FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ

Zpravodaj
Doba adventní

04/2014
Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč

Úvodní slovo
Advent – Příchod
Svatá Anežka – lucerna na cestě v neklidných dobách
Milí farníci,
Advent – Příchod, slovo Advent znamená Příchod. Píšeme velké „P“, protože
toto období je očekáváním Příchodu Ježíše Krista.
V uplynulém roce jsme možná v naději očekávali lepší čas, na spoustu lidí
jsme čekávali úspěšně nebo bez výsledku. Ne všechny události nám přišly
takové, jaké jsme je očekávali. Ne každý vešel (do našeho života) tak, jak
jsme chtěli. Advent, to jsou čtyři týdny, kdy můžeme do svého života nechat
Přijít Boha. On se nikdy neopozdí, nezklame, ale také nikdy se nám
nevnucuje. V Něm je to tajemství, nad kterým o Vánocích tak žasneme.
Letošní Advent prožíváme možná ještě ve větší nejistotě. Co bude dále s naší
zemí po 25 letech svobody? Do jaké doby vrůstají naše děti? V tomto čase
nejistoty (i když uprostřed Evropy se dá o míře nejistoty silně polemizovat)
se držme darů, které nám dává Bůh a víra žitá ve společenství církve. Kard.
Joachim Meisner v r. 2011 při oslavě 800 let od narození Anežky České řekl:
„A ty, země Česká, nejsi nejsekularizovanější zemí Evropy, vždyť žádný
národ není vyznamenaný tolika zemskými patrony jako ty.“
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Jako povzbuzení, vzpomínku a tradici života v naší farnosti přinášíme
kázání Prof. Petra Piťhy, pronesené při oslavě svaté Anežky v naší farnosti v
neděli 13. 11. 2011 při mši svaté v 18.00.
.

P. Václav

Bratři a sestry, lidé dobří,
po celý letošní Anežčin rok měli jste před očima její obraz. Obraz české
princezny-řeholnice či řeholnice české královny. Den poté, co k její poctě
byly konány slavné bohoslužby za účasti kardinálů, biskupů, státníků a
velkého množství lidí, scházíme se zde v den jejího svátku liturgicky
potlačeného nedělí. V tomto nevelkém společenství připadá mi sestra
Anežka pojednou tak silně přítomná, že se musím obrátit k ní. Oslovit
světce znamená modlit se k němu. Co jiného je modlitba než hovor duše se
světcem samotným či Bohem. Co jiného je hovor než střídavé naslouchání.
Co jiného je pravda, kterou hledám, než odrytí skutečnosti, a naší
skutečností je nitro. Pokud se obáváte uvidět, co je v člověku, raději vstaňte
a odejděte. Pokud se ostýcháte pohlédnout do nitra druhého člověka,
zahleďte se do svého nitra – jsou si v mnohém podobné. Neposlouchejte
mne, ale poslouchejte, co říká oslovená Anežka. Ztište se a buďte pozorní,
abyste mohli k mé modlitbě zodpovědně říci: Ano, staň se anebo stejně
vědomě své amen nevyslovit.
Sestro Anežko, když jsem za tebou putovával v době ponížení, byl jsem
sklíčený mlhami lží a měl jsem strach z postav, které se v nich přibližovali
jako zlý přízrak, říkavalas mi: Neboj se ani mlhy ani temnot kolem sebe, ale
chraň světlo svého nitra. To povede tvůj rozum, aby se tam nevplížily mlhy, a
tvé srdce zachová lásku, abys viděl, kudy vede cesta dobra. Když se dnes
dívám kolem sebe a vidím, co všechno bylo skryto v mlhách, které se na
tvou přímluvu rozvanuly jako zázrakem, přicházím unaven a smutný.
Opakuješ mi, že nemám poklesat na mysli a mám trpělivě pracovat. Jak
útěšně znějí tvá slova: Čekal jsi jaro a jsi zklamán? Ale vzpomeň si, že zima
byla tvrdá a sněhu se nakupilo převeliké množství. Nemohou hned vykvést
jabloně. Po takové zimě jsou cesty rozblácené, oranice těžká, je syrovo a první
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květy se choulí nízko u země. To patří k jaru. Tvá usebraná tvář je přitom tak
klidná. A najednou mám plno otázek. Vadí mi hluk, jak mu mám uniknout?
Mám jako ty odejít za zdi kláštera? Myslíš, že opilci v mé době byli tišší a že
z krčem nezněly skřeky dud a výskání škádlených pouličních holek? Či
myslíš, že byly bez hlesu sváděny bitvy, nezněly urážky a meče při nárazu
nevydaly zvuk? Nic není horší než v mé době. Ticho se rodí v nitru člověka.
Ztiš své myšlenky a ztlumí se i tvůj hlas. Neměla jsem to jiné. Co se spory,
hádkami a rozbroji? Myslíš, že bratrův spor s jeho synem, který přerostl
v občanskou válku, měl větší sílu než tahanice vašich předáků? Vyprávíte si,
že jsem ubránila mír. Snad – ano, ale jen proto, že jsem ho ubránila v sobě a
nepřijala stranictví. Čím víc se hroutí pokoj v tobě, tím víc útočí zloba
zvnějšku. Říká se o tobě, že jsi ho uchránila chudobou, ale dnes už nelze být
tak chudý ani v klášteře, natož mimo něj. Chudoba, chlapče není otázkou
majetku. Myslíš, že vaše obchodní domy plné špatného zboží lákají víc než
barvité trhy mé doby, kde kupci vystavovali ručně vyrobené zboží, které
přetrvalo generace, a vyvolávalo jeho chválu a neslýchaně výhodnou láci, a
každému tajemně šeptali, že právě a jedině pro něj prodají ještě levněji? Co
dnes dělají vaše noviny, za mých časů zvládli šílení fanatici z kazatelen,
našeptavači v krčmách a potřeštěné ženské u městské studny. Všechno je
stejné. Stačí nepopřát jim sluchu. Všechno, co trápí vás, trápilo i mne, protože
lidé se ve svých vášních nemění a nepřítel, ten hlavní, je stále stejný. Vím,
proč jsi přišel. Chceš mi říct, že jsi zmatený a nevíš kudy kam.
Ne, sestro Anežko, už ne. Vím, co mám dělat, vím, kudy a jak jít – cestou
opravdovosti a služby. Vím, kam jdu. Jdu k témuž Kristu, k němuž jsi
spěchala ty na zemi v potřebných a na nebi ve věčné slávě. Nebudu se víc
ptát, ale o jedno tě požádám. Požehnej mi svou svatou rukou, tak jemnou,
že propustí světlo slunce, a tak silnou, že zastíní jeho žár. Vztáhni ji nad
celou českou zem a vypros nám světlo za noci a stín v palčivých dnech.
Přimlouvej se za svou zem a zjednej pokoj, dobro a pokoj. Pokoj a dobro
v Kristu, našem Pánu navěky. Amen.
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Duchovní příprava na vánoční svátky (17.-23.12.)
Od 17. prosince máme možnost prožít zvláštní duchovní přípravu
na vánoční svátky. Liturgie nám ve večerních chválách (nešporách)
předkládá tzv. „Ó antifony“.
Večerní chvály (nešpory) jsou součástí Denní modlitby církve (lidově
nazývané „breviář“). Středem této večerní modlitby církve je chvalozpěv
Magnificat (Magnificat anima mea Dominum - Velebí má duše Pána). Je to
text z Lukášova evangelia (Lk 1, 46-55), který patří do období před
narozením Ježíše. Maria chválí Boha za to, že ve svém lůně nosí Mesiáše.
Raduje se, že Bůh plní, co slíbil. Oslovil ji, nepatrnou dívku z Nazareta
a toto Boží oslovení přináší naději nejen Marii, ale i všem lidem, každému
jednotlivě i celým národům. Tento Mariin chvalozpěv je v modlitbě církve
od 17. do 23. prosince orámován útvarem, který nazýváme „Ó antifona“.
Antifony obecně jsou krátká zvolání, verše z Písma svatého a jiných textů,
které uvádějí do tématu starozákonních žalmů. Protože se Magnificat svou
literární stavbou podobá žalmům, má tento chvalozpěv i svou antifonu.
„Ó antifony“ opěvují Ježíše, přicházejícího Mesiáše, který se má narodit
z Panny Marie a přinést celému světu spásu. Vyjadřují očekávání Izraele
i prvních křesťanů.
Kdo je Ježíš a jaký je smysl přípravy na jeho příchod (Advent) můžeme lépe
chápat právě díky „Ó antifonám“, literárnímu a duchovnímu pokladu
modlitby církve.

17. prosince: Ó Moudrosti, tys vyšla z úst Nejvyššího a od počátku do
konce pronikáš všechno, celý svět mocně a líbezně řídíš: přijď a nauč nás
cestě rozumnosti.
18. prosince: Ó Adonai, který vedeš Izraelův dům, ty ses ukázal Mojžíšovi
v plameni hořícího keře a dals mu na Sinaji zákon: přijď a zachraň nás svou
mocnou pravicí.
19. prosince: Ó Kořeni Jesse, ty jsi byl dán na znamení národům, před
tebou králové v úžasu zmlknou, tebe budou národy vzývat; přijď a vysvoboď
nás a už neprodlévej.
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20. prosince: Ó Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, ty otvíráš a nikdo
nezavře, ty zavíráš a nikdo neotevře: přijď a vyveď z vězení ty, kdo jsou
spoutáni v temnotách a stínu smrti.
21. prosince: Ó Vycházející z výsosti, jase věčného světla a slunce
spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotách a stínu smrti.
22. prosince: Ó Králi a touho národů, úhelný kameni, který rozdělené
spojuješ vjedno: přijď a spas člověka, jehož jsi utvořil z prachu země.
23. prosince: Ó Emmanueli, náš králi a dárce zákona, naděje a spáso
národů: přijď a zachraň nás, Pane, náš Bože.

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

7.00
8.25
17.20
17.30

–
–
–
–

7.25
8.55
17.55
18.00

v neděli se nezpovídá během
mše sv.
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Mimořádné bohoslužby
Bazilika sv. Markéty v Břevnově
Otevření nového liturgického roku

29.11.

so

30.11.

ne

21.12.

ne

24.12.

st

18.00

mše sv. s žehnáním adventního
věnce - následuje agapé ve
farních prostorách „církevní
silvestr“

Žehnání adventních věnců
mše sv. s žehnáním adventních
věnců - můžeme přinést své
7.30
adventní věnce k požehnání a
klást je dopředu k ambonu
mše sv. zaměřená na děti
s žehnáním adventních věnců 9.00
můžeme přinést své adventní
věnce k požehnání a klást je
dopředu k ambonu
mše sv. s žehnáním adventních
věnců - můžeme přinést své
18.00
adventní věnce k požehnání a
klást je dopředu k ambonu
Katecheze pro děti
9.00
mše sv. s katechezí pro děti
Štědrý den

16.00

mše sv. z Vigilie Narození Páně
Bohoslužba je zaměřena
především na rodiny s dětmi.
Prosíme, aby přední pravý oddíl
lavic zůstal volný pro zpěváky,
scholu a doprovod. Pro ostatní
bude prostor vlevo ve směru
k oltáři.
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24.00

25.12.

čt

7.30
9.00

půlnoční bohoslužba slova
s českou mší vánoční Jakuba
Jana Ryby
Slavnost Narození Páně
mše sv. se zpěvem koled
mše sv. se zpěvem koled

18.00
26.12.

pá

27.12.

so

28.12.

ne

mše sv. se zpěvem koled
Svátek sv. Štěpána
7.30
mše sv.
9.00
mše sv.
18.00
mše sv.
Svátek sv. Jana, evangelisty
7.00
mše sv. s žehnáním vína
18.00
mše sv. s žehnáním vína
Svátek Svaté Rodiny
mše sv. s obnovou manželských
7.30
slibů
mše sv. s obnovou manželských
9.00
slibů
mše sv. s obnovou manželských
18.00
slibů

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 příprava začala
25. 11. v 19.00 na faře
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
Přijetí do katechumenátu
V sobotu 29. 12. 2014 v naší katedrále vstoupilo do katechumenátu (období
přípravy na křest) 7 dospělých zájemců o křest z naší farnosti. Setkali
se s otcem arcibiskupem, v modlitbě prosili o pevnou cestu za Kristem a
prožili společnou bohoslužbu slova. Katechumenát zná církev od raných
dob své existence (řec. katechúmenos, vyučený, vyškolený). Je to období
bližšího poznávání Krista na základě společných setkání, kde katechumen
vstupuje do pravd víry poznávaných např. na Credu, Vyznání víry, ale také
vrůstá do společenství. Ve 4. stol. už známe tzv. katecheze, přednášky pro
katechumeny, asi nejznámější je Učení dvanácti apoštolů nazvané Didaché
nebo Katecheze sv. Cyrila Jeruzalémského.

Adventní adorace na první pátek v měsíci
„jinak“
Spočinout před Nejsvětější svátostí můžeme tentokrát po mši svaté 5. 12.
Možnost adorace bude asi do 19.30, společný závěr bude vedený v duchu
doby adventní.

Setkání se svatým Mikulášem
Pátek 5. 12. v 16.00 v bazilice setkání pro rodiny s dětmi. Rodiče přinesou
tolik balíčků, kolik přivedou dětí. Neoznačený balíček v hodnotě 50Kč (měl
by obsahovat čokoládové figurky, mikulášské cukrovinky, ovoce, perník
apod.) pokládají do košů před Zpovědní místností. Prosíme o dochvilnost.
S sebou si děti přinesou zvonečky a lucerničky.

Předvánoční koncert souboru Hradišťan
Čtvrtek 18. 12. od 19.00 v bazilice. Zahájení předprodeje vstupenek: 7. 12.
v 8.30 na fortně kláštera.
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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.

Modlitba Taizé
Již druhou modlitbu jsme prožili 27. 11. Přijměte pozvání na čtvrtek 11. 12.
od 20.00 do baziliky, máme opět možnost prožít večer ztišení, chval,
modliteb, proseb v duchu komunity Taizé. Modlitba je přípravou
na Evropské setkání důvěry. Pojďme v intimní atmosféře předložit Pánu
život svůj, našich nejbližších i všech, kteří k nám zavítají o letošních
Vánocích. Modlitba bude obohacena i varhanní invencí Marka Čihaře.
„Krátká opakující se píseň má v sobě jemný půvab, niterný pokoj.
V křesťanství existuje tato tradice zklidňujícího opakování, při němž
se intelekt zbavuje svého neklidu a tím se disponuje pro modlitbu.
Do tajemství jsou tak uvedeni i ti, kteří o něm nevěděli téměř nic. Taková
modlitba nemůže být příliš složitá. To podstatné v křesťanství lze skutečně
vyjádřit několika slovy.“ (Olivier Clément)

Velký úklid kostela před svátky
V sobotu 13. 12. od 8.00. Připravme nejen své příbytky, ale i náš společný
na sváteční slavení. Prosíme převážně mladé. Občerstvení zajištěno. Je
třeba pečovat i pravidelně o naši baziliku, především každé 3. úterý v měsíci
od 18.30, není-li uvedeno jinak na vývěsce v kostele nebo na stránkách
farnosti.

DOBA ADVENTNÍ
Setkání seniorů
Neděle 14. 12. v 15.00 zveme tentokrát do Vojtěšky na literárně-hudební
pásmo Popelka Nazaretská v nastudování naší břevnovské scholy pod
vedením Magdaleny Salákové. Slova: Václav Renč; výběr, úprava a sestavení
textů: Pavel Svoboda; hudba: Vít Petrů.
Popelka Nazaretská vznikala okolo roku 1955 v leopoldovské věznici. Václav
Renč, odsouzený na 25. let, fixoval všech 1752 veršů pouze v paměti.
Disponovat tužkou, či papírem bylo vězňům zakázáno. Přesto řada textů
překonala bariéru věznice napsána na cigaretových papírcích miniaturním
písmem. Takovéto úniky však byly sporadické. Jejich odhalení se rovnalo
vlastizradě, veškeré úniky z věznice byly posuzovány jako šifrované zprávy
imperialistickým špionům.
Václav Renč (1911-1973) - básník, dramatik, literární a divadelní kritik,
překladatel, autor loutkových her a poezie pro děti. Od roku 1948 nesměl
publikovat, v květnu 1951 zatčen a ve vykonstruovaném procesu pak
odsouzen k 25 letům těžkého žaláře, v němž strávil 11 roků života.

Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
Areál kláštera nám poskytuje možnosti k oživení společného slavení svátků.
Srdečně zveme na Tříkrálový průvod, který se uskuteční v úterý 6. 1. 2015
od brány kláštera k bazilice. U brány kláštera se sejdeme v 17.30 a za zpěvu
koled budeme putovat do Betléma. Akce se děje v rámci Tříkrálové sbírky,
kterou takto chceme podpořit.

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)
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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

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.

Připravujeme
6.1.

út

Tříkrálový průvod a živý Betlém

11.1.

ne

9.00 - mše svatá se zaměřením na děti

DOBA ADVENTNÍ

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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