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Benediktinský 
občasník

FA R N O S T  S V.  M A R K É T Y 
V   P R A Z E  B Ř E V N OV Ě

P O DZ I M  2 0 2 2

Ú VO D N Í K

Milí čtenáři, vítejte u dalšího dílu 
Benediktinského občasníku. V úvo-
du vzpomeneme na našeho brat-
ra Aleše, jehož v květnu k sobě povo- 
lal Pán života a smrti. Ondřej Koupil  
vzpomene jeho službu pro edici Pietas 
benedictina.

Připomeneme si poustevníka Vintíře, 
jehož svátek je zároveň dnem výro- 
čí znovuposvěcení naší baziliky. 
Spolubratři z  Rajhradu nám posla-
li zprávu o tradičním žehnání bylinek 
v jejich klášteře.

Do času prázdnin nás vrátí rozho- 
vor se sestrami Monikou a Hedvikou 
Šapovalivovými, které se zúčastnily 
Celostátního setkání mládeže v Hradci 
Králové, jakož i stručné shrnutí skaut-
ského tábora našeho oddílu Jeleni.   

Příjemné čtení.
Br. Bruno Maria Giacintov OSB

K A L E N DÁ Ř

9. říjen
Sv. Vintíř

Gunter byl bratrancem císaře Jindřicha 
II. a švagrem krále Štěpána Uherského. 
Vedl krajně světský život. Ve věku 
45 let požádal o přijetí do klášte-
ra v Niederaltaichu. Podnikl pouť do 
Říma, jak na něm žádal opat Godehard. 
Pak konečně směl v roce 1005 jako kon-
vrš (laický bratr) vstoupit do kláštera 
v Hersfeldu, který mezitím rovněž vedl 
Godehard.

Po různých zklamáních – ztrosko-
tal například ve vedení svého rodin-
ného kláštera Göllingen v Durynsku 
– se Gunter rozhodl v roce 1008 pro 
život poustevnický. Několik let strávil 
na hoře v blízkosti Niederaltaichu, pak 
se odebral společně s několika druhy 
do Bavorského lesa. Tam muži vymý-
tili kus pozemku, který jim přenechal 

císař Jindřich, a udělali z něho ornou 
půdu; zřídili cesty, postavili nakonec 
kostel, z něhož se pak vyvinul klášter 
Rinchnach.

Gunter pak v příštích dvou a půl de-
setiletích až do své smrti 9. října 1045 pa-
třil k nejvlivnějším osobnostem země. 
Mohl dokonce víckrát zprostředkovat ve 
válkách mezi německým císařem a čes-
kým vévodou. Jeho vážnost byla všude 
mimořádně velká.

Vévoda Břetislav převezl poz-
ději Gunterovy ostatky do opatství 
v Břevnově u Prahy. Ostatky byly však 
zničeny husity. Papež Bonifác IX. 
Potvrdil Gunterův kult v roce 1402.

SCHAUBER, V., SCHINDLER H.M., Rok se svatými. 
Přeložili Pola, V., Brichtová, T. Karmelitánské naklada-
telství Kostelní Vydří 2002
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Několik vzpomínek

Bratr Aleš  
a Pietas benedictina  

verš za veršem Řeholi ilustroval a vyložil, 
aby ukázal, jak je spojena s dalšími tex-
ty, s celým světem starověkého mnišství, 
a jak vydatná „strava“ jsou ty prameny 
pro člověka toužícího proniknout do srd-
ce Řehole. Kniha vyšla s vročením 2001 
na počátku roku 2002.

To mě přivádí k  jedné ještě starší 
vzpomínce. Jako student jsem do břev-
novského konventu docházel učit novice 
latinu. Nevím, jak na to dnes vzpomínají 
ostatní „absolventi“, ale novic Aleš, který 
mezi „žáky“ taky byl, snad nebyl nespo-
kojen: později přišel s myšlenkou, že by 
po absolvování kurzu chtěl latinu studo-
vat i na univerzitě. No, kdo pamatujeme 
Aleše jako člověka, který si snadno osvo-
jil základy i maďarštiny nebo arabštiny, 
víme, že nějaká latina pro něj opravdu 
nebyl žádný problém. Jazyky, to byl jeho 
velký dar.

Trochu jiných otázek než mnišské-
ho života se týkaly knihy, jejichž vydání 
v břevnovském arciopatství bratr Aleš 
inicioval o pár let později. Podílel se na 
nich i jako redaktor a k jedné napsal 
úvod. Je zajímavé, že se Aleš jako laic-
ký řeholník zasadil právě o tyto dvě kni-
hy, které se obě týkají nejvíc spirituality 
diecézních kněží. Ať tak, či onak, jednu 
spojnici s Alešovým světem v nich na-
jdem. I když je napsal americký diecé-
zní kněz Donald B. Cozzens, obě vyda-
li američtí benediktini — ti z Opatství 
svatého Jana, kteří mají v Collegeville 
v Minnesotě velké vydavatelství. Měnící 
se tvář kněžství (2003) byla brzy rozebra-
ná; následovala drobná knížka Osvobodit 
celibát (2008). Z  tematických důvo-
dů vyšly tyto knihy mimo řadu Pietas 
benedictina.

Naopak součástí edice byly knihy vy-
cházející z mnišské tradice, na kterých 

se bratr Aleš podílel. V letech 2007 až 
2008 vyšel ve dvou svazcích širším tý-
mem překladatelů pořízený překlad 
Zvyků cenobitů a léků na osm základních 
neřestí Jana Cassiana (5. století). Aleš 
mezi nimi — mezi překladateli, ne mezi 
neřestmi nebo léky — nechyběl, z tohoto 
základního pramene západního mnišství 
přeložil spolu se mnou z latiny kapitoly 
o uspořádání denních a nočních modli-
teb (oficia).

Po celou dobu trvání edice Pietas be-
nedictina byl bratr Aleš jejím příznivcem 
a snažil se i jako celerář (ekonom) klášte-
ra, aby knihy, nekoncipované v této edici 
právě jako typické komerční „produkty“, 
mohly vycházet. Poslední takové jedná-
ní jsme spolu vedli loni na podzim, už 
v době, kdy se projevila Alešova smrtelná 
nemoc. Domlouvali jsme náklad a cenu 
naší asi nejznámější knihy, Apofthegmat 
z prostředí egyptských asketů — a ně-
kolika asketek — 4. století. Aleš se díval 
na čísla, rozhodl; kniha se pak ale zdržela 
v tiskárně a vazárně a do kláštera ji při-
vezli až po Alešově pohřbu.

A pak je tu ještě vzpomínka na knihu, 
o které se začalo mluvit hned při vzniku 
edice Pietas benedictina a kterou Aleš 
dlouho překládal a pak mi, zatížen mno-
ha jinými praktickými úkoly v komunitě, 
předal k dokončení. Je to jeden z fun-
damentů benediktinské tradice, kniha 
Dialogů o životech italských světců pa-
peže Řehoře (Gregoria) Velikého z kon-
ce 6. století. Důležité jsou Dialogy pro 
benediktiny hlavně tím, že v druhé kni-
ze podávají vlastně jediný životopis sva-
tého Benedikta z Nursie. Papež Řehoř je 
psal na sklonku století poznamenaného 
válkami, morem a přírodními katastro-
fami a zamýšlel je jako povzbuzení, že 
i v takové zemi, jako je Itálie (ne mnišský 

Egypt), se najdou příklady lidí důvěrně 
žijících v Boží blízkosti. V poslední kni-
ze navíc Řehoř rozvinul nauku o očistci 
a modlitbě za zemřelé. Aleš o této čtvrté 
knize napsal i diplomovou práci Čtvrtá 
kniha Dialogů svatého Řehoře Velikého: 
obraz očistce; vedl ji v roce 2001 profesor 
Jaroslav V. Polc. Při jedné z posledních 
návštěv v cele v přízemí, kde Aleš trávil 
poslední měsíce, jsem Alešovi řekl, že tu 
jeho diplomovou práci u překladu bez 
velkých úprav otiskneme, aby byla šíře 
přístupná. Nic neříkal, ale na souhlas se 
usmál. A při poslední návštěvě, kdy už 
neměl na úsměv sílu a kladl mi na srd-
ce, aby se s ostatními i moje paní, s kte-
rou jako s překladatelkou spolupracoval 
na zmíněných Cozzensových knihách 
a s kterou vždycky přátelsky mluvíval, 
za něj dál modlila, jsem si uvědomil, jak 
jsou Dialogy — kniha o mnišství, o sva-
tém Benediktovi i s výhledem na věčnost 
— pro Aleše příznačné. Kolik postav v ní 
stojí před okamžikem smrti, kolik před-
kládá Bohu celek svého života. Druhý 
den ráno se na telefonu objevila zpráva 
pana opata, že bratr Aleš dodýchal.

Sedávám teď nad Dialogy a připravu-
ju vydání. Jsem si jist, že Alešova spolu-
práce na edici Pietas benedictina ještě 
nekončí.

Když jsem přijel na Alešův pohřeb, 
před celou hořela svíce, první jiskra jitř-
ní hvězdy, a dveře byly otevřené.

Ondřej Koupil

Ve středu 25. května 2022 jsme se pohřebními obřady rozloučili s bratrem Alešem 
Vandrovcem (1975–2022), benediktinem z břevnovského arciopatství. Tato 
vzpomínka, ke které mě vyzval bratr Bruno ze stejného kláštera, pro který už 
čtvrtstoletí pracuju, má připomenout jen jednu stránku Alešova života — jeho podíl 
na edici monastické četby. Ta v břevnovském klášteře vychází od roku 1999 pod 
názvem Pietas benedictina a obsáhla zatím čtyřiadvacet „sešitů“ neboli číslovaných 
svazků. Když jsem zpytoval svou redaktorskou paměť, uvědomil jsem si, že Alešův 
podíl v té ediční řadě byl nemalý.

 Edice nevznikla na zelené louce. Už gene- 
race mladého Anastáze Opaska (1913 až 
1999) založila v Břevnově knižní řadu — 
jmenovala se Opus Dei, ‚Boží dílo‘, tedy 
stejně jako se tradičně pojmenovává 
mnišská chórová modlitba, bohosluž-
ba (Řehole Benediktova 58,7). Po obnově 
benediktinského života v  Břevnově 
pak vydával otec Vojtěch Engelhart, 
emauzský převor, v 90. letech napůl 
ručně vyráběnou řadu překladů a re- 
edic textů o mnišském životě, kterou na-
depisoval „Benediktinské sešity“ (mezi 
lety 1992 a 1997 nebo 1998 jedenáct 
sešitů). V roce 1998 pak vyšla — ne-
zařazena do žádné edice — dvojjazyčná 
Regula Benedicti = Řehole Benediktova 
(historie předchozího vydávání jejího 
textu v češtině je v ní zachycena na s. 
LV–LXIII). A na přípravě této knihy už 
se podílel i bratr Aleš, který nedlouho 
předtím vstoupil do kláštera (dříve stu-
doval na Matematicko-fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy). Slavné sliby složil 
23. dubna 1998 do rukou břevnovského 
arciopata Anastáze Opaska.

Ve svém výtisku Řehole nacházím 
doma pohlednici, kterou mi Aleš přive-
zl později z katedrály v Durhamu. Je na 
ní hrob svatého Bedy Ctihodného, „otce 
anglické vzdělanosti“ († 735), s nápisem 

na zdi: Christus est stella matutina; qui 
nocte saeculi transacta lucem vitae san-
ctis promittit et pandit aeternam. Jsou to 
Bedova slova z výkladu 28. verše dru-
hé kapitoly Apokalypsy (textu „A dám 
mu jitřní hvězdu“). Beda to upřesňuje: 
„Ta jitřní hvězda je Kristus; on to je, kdo 
svatým — až odejde noc světa — slibuje 
světlo života a otvírá světlo věčné.“ Beda 
ví, že je to Kristus, protože v Apokalypse 
četl i verš 22,16: Ego Iesus… stella splen-
dida matutina.

Aleš byl zdatný němčinář. Později 
germanistiku, spolu s latinou a teologií, 
taky studoval. Němčina se hodila při 
překládání doprovodných textů, úvo-
dů k zmíněné Řeholi. A stejně, překlada-
telsky, se Aleš zapojil i dál, když pořídil 
překlad komentáře k Řeholi Benediktově 
sepsaný švýcarským opatem Georgem 
Holzherrem (1927–2012). Velkorysé 
Alešově povaze vyhovoval způsob prá-
ce, který jsme si tehdy osvojili a vydržel 
nám až do konce: předával mi, i po čás-
tech, tehdy rukou psané prvotní překla-
dy a nechával mě na nich po přepsání 
volně redakčně pracovat. Podělili jsme 
se i o práci na překladu latinských citátů 
ze staré mnišské literatury, citátů z pra-
menů, kterých je v Holzherrově komen-
táři mnoho: Holzherr vlastně těmi citáty 
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Žehnání bylin v Klášterní officíně u příležitosti 
slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2022

Benediktinská 
spiritualita

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  
(15. srpna) připadá jako jeden z hlavních 
mariánských svátků na období, kdy vr-
cholí nejenom sklizeň, ale také sezona 
léčivých rostlin, které se v ten den podle 
prastarého zvyku žehnají. Z tohoto dů-
vodu je v lidové tradici tato „bylinková 
slavnost milé ženy, jež se vydala na cestu 
do nebe,“ označován jako: Panny Marie 
ve žních, Panny Marie kořenné nebo 
Matičky bylinné.

Tento svátek byl slaven v Jeruzalémě 
již od 5. století a v Římě od 7. století. 
Podle legendy nebylo v hrobě Panny 
Marie, když jej apoštolové na prosbu 
apoštola Tomáše, který nebyl přítomný 
zesnutí a pohřbu Panny Marie, otevřeli, 
nalezeno tělo, ale jen květiny a byliny, 
a z toho vyplynulo, že Panna Maria byla 
vzata na nebesa s tělem i duší.

Prastarý zvyk žehnání bylin, který 
jsme převzali z Bavorska, se začal prakti-
kovat od 9. století. V dřívějších dobách naši 
předci o tomto mariánském svátku neje-
nom zdobili kaple a kostely polními květy 
a léčivými bylinkami, které měly evokovat 
připomínku pomoci Panny Marie, ale by-
linkářky z léčivých bylin vázaly malé ky-
tičky (tzv. shrabky, kupky nebo důtky), jež 
povětšinou obsahovaly sedm (jako sedm 
bolestí Panny Marie) nebo devět (jako de-
vět měsíců těhotenství Panny Marie) dru-
hů bylin, mezi nimiž nesmí chybět máta, 
meduňka, saturejka, levandule, žebříček, 
měsíček a šalvěj.

Kytičky, které si lidé zavěšovali doma 
za mariánské obrazy (jejich vůně se tak 
šířila obytnou světnicí), tvořily nejen 
byliny a květiny z polí a zahrad (máta 
peprná, třezalka tečkovaná, starček, 
heřmánek pravý, mateřídouška vejči-
tá, vratič obecný, routa vonná, divizna 
velkokvětá, šalvěj rozmarýna, řebříček 
obecný nebo dobromysl obecná), ale 
i zemědělské plody (obilné klasy a ma-
kovice) a zahradní květiny (jiřiny a me-
číky) nebo lístky a výhonky břečťanu 
popínavého.

Po II. světové válce tento zvyk upadl 
v zapomnění, ale postupně bývá v mno-
hých farnostech obnovován. Letos po-
prvé byl také slaven v Klášterní officí-
ně v Rousínově, kde se vyrábí nejrůz-
nější bylinné produkty zejména pro 
Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla 
v Rajhradě. Byliny a směsi určené k vý-
robě nejrůznějších bylinných produk-
tů zde požehnal br. Jakub Maria J. Pohl 
OSB z rajhradského benediktinského 
opatství.

„Nechť tyto požehnané byliny na-
pomáhají lidem nalézt ztracenou víru 
v uzdravení duše i těla, ale také přijmout 
nabízenou Boží pomoc a požehnání pro 
naše pozemské putování,“ řekl při obřa-
du žehnání br. Jakub Maria, „Je totiž za-
potřebí se umět spolehnout nejen v ne-
moci, ale i při nejrůznějších trápeních, 
v nezištnou pomoc Panny Marie pro-
střednictvím těchto posvěcených by-
lin, které se nám z Boží dobroty nabízejí.“

Modlitba, která se pronáší nad byli-
nami a květy, připomíná krásu stvoření:

Pane, náš dobrý a laskavý Bože,
v den slavnosti Panny Marie, která je vy-
výšená nad všechny tvory, děkujeme ti za 
všechny dary tvého stvoření.
Také za léčivé rostliny a krásné květy,
neboť v nich nám dáváš zdraví a radost.
I tyto rostliny jsou nám znamením
tvého požehnání a my tě prosíme:
Ať na přímluvu Panny Marie zakoušíme
tvou pomoc ve všech našich potřebách.
Ať chráníme přírodu, vážíme si tvých 
darů a správně jich užíváme.
Pomoz a veď nás, ať každým krokem své-
ho života směřujeme k tobě.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.

Většina těchto požehnaných bylin a by-
linných směsí byla získána z různých 
českých výkupen, ale malá část z nich 
pochází ze samotného Rajhradu a jeho 
okolí, kde se sbírání a sušení bylin za-
čal před rokem věnovat br. František J. 
Teister OSB.

Při žehnání bylin se čte Boží slo-
vo z knihy Sirachovcovy (Sir 38,4–8): 
„Hospodin stvořil léčivé byliny ze země 
a rozumný člověk se jich neodříká. Což 
nezesládla voda dřevem, aby byla po-
znána jeho síla? On sám dal lidem vědě-
ní, aby byl oslavován pro své obdivuhod-
né skutky. Jimi léčí a tiší bolest, lékárník 
z nich připravuje lék, aby jeho skutky ne-
vymizely a na zemi byl stále jeho pokoj.“

Br. František Teisler OSB
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Ohlédnutí 
za Celostátním 
setkáním mládeže

Tábor měl sice začít 1. července, ale kvůli 
dešťům a jedné protržené přehradě se 
posunul o den. Etapovka byla o Mafii pro 
skauty a krach na americké burze pro vl-
čata. K tomu běžela hra na pozadí, kdy 
každý měl svoji postavu, svou minulost 
a schopnosti.

V této hře jsme se pořádně vyřádili, upa-
lovali se, škrtili, donášeli na sebe, okrá-
dali se, podpláceli jsme vlčata, která 
myla ešusy za tolar. Účastníci se rozdělili 
na několik skupin, které spolupracovaly 
a navzájem se chránily. Přesto byli lidé, 
kteří nevyužívali spolupráce a byli drce-
ni ostatními spřátelenými týmy. K mafii 
pochopitelně patří i policie, která zne-
příjemňuje černou práci, nikdo nemohl 
vědět, kdo ho kdy udá. Mezi alternativně 
podezřelé patřili nejen skauti, ale i vlča-
ta, roveři i vedoucí. K tomu jsme mohli 
sázet na výsledek fotbalu na dvou mís-
tech za táborové peníze. Člověk si mohl 
vyzkoušet, že sázka je špatná investice 
a je lepší si koupit zbraně.

Stejně jako jindy běžela hra jednotlivců. 
Jako vždy na táboře vládla uvolněná, přá-
telská atmosféra. Vedoucí s rovery přišli 
na to, že v době puťáku se může jít pryč, 
a proto vyrazili do německého Pasova.

Přestože jsme při hře na výsadkáře, kdy 
se účastníci musejí v noci zorientovat 
a vrátit do tábora, neměli odvoz od míst-
ních, tak se výsadkáři povedli. Dle mě se 
tábor vydařil.

Klobouk, Lukáš N.

Z Břevnovských
skautských oddílů

Skautský tábor

V srpnu proběhlo v Hradci Králové sedmé Celostátní 
setkání mládeže. Mottem, které účastníky doprovázelo, 
byla výzva ze Skutků apoštolů: „Vstaň, udělám z tebe 
svědka toho, co jsi viděl!“ (Sk 26,16). Této akce, pořádané 
Sekcí pro mládež České biskupské konference, se 
zúčastnilo okolo třech a půl tisíce mladých. Mezi 
nimi byly i dvě naše farnice, sestry Hedvika a Monika 
Šapovalivovy. Požádali jsme je o jejich zhodnocení  
a dojmy z tohoto setkání mladých katolíků. 

Co vás motivovalo jet na Celostátní se-
tkání mládeže? 
H: Já jsem jela především kvůli tomu, 
že jsem se tam měla potkat s hodně ka-
marády, jinak na CSM v Olomouci jsem 
slyšela jen samou chválu, tak asi i tahle 
vizitka.
M: Já jsem ještě na žádný větší kře- 
sťanský akci nikdy nebyla, takže mě za-
jímalo, jak to vypadá a co se tam dělá. 
Chtěla jsem poznat nový lidi a prohlou-
bit svůj vztah s Bohem.

Měly jste nějaká očekávání? 
A naplnila se? 
H: Moc jsem neměla, radši všude jez-
dím bez očekávání, ale chtěla jsem po-
znat nové lidi, pokecat o všem možném 
a strávit skvělý čas jak s Bohem, tak 
i s ostatními účastníky. Tahle troška se 
určitě naplnila.
M: Žádný zvláštní očekávání jsem asi 
ani neměla. Těšila jsem se na společně 
strávený čas s dalšími mladými křesťa-
ny. Ta malá očekávání, co jsem měla, se 
určitě naplnila. Byla jsem ze všeho mile 
překvapena a akce byla spíš nad moje 
očekávání.

Bylo na CSM něco, co se vás dotklo 
a nějak to zahýbalo s vaším vztahem 
k Bohu?
H: Jelikož jsem jela hned po Runway cam-
pu, což je tábor pro mladé věřící, kde bylo 
hodně intenzivních zážitků, a duchovně 
jsem se “vyšťavila” právě tam, tak jsem je-
nom nechala doznívat chvíle předchozího 

týdne a nic zásadního nebo obrovského 
se nestalo. Ale musím říct, že to byly dob-
ré okamžiky, ve kterých jsem si ten vztah 
jenom prohloubila a nějak dejme tomu 
potvrdila. 
M: Určitě. Hlavně ten počet, kolik se 
nás dokázalo sejít. Hromadné modlit-
by, zpěvy i mlčení. To všechno se mnou 
zahýbalo a jsem za to neskutečně vděč-
ná. Můj vztah k Bohu to jenom posílilo 
a prohloubilo. 

Co z programu vás nejvíc zaujalo?
H: Jak jsem se zmínila výše, tak jsem 
už byla dost duchovně zapřažena týden 
předtím, tak jsem na nějaký duchovně-
ji zaměřenější program nechodila, ale 
moc jsem si užívala všechny koncerty, 
vypíchla bych Petra Špačka & bandu, 
skvělý zážitek.
M: Program mě bavil. Bylo v něm obsaže-
né všechno, co jsem potřebovala. Líbilo 
se mi, že tam bylo od každýho něco. Byl 
velmi pestrý výběr duchovní, neduchov-
ní, sportovní a mnoho dalšího.

Proč je důležité, aby se mladí věřící 
lidé scházeli?
H: Myslím si, že je to velké povzbuzení, 
vidět kupu mladých lidí na jednom místě 
s obrovským zapálením pro vlastně co-
koliv. Vzpruha to podle mě byla pro mla-
dé, kteří třeba ve své farnosti mládež ne-
mají a jediný, kdo chodí do kostela, jsou 
babičky, nebo nemají kolem sebe věřící 
prostředí. Našli ujištění, že v tom oprav-
du nejsou sami. Třeba zjistí, že vedle ve 

vesnici bydlí dívčina, co řeší úplně stejný 
problém, a stanou se z nich nejlepší ka-
marádi nebo tak něco.
M: Myslím si, že se navzájem podporu-
jí a můžou se i motivovat. Může to být 
příležitost k novým přátelstvím a zá-
žitkům. Upřímně, vidět tolik mladých 
věřících pospolu na mě udělalo dobrý 
dojem a myslím si, že nebudu jediná. Je 
to příležitost hlavně pro ty, kdo jsou ve 
farnosti jediný a nemají s kým sdílet svo-
je nápady, úvahy a postoje.
 
Doporučily byste i dalším mladým li-
dem jet na podobné setkání? 
H: Určitě ano! Hlavně pro úžasnou at-
mosféru celého setkání. Fakt každý si na-
jde to své, a když ne, tak pokecá. Lidi jsou 
tam extrémně milí a extrémně hodní, 
noví kamarádi zaručení! Takže doufám, 
že na příštím nás bude ještě víc než letos 
a v Olomouci! 
M: Jedno velké ANO! Nejenom že za-
žijete krásný a bohatý program, ale po-
tkáte i spousty vašich vrstevníků. K tomu 
se podíváte na nové místo. Bude to pro 
vás taková dovolená s bonusem. A tím 
je víra. 
 
Chystáte se příští rok na Světové dny 
mládeže do Lisabonu?
H: No jasný, budu tam! 
M: Dost o tom přemýšlím a snad to vyjde. 

Za rozhovor děkuje br. Bruno M.
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Připravujeme 
v břevnovské farnosti

1. 10. 
S O B O TA

2. 10. 
N E D Ě L E

9. 10. 
N E D Ě L E

11. 10. 
Ú T E RÝ

16. 10. 
N E D Ě L E

23. 10. 
N E D Ě L E

1. 11. 
Ú T E RÝ

19:00 koncert k 15. výročí 
posvěcení varhan.

Mše svatá v 9:00  
na poděkování k výročí varhan

Výročí znovuposvěcení 
kostela

Setkání nad Biblí

Mše svatá v 9.00  
s katechezí pro děti

Mše svatá v 9.00 zaměřena 
na rodiny s dětmi.

Setkání nad Biblí


