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Společenství Eucharistická 

hodina 

Arcibiskup pražský zřídil duchovní 
společenství věřících Eucharistická hodi-
na. Je to duchovní společenství věřících 
svěřené pod ochranu sv. Norberta. Člen-
ství vzniká zapsáním do matriky členů, 
která je vedena na Strahovském opatství 
premonstrátského řádu. Společenství 
nemá právní subjektivitu. Společenství 
navazuje na historická sdružení a eucha-
ristická bratrstva, která v některých far-
nostech existovala už v barokní době. 
Poprvé bylo ustavičné klanění zavedeno 
v r. 1226 Ludvíkem VIII. v Avignonu. 
Členové společenství se snaží prožít půl 
hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku 
každý týden, minimálně však jednou za 
měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou 
závazné. Členská knížka nabízí několik 
adoračních pobožností a jednotlivých 
modliteb, z nichž si může každý vybrat. 
Stejně tak může číst úryvky z Písma, 
zvláště z evangelií, a rozjímat o nich, 
nebo se modlit vlastními slovy, či jen 
mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na 
Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vě-
dět, že on se dívá na nás. 

Zájemci se mohou hlásit dvěma způso-
by. Skrz přihlašovací formulář (u du-
chovního správce farnosti), nebo elektro-
nicky na adrese: 

https://forms.gle/Bqmj6ipNjTyBdxFT9. 

Zájemci dostanou všechny materiály 
prostřednictvím farností ke konci března.  

Zahajovací mše svatá a vyhlášení toho-
to duchovního společenství a programu 
bude ve Strahovském opatství v úterý 6. 
června 2023 na slavnost sv. Norberta 
v 18.00 hod. 

A/2023/2072, in ACAP 3/2023, s. 9-10 

Opravy ve farním kostele  

sv. Máří Magdalény 

S koncem února začala oprava elektro-

instalace v kostele sv. Máří Magdalény. 

Impulsem byla pokračující oprava var-

han, které bychom chtěli letos na podzim 

instalovat zpět na kůr do kostela. Proto 

by měly být rozvody již nové, aby ná-

sledná oprava (nutně notně prašná)

vyčištěný nástroj znehodnotila. 

V tuto chvíli probíhá kompletní výmě-

na elektrických kabelů, dojde k výměně 

rozvaděčů, vypínačů a zásuvek a 

k výměně některých nevyhovujících 

osvětlovacích těles. Rozpočet opravy je 

necelých 500 tisíc Kč. K tomu bude po-

třeba obstarat nový lustr, ježto starý – jak 

bylo zjištěno plechový ze začátku 20. 

století – je prakticky nerenovovatelný. 

Zároveň byla podána žádost o závazné 

stanovisko památkářů k následné výmal-

bě kostela (aby se nemuselo uklízet dva-

krát). V nejbližších dnech pak očekáváme 

nabídky oslovených firem, které by vý-

malbu provedly. 

Dynamika procesu opravy je docela 

rychlá, takže předbíhá proces získávání 

finančních prostředků… Zda budeme 

slavit letošní Velikonoce ve farním koste-

le tak není jisté.  

Prosím o modlitbu, aby probíhající 

práce došly zdárného konce. 

P. Marek 

Začíná Novéna ke Slavnosti sv. Josefa! 

Ke stažení na www stránkách farnosti. 

Svatý Josefe, ochránce Církve, 
oroduj za nás! 

  

 

Noviny farní rodiny 
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Půst od svátostí? 

„Abych věděl, že bude Covid, na to nemusím být prorok. To bylo zřejmé již ně-

kolik let před tím…“ pravil ve své promluvě jeden exorcista ze severní Ameriky. 

Zpozorněl jsem. Promluva to byla pro Američany, ale myslím, že je varováním i pro 

nás. Pokusím se převyprávět hlavní myšlenky. 

Jestliže se většina katolíků nezpovídá, nebo zpovídá jen dva až třikrát do roka, 

a přitom skoro všichni stále chodí ke svatému přijímání, potom většina přijímá Nej-

světější svátost v těžkém hříchu, tedy svatokrádežně! Milostivý Hospodin pak raději 

dopustil uzavření kostelů (pro Covid), aby nemusel trestat svatokrádeže katolíků. 

Exorcista pokračoval v úvaze. Jestliže jsou katoličtí kněží obviňováni katolíky ze 

zneužívání, a přitom se ukazuje, že se ve většině jedná o obvinění falešná, potom je 

možné, že si tímto způsobem „odstřelíme“ velkou část kněžstva a pak nebude, kdo 

by nám sloužil svátostmi. Nebude to Boží trest, ani „znamení doby“, ale pouze dů-

sledek našeho hříšného jednání. 

Potud zajímavé myšlenky. A teď praktické povzbuzení. Dříve než zazní jásavé 

Aleluja! a vstoupíme při vigilii do radostné oběti Zmrtvýchvstalého, zpytujme své 

svědomí*. Jsem hoden přistoupit ke svatému přijímání? Pokud (ne)máš pochyby, 

zajdi ke svátosti smíření hned. Nečekej až na vánoce. Apoštol nás vyzývá: „Hle, teď 

je ta »doba příhodná«, teď je ten »den spásy«“ (2 Kor 6,2b). 

Nenechme se nikdy strhnout k pomluvám, ale když vidíš hříšného kněze, pomodli 

se za něj (za mě) a pak jdi a krátce a jasně kněze napomeň. Postupuj podle Písma 

(srov. Mt 18,14-16).  

Být bez kněží, znamená být bez svátostí, bez eucharistie a svátosti smíření – zna-

mená bloudit v temnotách.  

Dej nám, Pane, – na přímluvu Matky Boží, královny kněží – svaté kněze, a nedej, 

abychom se postili od svátostí. 

Do vašeho svatopostního snažení vám žehnám 

váš P. Marek 

*Zpytovat svědomí neznamená ptát se jak se cítím, ale zda jednám tak, aby ze mě 

měl Bůh radost, znamená to zpytovat se, zda žiji podle Jeho přikázání! 

Chci rovnat své svědomí podle desatera Božích přikázání a ne podle toho, jak žijí 

pohané (a bohužel mnohdy nejen oni)? Nemít pocit a vědomí hříchu ještě nezname-

ná, že nedělám zlo… (možná proto některé věci nejdou, prostě nemohou jít dobře). 
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Třináctého března uplyne deset let pon-
tifikátu papeže Františka, desetiletí cír-
kevních reforem a obnovy, během něhož 
došlo k posunu priorit směrem k církvi, 
která více zahrnuje chudé, ženy, vysídle-
né a marginalizované osoby, k církvi, 
která více pečuje o stvoření a je otevřená 
mezináboženskému dialogu, k církvi, 
která je více synodální a milosrdnější.  

Deset let pontifikátu 

kardinál Koch vzdává hold 
„ekumenismu lásky“ 

 Jedním z nejbližších papežových spolu-
pracovníků, který Františka doprovází a 
radí mu od počátku pontifikátu, je švý-
carský kuriální kardinál Kurt Koch. V 
pondělí František oslaví desáté výročí 
pontifikátu. S kardinálem Kurtem Ko-
chem jsme hovořili o papežově úřadu z 
ekumenického hlediska. 

Deset let Františkova pontifikátu z eku
-menické perspektivy: Co by se dalo 
označit za společnou nit ekumenismu 
během tohoto pontifikátu? Jak se vyví-
jela a kam jsme s Františkem dospěli? 

Papež František přikládá velký význam 
ekumenismu přátelství, ekumenismu lás-
ky, tedy pěstování vztahů s jinými 
církvemi, což se projevilo mnoha udá-
lostmi. Připomínám, že se vydal do Lun-
du na společnou oslavu reformace se 
Světovou luterskou federací. U příležitos-
ti výročí prvního setkání papeže Pavla 
VI. s ekumenickým patriarchou Athena-
gorem v Jeruzalémě se vydal do Svaté 
země, aby si toto setkání připomněl se 
současným ekumenickým patriarchou. 
V Havaně se v roce 2016 uskutečnilo 
historicky první setkání papeže s ruským 
pravoslavným patriarchou Kirillem I. 
Papež se také vydal do Ženevy speciálně 
na výročí Světové rady církví. To ukazu-
je, co je pro něj velmi důležité, totiž pěs-
tování vztahů a prohlubování přátelství. 
Opakovaně také zdůrazňuje, že bychom 

měli dělat trojí: společně kráčet, společně 
se modlit a společně pracovat. To jsou 
velmi důležité podněty. A téměř ve všech 
apoštolských cestách je přítomen ekume-
nický rozměr, ekumenická modlitba, eku-
menické setkání. Do Říma přijíždí mnoho 
návštěvníků, kteří se chtějí setkat s pape-
žem. To vše slouží k prohloubení cesty 
k jednotě. 

V ekumeně je člověk také velmi ovliv-
něn tím, čím byl dříve, odkud pochází, 
tedy biografickým kontextem. Franti-
šek, který pochází z Argentiny, z Jižní 
Ameriky, má samozřejmě zvláštní eku-
menický kontext ve srovnání například 
s někým, kdo pochází z německy mlu-
vícího světa. Všiml jste si v této souvis-
losti něčeho, nebo se třeba také naučil 
něco, co předtím neznal? 

Všiml jsem si samozřejmě toho, že má 
zvláštní znalosti a zvláštní blízkost k těm 
hnutím, která jsou nám ještě trochu cizí. 
Tím mám na mysli evangelikální a letnič-
ní hnutí. Co do počtu je letniční hnutí 
druhou realitou po katolické církvi v La-
tinské Americe. A papež František se 

Papež do nepohody 

Foto: The Catholic Herald 
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Jako Maria 

Oslavuj Pána a Pán se oslaví na tobě, 

žij pro Boha a Bůh tě naplní, 

zůstane blízký, i kdyby se skrýval, 

a zjeví se světu skrze tebe, 

když jeho slovo necháš denně  

znovu a znovu vtělovat 

do svých skutků, postojů a vztahů. 

K ničemu menšímu tě nevolá 

než být jako pokorná služebnice 

lidskou branou otevřenou Bohu, 

prázdným prostorem 

pro příchod Spasitele světa. 

Graubner Jan, V tichu, 2022, s. 55 

Pravidelné bohoslužby 

Po dobu opravy elektroinstalace 
v kostele sv. Máří Magdalény jsou neděl-

ní farní bohoslužby v 10 hodin 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 

Starých Benátkách. Ve všední dny jsou 
bohoslužby místo ve farním kostele 
v kapli na faře. Sobotní večerní bohosluž-

by v kostele starobenáteckém jsou zruše-
ny. Děkuji za pochopení. P. Marek 

Statistika duchovní správy 
za rok 2022 

Počet křtů 10 (4 malé děti a 6 katechu-

menů – dospělých). 

Počet svateb 4 (3 s civilní platností a 1 

konvalidace (zplatnění)). 

Počet pohřbů 12. 

Biřmování 5. 

První sv. přijímání dětí žádné. 

Pomazání nemocných 7. 

Zpráva o hospodaření farnosti bude uve-

řejněna v příštím čísle. 

 

Začátkem moudrosti je bázeň  

před Hospodinem, znalostí  
a kázní pohrdají jen pošetilci. (Př 1,7)  

s těmito představiteli čas od času setkává 
velmi osobně, mimo zraky veřejnosti, což 
samozřejmě znovu otevírá dveře k dialo-
gu. Něco, co je podle mého názoru pro 
papeže Františka velmi specifické, je to, 
co nazývá ekumenismus krve. Tedy vní-
mání toho, že křesťanství je dnes nejpro-
následovanějším náboženstvím na světě. 
Ale křesťané nejsou pronásledováni pro-
to, že jsou luteráni nebo pravoslavní, 
metodisté nebo katolíci, ale proto, že jsou 
křesťané. A papež František kdysi tuto 
obtížnou otázku formuloval: Když proná-
sledovatelé křesťany takto spojují, proč 
se my sami v životě rozdělujeme? To je 
asi nejtěžší a nejjasnější výzva pro eku-
menismus. Mimochodem, papež Franti-
šek zde navázal na tradici Jana Pavla II, 
který ve své ekumenické encyklice Unum 
sint věnoval mučedníkům celou kapitolu. 
Papež František to nazývá ekumenismem 
krve. Jde však stejným směrem. 

Co přejete Svatému otci do dalších let? 

Přeji mu, aby měl sílu nadále vést a 
prohlubovat tato setkání. Bez ekumenis-
mu, založeném na vzájemné lásce, se 
totiž teologický ekumenismus, ekumenis-
mus pravdy, těžko může uskutečnit. 
A proto je tato příprava půdy prostřednic-
tvím navazování vztahů nesmírně důleži-
tá. 

Mario Galgano – Vatican News 

Modlitba za papeže 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti,  
že jsi nám daroval papeže Františka. 

Prosíme tě, žehnej mu  
v jeho náročné službě.  

Naplňuj ho stále svým svatým Duchem, 
aby v jeho síle hlásal evangelium o tvém 
milosrdenství celému světu. 

Ochraňuj ho ode všeho zlého a pošli mu 
dobré rádce a spolupracovníky. 

Naplňuj ho svou láskou, aby tě miloval 
nade všechno a s horlivostí i pastýřskou 
láskou vedl Boží lid, který jsi mu svěřil. 

Amen 


