaté od 18.30 do 19.30. Každá pomoc je vítána!
V kostele vzadu na nástěnce je rozpis, kam se zapisujme na jednotlivé
termíny. Především je třeba počítat se 3. úterky v měsíci. Rozpis je také
k dispozici v elektronické podobě na našich internetových stránkách.

Mimořádný úklid kostela
Před Velikonocemi zveme na velký úklid naší baziliky. V sobotu 12. 4. 2014
mezi 8.00 a 10.30. prosíme zvláště mladé a mladší. Občerstvení zajištěno.

Farní burza
Koná se o víkendu 14. - 16. 3. 2014 ve Vojtěšce. Finanční výtěžek burzy
bude věnován na charitativní účely.
Příjem darovaných věcí.
14.3.

pá

16.00 – 18.00

15.3.
16.3.

so
ne

9.00 – 11.00
8.30 – 10.30

Prosíme, noste věci pokud možno v
igelitových pytlích nebo taškách.
Prodej (kus za 10 Kč)
Prodej (kus za 10 Kč)
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Připravujeme
27.4.

Misijní neděle

17.5.

Farní pouť

23.5.

Noc kostelů

1.6.

Dětský den

15.6.

První přijetí svátosti eucharistie dětí naší farnosti
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KONTAKTY
Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty
Markétská 1/28,
CZ – 169 01 Praha 69 - Břevnov
web: www.farnost-brevnov.cz

P. Václav Snětina OSB, administrátor farnosti
e-mail: farnost@brevnov.cz
tel.: 220 406 232 nebo 220 406 111
(mimo pondělí převážně v dopoledních hodinách)
mobil: 605 319 960

P. Benedikt Kolaja OSB, rektor kostela Panny Marie Vítězné na Bílé
Hoře
e-mail: benediktosb@seznam.cz
tel.: 220 406 111

P. Prokop Siostrzonek OSB, vypomáhá ve farnosti
e-mail: prevor@brevnov.cz
tel.: 220 406 111

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Markétská 1/28,
CZ – 169 01 Praha 69 - Břevnov
web: www.brevnov.cz
e-mail: klaster@brevnov.cz
tel.: 220 406 111
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