
 

 

 

 

 

 

Listopad                                        03/2014 

                     Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč 

Úvodní slovo 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014  
 

Milí farníci, 

Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé se nese v atmosféře  
100. výročí zahájení 1. světové války.  

Postupem času člověk začne rozeznávat kontury a obrysy místa, kde žije  
a kde je jeho domov. Začíná objevovat vděčnost za životní dílo svých předků. 
Jsme zde díky jejich podílu na stvoření, na dobrém díle Božím, které člověka 
zušlechťuje a ukazuje na duchovní přesah lidské existence. Letos si 
uvědomujeme, že naši předkové také položili svůj život, abychom zde mohli 
svobodně stát.  

Každá válka je zlo, každá lidská oběť je nenahraditelná, každý zmařený 
lidský život je ztrátou velkého pokladu, a sice daru života, který Bůh svěřil 
člověku. A proto připomínáme-li si oběti 1. světové války, připomínáme  
si i velkou ztrátu víry, ztrátu důvěry v Boha. Je pochopitelné, že člověk 
přestane vést dialog s Bohem, pokud zažije válečné hrůzy.  

Přál bych si, aby byl letošní rok časem dialogu. Obnoveným dialogem, který 
vedeme ne snad za naše předky, ale proto, že jsme jejich potomci a oni nám 
svou obětí dali čas míru a svobody. Jak naléhavě zní tyto myšlenky právě 
dnes v kontextu celosvětového dění. Vstupme tedy do dialogu. „Když  

se člověk na člověka hněvá, může najít uzdravení u Boha?“  (Sír 28, 3).  

Zpravodaj 
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Někdy se nám zdá, že se modlíme, ale Bůh neodpovídá. Stejně tak ona 
věčná otázka: Je-li Bůh, proč jsou válečné konflikty? Války budou vždy, 
dokud v nás bude hřích. Nebudeme si rozumět, pokud zlo bude mít nad 
námi převahu. Mezilidské konflikty, to je vlastně malý válečný stav. Náš 
hřích, to je válečný stav mezi námi a Bohem. Bůh ale tuto válku nezačal.  

Přesto se k nám Bůh má jako Otec, který své děti vede k odpouštění, 
k vzájemnému odpuštění. Nikdy nevíme, kdy my sami budeme prosit  
za odpuštění. Proto odpouštějme jako první. Tudy vede cesta k uzdravení 
našich vztahů i k objektivnímu pohledu na existenci Boha v dnešním světě. 
Blaze bude těm, kdo mají odvahu být pokornými, solidárními, kdo pláčou 
s plačícími, ale také blaze těm, kdo jsou milosrdní, kdo mají srdce plné 
lásky, takové lásky jakou má Bůh k člověku (Srov. Mt 5, 1-10).  

Při vzpomínce na naše zemřelé, zvláště na oběti 1. světové války je jistě 
důležité slovo: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny 

Božími,“ (Mt 5, 9). Bůh nám dává odpověď. A i my sami máme příležitost 
odpovědět. Působit pokoj, být tvůrci pokoje. To je vzácnější než použít sílu 
proti druhému, i kdybychom měli stonásobné právo vypovědět válku. To je 
nesnadný úkol, zvláště když nám ubývá sil na všech frontách života lidské 
společnosti. Je stále těžší a těžší udržet tento pokoj, tento mír. Ale bude se 
nám dařit, pokud budeme naši lidskou a občanskou svobodu stavět na 
základech svobody Boží, doslova svobody Božích dětí. Pak se v našem životě 
a vztazích rozhojní skutečný pokoj.     

          

P. Václav 
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V tyto dny se hovoří v církevní tradici o odpustcích. Modlíme se za naše 
zemřelé. Modlitba je forma dialogu s Bohem. Chceme vést dialog s Bohem  
o životě našich zemřelých. Zvláštní modlitbou získáváme pro naše zemřelé 
odpuštění časných trestů za jejich hříchy. Odpustky se tedy netýkají nás, 
ale zemřelých v očistci (ve stavu očišťování), kde čekají na povolání  
do Božího království. Říkáme tedy, že pro naše zemřelé získáváme odpustky. 
Tyto modlitby mají svůj řád, to znamená, že my sami chceme pro naše 
zemřelé udělat „něco víc“ (pokud je to v našich možnostech) jak nás k tomu 
vede tradice církve (tyto modlitby jsou spojeny s určitými místy a v určitých 
dnech). Bůh ale samozřejmě přijímá jakýkoli dobrý úmysl. 

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den lze při návštěvě kteréhokoliv kostela 
získat plnomocné odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, 
sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je podmínkou pomodlit se 
při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.  

Od 1. 11. do 8. 11. lze získat po splnění tří obvyklých podmínek denně 
plnomocné odpustky, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen 
v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.  
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Vzpomínka na P. Jedličku 

„Byl pro nás klidným přístavem i útěchou a pomocí v neklidných  
a nebezpečných dobách. Pomohl nám v zachování víry a naděje, že přijdou 
lepší časy, kdy se nemusí skrývat a již snad navždy zůstane možnost jejího 
veřejného vyznávání. Ne všem bylo v těch časech právě tohle umožněno.  
A jsou mezi námi dodnes slepí, u kterých převažuje hodnocení vnějších 
projevů z té doby, a neznají, či si neuvědomují celé souvislosti. Nejen péče  
p. Jedličky o náš nádherný kostel, ale zejména jeho osobní znalost své 
farnosti a jejích farníků umožnila mnoha rodinám udržovat i svojí víru a 
zachovávat ji i pro své děti a rodinu. Že k tomu musela být odvaha i jeho 
„politická“ obratnost, mu slouží jen ke cti.  

Právě tou cestou se má ubírat jeho dnešní hodnocení a připomínat si tyto 
skutečnosti. Málokdo si uvědomuje, že tato složitá činnost jej stála velikou 
újmu na zdraví, které bral jako oběť.  

Nikdy na něj nezapomeneme a znovu děkujeme za to, že se jeho památka 
bude připomínat. Z vlastního osobního setkávání naší rodiny chceme všem 
dosvědčit, že p. Jedlička byl dobrým služebníkem Božím.“ 

 

Judita a Karel Šimoníčkovi, farníci 
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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  

Mimořádné bohoslužby 

Bazilika sv. Markéty v Břevnově 

1.11.  so 

Slavnost Všech svatých 
7.00 mše sv.  

18.00 mše sv.  

2.11.  ne 

Vzpomínka všech věrných zemřelých  
bohoslužby podle obvyklého nedělního pořádku 

15.00 
pobožnost za zemřelé na 

hřbitově, začátek u hlavního 
kříže 

KALENDÁŘ FARNOSTI 
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9.11.  ne 
Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

bohoslužby podle obvyklého nedělního pořádku 

10.11. po 
Mše svatá za + sr. Akvinelu Loskotovou 

18.00 mše sv. 

29.11. so 

Otevření nového liturgického roku  

18.00 
mše sv. z vigilie 1. neděle 
adventní, žehnání našeho 
farního adventního věnce 

30.11. ne 

1. neděle adventní 
při všech mších žehnání adventních věnců, které 

pokládáme pod náš společný věnec v kostele  

Mše svatá v 9.00 bude se zaměřením na děti. 
 

 

 

Příprava na svátost křtu 
dospělých 

informace u P. Václava 

Příprava na svátost křtu dětí informace u P. Václava 

Příprava na svátost 
biřmování 

společná příprava začne  
25. 11. v 19.00 na faře 

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 
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Evropské setkání mladých – Taizé 

Od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 se v Praze uskuteční Evropské setkání 
mladých - Taizé. Každá pražská farnost byla vyzvána, aby nabídla možnosti 
ubytování v rodinách pro poutníky. I my se zapojujeme. Organizace se ujalo 
společenství vysokoškoláků při naší farnosti. Veškeré informace a kontakty 
na organizátory jsou na nástěnce a na stole vzadu v bazilice nebo na farních 
stránkách. Prosíme ty z vás, kteří by mohli ubytovat poutníky, aby si vzadu 
vyzvedli formulář (nebo si jej stáhli z farních stránek v elektronické podobě 
a vytiskli). Odevzdat je třeba do 9. 11. 2014 do krabice vzadu v kostele. 
V této souvislosti zveme k modlitbám Taizé, které se budou konat v naší 
bazilice. Podrobnější informace jsou přiloženy. 

Břevnovské společenství vysokoškoláků 

Scházíme se vždy ve středu v 19.45 ve Vojtěšce. Písmo svaté, modlitba, 
diskuse nad čajem, filmy, hry…  

Kontakt: janakova.bara@seznam.cz 

Sčítání návštěvníků nedělních bohoslužeb  
12. října 2014 

Po pěti letech se opět sčítali návštěvníci bohoslužeb ve všech farnostech.  

Výsledky u sv. Markéty 

Celkem 
všechny nedělní 

bohoslužby 
695 návštěvníků 

Sobotní večerní mše sv. 
z vigilie + Domov pro 

seniory Eliška 
30 mužů 44 žen 74 celkem 

Neděle v 7.30 45 mužů 45 žen 90 celkem 
Neděle v 9.00 157 mužů 217 žen 374 celkem 
Neděle v 18.00 74 mužů 83 žen 157 celkem 

 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
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Misijní neděle 19. října 2014 

V naší farnosti jsme prodejem misijních kalendářů a zápalek přispěli 
částkou 2 754Kč na misie v Keni. Částka byla odeslána na účet 
Papežských misijních děl v ČR. Děkujeme všem za podporu! Misie v naší 
farnosti podporujeme zvláště konáním akce „Na světě nejsme sami“, která 
se koná vždy za jarního počasí po Velikonocích v celém areálu kláštera.     

Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a 
hraček  

7. - 9. 11. 2014 ve Vojtěšce 

7.11. 16.30 -18.00 příjem darovaných věcí 
8.11. 9.00 -11.00 prodej (kus za 10Kč) 
9.11. 8.30 -10.30 prodej (kus za 10Kč) 

Prosíme, noste věci pokud možno v igelitových pytlech nebo taškách. 
Finanční výtěžek bazaru bude věnován na charitativní účely.  

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 14. 12. 2014.  

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. 

Automatická závora v bráně do hospodářského 
dvora 

Instalace proběhla především z důvodu zahlcení hospodářského dvora 
cizími auty (někteří pracující v centru města využívali náš areál jako 
parkoviště) a také z důvodu bezpečnosti v celém areálu (je za námi několik 
vážných ohrožení na zdraví/životě, především dětí). V posouzení situace 
sehrála i svoji roli krádež (proveditelná jedině za pomoci automobilu)  
za bílého dne v hospodářském dvoře. 
Protože se tato věc týká mnoha aspektů našeho života v areálu kláštera, 
berme následující řádky jako pracovní text.  
V neděli bude závora otevřena: 7.00 - 19.30 (především pro příjezd 
nemocných a hendikepovaných na bohoslužby). V ostatních případech jsou 
u závory instalovány zvonky “fara,” “fortna”. Tak budeme mít přehled, 
kdo se s autem pohybuje po areálu kláštera. Praxí se ukáže, co bude třeba 
na věci upravit a doladit (např. ve vztahu k životu ve farním pavilonu 
Vojtěška apod.).  
Jak jsme již hlásili v kostele z jara letošního roku, zvažme, zda opravdu vždy 
nutně potřebujeme přijíždět autem až ke kostelu, zda nestojí zato chránit si 
areál kláštera jako opravdovou klidovou zónu. Před branou kláštera je 
instalován kamerový systém. Děkuji za pochopení. P. Václav 
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Připravujeme 

5.12. pá 16.00 Setkání se sv. Mikulášem v kostele 

5.12. pá 18.00 
Adventní adorace na první pátek  

v měsíci po mši sv. 
13.12. so 8.00 Velký úklid kostela před svátky 

14.12. ne 15.00 Setkání seniorů 

Bude upřesněno Modlitby Taizé 
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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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