
 
 

 

 

 

 

 

 

03/2016 Doba velikonoční     

                     Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč 

Úvodní slovo 

Zmrtvýchvstání – střed našeho života  

Milí farníci, 

Co je středem naší pozornosti? Jistě je to mnoho událostí, o nichž slyšíme, 

nelze se jim vyhnout. Možná nás skličuje pocit, že vše je najednou 

k ničemu, život pozbývá smyslu, jako bychom říkali s Ježíšem: „Děje-li se 

toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“ (Lk 23, 31).  

Ale právě těmito slovy nám Ježíš dává odpověď na všechny pochybnosti a 

nejistotu. On se pro nás stal stromem života, na nějž jsme naroubováni jako 

ratolesti, které potřebují novou mízu. Nezapomínejme ale, že tato křestní 

míza (voda) života pramení nejprve ze stromu kříže. Ježíš prošel cestou 

kříže, ta nekončí v temnotě hrobu, ale v tichém ránu třetího dne, kdy 

všechen křik a pláč Velkého pátku odezněly a nezbylo nic než prázdný hrob.  

Nezbývá totiž nic než spolu s ostatními hledat Ježíše, hledat 

Zmrtvýchvstalého. Nevíme, kam Ježíše položili – možná si říkáme s Marií 

Magdalénou (srov. Jan 20, 2). Pokud budeme hledat Zmrtvýchvstalého jen 

na základě lidské zkušenosti, pak opravdu nebudeme vědět…, opravdu 

nebudeme vědět, co dál. Hledat smysl života uprostřed všech událostí, to je 

velikonoční poselství. Trpělivě začínat každý den znovu s vírou, že vše má 

Bůh ve svých rukou. To je nelehký úkol, stejně jako hledat tak 

neuchopitelnou realitu křesťanství, kterou je vzkříšený Kristus. Přesto ji 

každý vždy nějak nalézáme, že se to někdy děje podivuhodným způsobem, 

Zpravodaj 

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ 



DOBA VELIKONOČNÍ 
 

2 
 

to patří k Božím plánům s námi. Stejně jako Marie Magdaléna a učedníci: 

podivuhodně setkání se Zmrtvýchvstalým. Střed našeho života je něco tak 

lidsky nejistého, právě jako vzkříšení, přesto bez něho se neobejdeme.       

          

P. Václav 

Neděle Dobrého Pastýře – Den modliteb za nová 

duchovní povolání 

IV. neděle velikonoční je nazývána nedělí Dobrého Pastýře. Název je odvozen 

od úryvku evangelia o Kristu, Dobrém Pastýři. Ježíš se nazývá dobrým, 

správným pastýřem, protože jako vlastník stádce nasazuje svůj život za své 

ovečky jinak než ten, kdo je najatý jen za mzdu (srov. Jan 10, 11-16). 

Vzkříšeného Krista v tuto neděli rozjímáme jako toho, kdo zná své ovce, kdo 

je povolaný k tomu, aby sjednotil rozptýlené národy, stane se pastýřem 

všech, přivede všechny k jednotě a bezpečí, takže bude jen jedno 

společenství, jen jeden pastýř… Sami jsme často rozptýleni vším kolem nás 

(viz. Úvodní slovo), možná dokonce ani nevíme, komu patříme, jsme štváni 

časem a světem kolem nás. Ale do tohoto světa a času přišel právě Kristus, 

aby je posvětil a vnesl do něj svůj pokoj. V tento den se modlíme za nová 

povolání k duchovnímu stavu, za nové pastýře…   

 
 

 

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 
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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 

23.4.  so 

Slavnost sv. Vojtěcha, zakladatele kláštera 

7.00 mše sv. ze slavnosti 

3.5.  út 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

18.00 
mše sv. za + P. Františka 

Jedličku 

 
5.5. 

 
 

čt 

Slavnost Nanebevstoupení Páně 

7.00 mše sv.  

18.00 mše sv. 

15.5. ne 

Slavnost Seslání Ducha Svatého  

7.30 mše sv. 

9.00 mše sv. 

18.00 mše sv. 

 

Mimo farnost 

6.5.  pá 

Mše sv. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
v Praze - Vinohradech 

18.00 mše sv. 

12.5. čt 
Mše sv. v katedrále 

18.00 mše sv. 
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Příprava na svátost křtu 
dospělých 

informace u P. Václava 

Příprava na svátost křtu dětí informace u P. Václava 

Příprava na svátost 
biřmování 

informace u P. Václava 

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 

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 8.30-

10.30. Prosíme, noste věci v igelitových pytlích nebo taškách.  

 

Absolventský koncert Pavla Sláka a Jihlavský 

smíšený pěvecký sbor Melodie 

Náš farník Pavel Salák, posluchač Pražské konzervatoře ze třídy prof. Josefa 

Popelky srdečně zve na svůj absolventský varhanní koncert 15. dubna 

2016 v 19.30 u sv. Markéty. Na druhý den 16. dubna 2016 v 16.00 

vystoupí s pěveckým sborem Melodie v Tereziánském sále kláštera. A do 

třetice doprovodí liturgii v neděli 17. dubna 2016 v 9.00.     

 

 

PŘÍPRAVA NA SVÁTOSTI 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
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Prof. Jan Sokol slaví jubileum  

Náš farník Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. slaví letos životní jubileum. Narodil 

se v Praze 18. dubna 1936. Děkujeme spolu s ním Pánu za dar jeho života. 

Nezmiňujeme zde všeobecně známé curiculum vitae, snad jen pro nás 

břevnovské farníky není nepřehlédnutelná spolupráce pana profesora na 

Ekumenickém překladu Bible, který je dodnes nosným textem Písma napříč 

denominacemi v naší zemi. Nezapomeňme na jeho věrnost tomuto místu 

zasvěcenému sv. Vojtěchu i věrnost odkazu tohoto evropského světce, který 

šíří nejen v naší zemi, ale i za jejími hranicemi. V neposlední řadě děkujeme 

za necelých deset let osobních a srdečných úvah nad nedělními biblickými 

texty, které jsou cenným přínosem pro naši farnost.  

Milý pane profesore, přejeme hojnost darů Ducha svatého a pevné zdraví 

nejen v tomto Svatém roce. Ad multos annos!   

 

Výročí posvěcení katedrály (12. května 2016) 

12. května každý rok si připomínáme církevní svátek Výročí posvěcení 

katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jako každá farnost slaví své vlastní 

Posvícení (výročí posvěcení farního/klášterního kostela), tak celá diecéze si 

připomíná kolébku života všech farních společenství, tou je právě dům Boží, 

kde biskup jako nástupce apoštolů (velekněz, učitel a pastýř) vede sobě 

svěřené lid. Letošní svátek je pro naše společenství na Bílé Hoře a 

v Břevnově výjimečný, protože na závěr slavnostní bohoslužby v katedrále 

převezme vyznamenání za pomoc českým benediktinkám sr. Lucie Wagner, 

emeritní představená mnichovské komunity benediktinek Venio, která se 

zasloužila o založení dceřiné komunity sester benediktinek na Bílé Hoře. 

V tento den večerní mše svatá u sv. Markéty nebude. 

 

Nový plzeňský biskup 

30 dubna 2016 v 10.30 v katedrále sv. Bartoloměje přijme biskupské 

svěcení a převezme diecézi Mons. Tomáš Holub, dosavadní sekretář České 

biskupské konference. Předpokládá se, že tohoto historicky prvního 

biskupského svěcení v Plzni se účastní množství věřících nejen naší 
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sousední západní diecéze. V modlitbě myslíme na nového pastýře ve sboru 

našich biskupů.  

Farní pouť ve Svatém roce milosrdenství do 

kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze - 

Vinohradech 

Každá farnost má letos putovat do jednoho z kostelů ke Svaté bráně 

milosrdenství. Pouť vykonáme na první pátek 6. května 2016 spolu s celým 

II. pražským vikariátem, jehož jsme součástí.  

Program: od 17.00 adorace, 17.50 litanie, 18.00 mše svatá, po mši svaté 

katecheze a možnost adorace. 17.00-18.00, 19.00-20.30 příležitost ke 

svátosti smíření. V tento den večerní mše svatá u sv. Markéty nebude. 

 

Den modliteb za sdělovací prostředky 

VII. neděle velikonoční 8. května 2016 je Dnem modliteb za sdělovací 

prostředky, tedy za všechny, kteří pracují v mediích. Při všech bohoslužbách 

přineseme společně na oltář tento úmysl. Aby moderní komunikační 

technologie byly přínosem, vedly k dobru člověka a byly službou, nikoli 

zdrojem závislosti a pošlapávání lidské důstojnosti.    

 

Farní pouť 

V sobotu před Letnicemi 14. května 2016 se koná farní pouť na Slapy. 

Středem celého dne je vždy mše svatá, která tentokrát začne v 13.30 

v kostele sv. Petra a Pavla. Je opět připraveno 8 tras podle náročnosti (9km 

– 0,5km). Lákadlem může být letos hned první z tras, která se z 90% skládá 

z plavby parníkem. Letáčky s podrobným popisem, mapkou i převýšením 

budou k dispozici na farních internetových stránkách nebo vytištěné na faře 

či v kostele.       
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Přijetí nových kandidátů iniciačních svátostí do 

katechumenátu 

V předvečer Letnic 14. května 2016 vstoupí do katechumenátu všichni, 

kteří za doprovodu kněží vzbudili vážný úmysl poznávat Krista a vstoupit do 

společenství církve. V 16.30 v katedrále vstoupí do katechumenátu i 

několik zájemců z naší farnosti. Prosme za ně našeho Pána, který je dárcem 

víry, naděje a lásky.   

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 

termíny. Především je třeba počítat se 3. úterky v měsíci. Rozpis je také 

k dispozici v elektronické podobě na našich internetových stránkách. 

 

Připravujeme 

6.5. pá 
Farní putování ke Svaté bráně kostela Nejsvětějšího 

Srdce Páně na Vinohradech 

14.5. so Farní pouť 

22.5. ne První svaté přijímání dětí naší farnosti 

5.6. ne Udílení svátosti biřmování 

10.6. pá 
Noc kostelů – komentovaná prohlídka břevnovského 

hřbitova 

http://www.farnost-brevnov.cz/
http://www.farnost-brevnov.cz/
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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 
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