
 

 

 

 

 

 

 

 

Svatý týden                                        02/2014 

                     Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč 

Úvodní slovo 

„Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít 

světlo života“ (Jan 8, 12b) 

 

Milí farníci, 

Týden, který nazýváme „Svatý,“ je jeden týden v roce, z něhož žijeme celý 

život. Není to přehnané? Posuďme sami.  

O Květné neděli doprovázíme Ježíše do Jeruzaléma. Ano, nejsme jen 

přihlížejícími, ale těmi, „kteří jdou s radostí za svým Králem Kristem,“ jak 

slyšíme v žehnací modlitbě nad ratolestmi. Květná neděle propojuje Kristovo 

utrpení s jeho královským triumfem. Je to jakási předzvěst jeho budoucího 

oslavení. Právě proto se v této „bráně“ Svatého týdne můžeme sami spatřit. 

Třebaže je náš život plný utrpení, je předzvěstí budoucí slávy. Přinášíme 

ratolesti symbolizující náš pozemský život, který jednou vyraší, ale za čas 

usychá. Avšak ratolest naroubovaná na kmen, kterým je Kristus, dostává 

zcela jinou podobu a hodnotu (srov. Jan 15, 5). Buďme při vjezdu do 

Jeruzaléma s Kristem, buďme s ním při jeho nejdůležitější cestě, on bude 

s námi při všech našich životních cestách.  

Na Zelený čtvrtek zasedneme večer ke společné hostině v domě Božím, 

v našem společném domově. Chápeme tak místo, kde se pravidelně 

scházíme? Ježíš sám sebe přináší za všechny, ale také za každého jednotlivě 

- tak jako domov tvoří rodina a její jednotliví členové. Tématem večerní 

Zpravodaj 

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ 



SVATÝ TÝDEN 
 

2 

 

liturgie jsou dvě události: 1) Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství 
eucharistie a myje apoštolům nohy. 2) Ježíšova modlitba v Getsemanské 
zahradě a jeho zajetí. Ježíš tvoří to nejintimnější tajemství vztahu k nám při 
společném setkání, obyčejném gestu mezilidských vztahů. Kristus nás 
posiluje svým tělem a svou láskou. Ukazuje nám tak, že vše, co jsme s ním 
prožili a prožijeme, je pravda a vše má svůj Božský smysl. Proto několik 
nesmyslných (lidských) zásahů učedníků v průběhu celých svátků.  

Jako je předvečer Velkého pátku znamením společenství, je Velký pátek 
znamením samoty. Víme, že v obou případech to ale není tak docela pravda 
(Jidášova zrada; Maria s Janem pod křížem). Tak jako každý den v roce 
církev něco slaví, dnes neslaví nic. Přesto se scházíme, abychom pokračovali 
v cestě, abychom si připomněli umučení Ježíše Krista. Obřady se skládají 
z bohoslužby slova, uctívání kříže a svatého přijímání. Ježíšovo ukřižování 
je spásným činem, kterým bere na sebe důsledky hříchů doléhajících na 
člověka. Tedy to, co na nás doléhá v našem životě, ještě není tolik, kolik na 
sebe vzal Ježíš. To nás vede k pokoře, úctě a bázni. Proto je Velký pátek 
dnem přísného půstu. Ježíš vzal na sebe naše prokletí. Na kříži trpěl ztrátou 
Boha. Tu způsobuje hřích. „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil“ (Mt 27, 
46).  

Bílá sobota je dnem, kdy se neslaví mše svatá a žádné svátosti kromě 
svátosti pomazání nemocných a svátosti smíření. Je to den, kdy prožíváme 
u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Je to chvíle, kdy 
si uvědomujeme dopad našeho hříchu a všeho, čím poškozujeme sami sebe, 
své vztahy k druhým a k Bohu. Církev se dnes modlí u Kristova hrobu 
liturgii hodin (Denní modlitbu církve) a během dne (většinou) probíhají 
přípravné obřady katechumenů na slavnost velikonoční noci a přijetí křtu.  

O velikonoční noci slaví církev Velikonoční vigilii, ústřední setkání a 
slavení celé církve. Bez této noci a bez této liturgické slavnosti by nebyl 
důvod se jindy setkávat, natož slavit. Bez Kristova zmrtvýchvstání by nebylo 
celé Kristovo dílo. Tato noc je oslavou toho, že Pán vstal z mrtvých, zlomil 
moc smrti, aby nám otevřel cestu k životu. Liturgie Velikonoční vigilie 
oslavuje několika symboly tento „přechod“ ze smrti k životu. O celém 
velikonočním tajemství vypovídá chvalozpěv Exsultet. Jedná se o básnické 
dílo, které propojuje Kristovo vzkříšení se Starým zákonem i s naším 
současným životem. Vigilie začíná slavností velikonoční svíce, požehnáním 
ohně, od něhož je rozsvícena velikonoční svíce. Ve starozákonní bohoslužbě 
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slova nasloucháme historii vztahu Boha k člověku a důsledkům kladné i 
negativní lidské odpovědi. Chvalozpěv Sláva na výsostech symbolizuje po 
velikonoční svíci druhý vrchol Kristova vzkříšení (rozsvěcí se světla na 
oltáři). Zpěv Aleluja pak už v radosti připravuje na zvěst o Ježíšově 
zmrtvýchvstání, kterou všichni přítomní očekávají. V křestní bohoslužbě 
prožíváme další vrchol plodů Kristova vzkříšení. Právě skrze křest máme 
účast na Kristově smrti a vzkříšení. „Byli jsme tedy křtem spolu s ním 
pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou 
mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života“ (Řím 6, 4). Křest je 
navázání osobního vztahu mezi Kristem a církví, tento vztah o velikonoční 
noci navazují dospělí katechumeni a křesťané obnovují své křestní vyvolení. 
Slavením eucharistie pak celá vigilie pokračuje.  

Velikonoční noc je součástí neděle Zmrtvýchvstání Páně. V tento den se 
křesťané schází k slavnostní liturgii „lámání chleba,“ a neděle se proto 
nazývá dnem Páně, protože Kristus vstal z mrtvých „prvního dne v týdnu,“ 
„prvního dne po sobotě.“ O velikonoční neděli plně zakoušíme plody celého 
svatého týdne, můžeme teprve „pochopit“ všechny události od Ježíšova 
vjezdu do Jeruzaléma. Je to oslava jedinečného vykupitelského činu, 
z něhož žijeme každou neděli. Z velikonoční neděle čerpají všechny 
následující neděle, dny zasvěcené Pánu. Proto každou neděli můžeme prožít 
„malé“ Velikonoce, protože se v ní zpřítomňuje onen jedinečný velikonoční 
čas.  

Následovat Krista není vždy snadné, možná o to těžší je to v Kristově Svatém 
týdnu, z něhož ale čerpáme celý život. Pokud najdeme odvahu být s Kristem 
každý den Svatého týdne, i on je s námi a pak i po všechny dny až do konce 
života (srov. Mt 28, 20). To, co prožíváme ve Svatém týdnu, prožívá každý 
z nás skoro každý den. Jsme na cestě, setkáváme se při stole se svými 
nejbližšími, obětujeme za druhé, máme dny beznaděje a prázdnoty, ale pak 
také noci vzkříšení a dny plné velikonočního světla. Být s Kristem v ten 
nejdůležitější týden, pak je i on s námi.  

Přeji Vám všem Velikonoce plné milosti a radosti, kterou nám dává 
zmrtvýchvstalý Kristus. 

          

P. Václav 
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Pašijové hry v katedrále 

Letos poprvé se ve Svatovítské katedrále budou konat pašijové hry. 
„Upravenou verzi Hořických pašijí představí na Květnou neděli 13. dubna 
2014 od 15.00 hodin tři herecké osobnosti – Otakar Brousek ml., Nela 
Boudová a Jakub Gottwald. Zazní hudba Jaroslava Krčka v provedení 
souboru Musica Bohemica. Režie Václav Lautner.“ (www.apha.cz) 

 

Velikonoční oktáv 

Slavností Zmrtvýchvstání Páně začíná velikonoční oktáv a končí II. nedělí 
velikonoční. Tak jako se připravujeme dobou postní na největší svátky naší 
spásy, tak následně po jejich vyvrcholení máme po osm dní zažít a radovat 
se z darů, které nám přináší Kristova velikonoční oběť. Proto také během 
celého týdne zaznívá při slavení eucharistie zpěv Gloria „Sláva na výsostech 
Bohu“ a může znít velikonoční sekvence Victimae paschali laudes „Chválu 
vzdejme, křesťané.“ Ti, kdo byli pokřtěni o Velikonoční vigilii a přijali bílé 
roucho, nosí tento šat po celý týden a odkládají ho právě na II. neděli 
velikonoční (proto se také někdy tato neděle nazývá Bílá neděle).  

O velikonočním oktávu máme účastí na bohoslužbách vyjádřit radost a 
vděčnost za vše, co nám přinesla tajemství Kristovy smrti a vzkříšení. Tímto 
týdnem se prodlužuje neděle Zmrtvýchvstání na osm dní. Máme slavit osm 
dní. Proto některé liturgické texty, zvláště antifony mluví po celý oktáv ve 
smyslu: Dnes Kristus vstal z mrtvých.   

 

 

 
 
 

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ 

OKTÁV 
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Pravidelné bohoslužby 

Bazilika sv. Markéty v Břevnově 

Neděle 
7.30 mše sv. 
9.00 mše sv. 
18.00 mše sv. 

Všední dny 
7.00 mše sv. 
18.00 mše sv. 

Pondělí 17.25 modlitba růžence 
 

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře 

Neděle 11.00 mše sv. 
Čtvrtek (letní čas) 17.30 mše sv. 
Čtvrtek (zimní čas) 16.30 mše sv. 

Příležitost ke svátosti smíření 

Neděle 
7.00 – 7.25 

v neděli se nezpovídá během 
mše sv. 

8.25 – 8.55 
17.20 – 17.55 

Pondělí - sobota 17.30 – 18.00  

Svatý týden 
Pouze od pondělí 14.4.  do středy 16.4.  

Děkujeme za pochopení. 

Bohoslužby Svatého týdne a oktávu 
velikonočního 

Bazilika sv. Markéty v Břevnově 

13.4.  ne 

Květná neděle 
7.30 mše sv. se svěcením ratolestí 
9.00 mše sv. se svěcením ratolestí 

17.15 pobožnost Křížové cesty 

18.00 mše sv.  

KALENDÁŘ FARNOSTI 
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17.4.  čt 

Zelený čtvrtek 
v tento den nebude ranní mše svatá  

(mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách) 

18.00 
mše sv. na památku Večeře 

Páně 

19.00 – 24.00 
možnost soukromé adorace 

v bazilice 

 
 

18.4. 
 
 

pá 

Velký pátek – den přísného postu 

7.00 – 15.00 
možnost soukromé adorace 

(prosíme, abyste se zapisovali 
na jednotlivé adorační hodiny) 

15.00 pobožnost Křížové cesty 
18.00 velkopáteční obřady 

19.00 – 21.00 možnost soukromé adorace 

19.4.  so 

Bílá sobota – den bez liturgického slavení 

7.00 – 15.00 
možnost soukromé adorace 

(prosíme, abyste se zapisovali 
na jednotlivé adorační hodiny 

20.30 vigilie Zmrtvýchvstání Páně 

20.4. ne 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
7.30 mše sv. 

9.00 mše sv. 

18.00 mše sv. 

Po všech bohoslužbách bude žehnání pokrmů. 
Můžeme přinést pečivo, chléb, vajíčka, maso aj. 
v košíkách atp., které přede mší shromáždíme 

vpředu u oltáře sv. Vojtěcha. 

21.4. po 

Velikonoční pondělí 

7.30 mše sv. 

9.00 mše sv. 
18.00 mše sv. 

23.4. st 

Slavnost svatého Vojtěcha, zakladatele kláštera 
Slavnosti svatých připadající na velikonoční oktáv se 
překládají na nejbližší možný termín. V naší farnosti 
letos slavnost sv. Vojtěcha nebudeme překládat, ale 

přesouváme oslavu tohoto světce do katedrály, kde je 
23. dubna navíc poutní slavnost (v katedrále sv. 

Víta, Václava a Vojtěcha). 
 

Mše svatá začíná v katedrále v 18.00. 
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27.4. 
 

ne 

II. neděle velikonoční, Neděle Božího 
milosrdenství, končí velikonoční oktáv 

7.30 mše sv.  

9.00 

mše sv. (celebruje P. Pavel Pola) 
zahajuje Misijní neděli v naší 

farnosti. Akci „Na světě nejsme 
sami“ pořádají oddíly Arachné a 

Jeleni. (více na plakátu)  
V tento den budou ve 
Vatikánu svatořečeni 

papežové Jan Pavel II. a Jan 
XXIII. 

18.00 mše sv.  

 

 

 

Příprava na svátost křtu 
dospělých 

informace u P. Václava 

Příprava na svátost křtu dětí informace u P. Václava 

Příprava na svátost 
biřmování 

společná letos neprobíhá 

Příprava na svátost 
manželství 

informace u P. Václava. 

Udělování svátosti 
nemocných 

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 
 

 

 

Postní kasičky 

Od Květné neděle do II. neděle velikonoční vybíráme papírové postní 
kasičky, které jsme měli příležitost si v době postní vyzvednout v bazilice. 
Kasičky budou převezeny do centra Arcidiecézní charity Praha (Londýnská 

PŘÍPRAVA NA SVÁTOSTI 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
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44, Praha 2). Můžeme na nich označit účel, na který chceme, aby naše 
ušetřené peníze byly použity. Kasičky, prosíme, odevzdávejte v sakristii.  

Výsledky farní burzy 

Výtěžek farní burzy konané v březnu ve Vojtěšce, který činil 5000 Kč, jsme 
odeslali prostřednictvím České katolické charity na Filipíny obětem tajfunu 
Haiyan na výstavbu nového kostela. Zbylé oblečení odvezla společnost Potex 
na další charitativní účely. Všem zúčastněným děkujeme a Pán žehnej! 

Výsledky farní sbírky na renovaci ozvučení 

baziliky 

Na 5. a 6. dubna 2014 jsme vyhlásili sbírku na renovaci ozvučení baziliky. 
Hlavními důvody bylo nedostačující vybavení pro scholu, výměna zesilovače 
a klopový mikrofon pro celebranta. Celkové náklady činí 120 000 Kč. 
Renovace je financována: 1) ze sponzorského daru, 2) z klášterního 
příspěvku, 3) z farní sbírky. Při sbírce jsme vybrali 33 025 Kč. Všem, kteří 
jakkoli přispěli, děkujeme a Pán žehnej!  

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, příští setkání 1. 6. 2014 ve 14.30.  

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. 

175. skautský oddíl Jeleni 

Ve 175. skautském oddíle Jeleni to žije akcemi pro mladé. Kluci od Jelenů 
se od začátku školního roku nezastavili. Pomáhali se slavností svatého 
Václava, o podzimních prázdninách vyrazili do Brd, na vánoční výpravu se 
vydali do Plzně a v zimě objevovali krásy Ústí nad Labem. Sportovně uspěli 
na florbalovém turnaji Derwen Cup, kde nejmenší Vlčata vybojovala 2. 
místo a vedoucí dokonce vyhráli svou kategorii. Oddíl se připravuje na 8. 
ročník benefiční akce Na světě nejsme sami a všichni se těší na expedici 
Dunajec na přelomu dubna a května. 

 

Připravujeme 

27.4. Misijní neděle 

17.5. Farní pouť 

23.5. Noc kostelů 

1.6. Dětský den a setkání seniorů 

7.6. Svatodušní vigilie 

8.6. První přijetí svátosti eucharistie dětí naší farnosti 
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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 

 

 

 

 

 

KONTAKTY 
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