FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ

Zpravodaj
Svatý týden

02/2016
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
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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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SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ
OKTÁV
Velikonoční oktáv
II. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství
„Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je
patrně shrnuto v tomto slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a
dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském. „Nekonečně milosrdný“ (Ef2,4)
Otec poté, co zjevil Mojžíšovi svoje jméno „Boha milosrdného a milostivého,
shovívavého, velmi laskavého a věrného“ (Ex34,6), dával nadále poznávat
svoji božskou přirozenost různými způsoby a v mnoha dějinných
momentech. V „plnosti času“ (Gal4,4), když bylo podle Jeho plánu spásy
všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby nám
zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Jeho, ten vidí Otce (srov. Jan 14,9).
Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží
milosrdenství.“ (papež František, bula Misericordiae vultus). Druhá neděle
po slavnost Zmrtvýchvstání Páně se nazývá také „Bílá neděle“ – Dominica in
albis. Tento den neofyté – ti, kdo byli pokřtěni o velikonoční vigilii –
odkládali bílé roucho. Bílá je symbolem světla a záře, která vychází
z člověka zasaženého a objatého silou Zmrtvýchvstalého. Je to barva
slavnosti znovuzrození. Sv. Jan Pavel II. tento svátek vyhlásil jako výraz
vítězství Božího milosrdenství nad zlem – znovuzrození evropských národů
ke svobodě. Vzkříšený Ježíš nám dává možnost zvítězit nad každým zlem.
Ano, je to vždy jen možnost, přijetí Božího milosrdenství znamená
svobodnou vůli připustit si, že bylo odpuštěno nám nebo druhým.
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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 21.3. do středy 23.3.
Děkujeme za pochopení.
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Bohoslužby Svatého týdne a oktávu
velikonočního
Bazilika sv. Markéty v Břevnově

20.3.

ne

Květná neděle
mše sv. se svěcením ratolestí
mše sv. se svěcením ratolestí
pobožnost Křížové cesty

7.30
9.00
17.15
18.00

24.3.

čt

25.3.

pá

26.3.

so

mše sv.

Zelený čtvrtek
v tento den nebude ranní mše svatá
(mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách)
mše sv. na památku Večeře
18.00
Páně
možnost soukromé adorace
19.00 – 24.00
v bazilice
Velký pátek – den přísného postu
možnost soukromé adorace
7.00 – 15.00
(prosíme, abyste se zapisovali
na jednotlivé adorační hodiny)
15.00
velkopáteční obřady
19.00
modlitba se čtením Bílé soboty
Bílá sobota – den bez liturgického slavení
možnost soukromé adorace
7.00 – 15.00
(prosíme, abyste se zapisovali
na jednotlivé adorační hodiny
20.30

vigilie Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00
mše sv.

27.3.

10.00

mše sv.

18.00

mše sv.

ne
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.
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28.3.

3.4.

po

ne

Velikonoční pondělí
7.30
mše sv.
9.00
mše sv.
18.00
mše sv.
II. neděle velikonoční, Neděle Božího
milosrdenství, končí velikonoční oktáv
7.30

mše sv.

9.00
18.00

mše sv.
mše sv.

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
informace u P. Václava
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

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

Tříkrálová sbírka
Záměr využití podílu vybrané částky, který získáme zpět od Arcidiecézní
charity Praha je následující: Adopce na dálku (dívka Anet Nannyonga
z Ugandy): 8 000Kč, Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě: 8 000Kč,
Misionářky lásky (Zenklova 846, Praha 8): 3 148Kč. Ještě jednou všem
dárcům a organizátorům sbírky děkujeme!

Břevnovské hudební podvečery
Zveme na 1. koncert, který má finančně podpořit budovu prelatury našeho
kláštera. 1. dubna 2016 v 18.00 v Tereziánském sále vystoupí: Štěpánka
Heřmánková – soprán, Dana Wichterlová – hoboj, Adolf Melichar (sbormistr
chrámového sboru) – klavír a další. Na programu: A. Vivaldi, A. Dvořák, J.
S. Bach. Vstupné 150Kč, pro posluchače připraveno malé občerstvení.

10. ročník „Na světě nejsme sami“
Letos prožijeme již 10. ročník akce, která se zaměřuje na náš farní podíl
na misijní činnosti církve. Neděle 10. dubna 2016 od 9.00 do 16.00
v areálu kláštera. Začínáme tradičně mší svatou, kterou povede pomocný
pražský biskup Václav Malý. Loni na podzim cestoval do Středoafrické
republiky, které je věnován výtěžek celého dne. Není bez zajímavosti, že
jubilejní roční připadá na Svatý rok, Rok milosrdenství. Naše pomoc misiím
ve vzdálené zemi znamená milosrdenství a solidaritu nejen s těmi, kteří
evangelium hlásají, ale hlavně s potřebnými.
Více na http://nasvetenejsmesami.webnode.cz/.
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Farní bazar
Jarní bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček se koná
v pavilonu Vojtěška od 22. do 24. dubna 2016. Příjem darovaných věcí:
pátek 17.00-18.00. Prodej (kus za 10Kč): sobota 9.00-11.00, neděle 8.3010.30. Prosíme, noste věci v igelitových pytlích nebo taškách.

Biblické hodiny
Zveme na biblickou hodinu 4. dubna 2016 v 19.00 na faře.

Setkávání seniorů
Příští společné setkání se koná 12. června 2016 na faře.
Kontaktní osoby:
Kristina Škvorová, tel.: 607 504 207
Blanka Adamusová, tel.: 775 470 816

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)

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
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termíny. Především je třeba počítat se 3. úterky v měsíci. Rozpis je také
k dispozici v elektronické podobě na našich internetových stránkách.

Připravujeme
4.4.

po

Biblická hodina

10.4.

ne

6.5.

pá

14.5.

so

„Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle
Farní putování ke Svaté bráně kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně na Vinohradech
Farní pouť

22.5.

ne

První svaté přijímání dětí naší farnosti

5.6.

ne

10.6.

pá

Udílení svátosti biřmování
Noc kostelů – komentovaná prohlídka břevnovského
hřbitova
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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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