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blízké,
Motto: Život člověka může být darem pro druhé, pro rodinu, pro jeho
pro společnost. Život člověka může být a je slovem pro druhé, oslovením,
výzvou.
Miloslav kardinál Vlk
Pod Boží ochranou
Co si máme přát, oč prosit do nového roku?
Máme své představy a přání, tísní nás strach z budoucnosti, nosíme v sobě
naděje i obavy, které vlečeme před sebou a které nám brání radostně prožívat čas,
který je nám dán, den, za který bychom měli děkovat.
Pán vidí všechno naše pachtění s jeho bídou, zná naše srdce a není nic, co by
zůstalo skryto jeho zraku, a přesto nás neopouští. Miluje ty, kteří, tak jako Maria,
dovedou vložit své životy do Jeho rukou, vedeni důvěrou v Jeho Lásku a
milosrdenství, neboť jedině tak můžeme náš čas naplnit ku prospěchu nás i našich
bližních.
Je k tomu ovšem třeba odvahy, pokory překonávající pokušení malověrnosti
nebo lidské pýchy, je k tomu třeba onoho základního rozhodnutí pro Boha a jeho
bezvýhradné přijetí.
Kéž máme v tomto roce tuto odvahu, kéž umíme dát co je císařovo císaři a co
je Božího, Bohu.
JJO

_____________________________________________________

EVANGELIZACE
Milovat své nepřátele....
Jak se zdá, nebude ani nastávající století a tisíciletí prosto válek a násilí, nebudou
chybět zprávy o utrpení statisíců uprchlíků, nebudou chybět slova o slavných vítězstvích
ústavních pořádků nad těmi, kteří toto právo silnějšího odmítají uznat. I v dalším tisíciletí
se asi budeme pozastavovat nad tím, jak je to vše "ještě dnes" možné, jak to, že svět se ze
všech prožitých hrůz stále ještě nepoučil, že trůny vládců a jejich touha po moci je stále
ještě tak silná a bezohledná.
Při pohledu na to vše si nutně klademe otázku, zda už neproteklo dost lidské krve a
kolik jí bude ještě třeba prolít, kolik bude třeba ještě obětovat životů, než bude zlomena
moc zla, než cena každé lidské bytosti a její právo na důstojný život bude všeobecně
přijímaným měřítkem. Kolik práce bude ještě třeba, aby byla zlomena moc těch, kteří tuto
prostou touhu nechtějí brát na vědomí.
Patří k naší lidské povaze, že proti nim vzplaneme upřímným hněvem, že hrůzy a
bezpráví, které za sebou zanechávají, nás může vést na samu hranici nenávisti a k touze po
spravedlivé odplatě. Pocitu o to silnějšímu, že stojíme bezmocni proti jejich konání, že
naše lidské síly nemohou nic na této kruté hře změnit.
Nejhorší, co by se nám mohlo stát, by bylo tomuto pokušení podlehnout a oplatit
stejnou mincí, zlo zlem, zlou myšlenku zlou myšlenkou, nenávist nenávistí, vzplanout
touhou po spravedlivé pomstě. Mnozí si položí otázku, proč to vše Bůh, ten, který nás
podle naší víry miluje, dopustil, jak se může On dívat na utrpení tolika nevinných lidí, jak
může trestat ty, kteří hájí svou lidskou důstojnost.
Avšak právě tato otázka je důkazem, že jsme dosud neopustili meze našeho lidského
uvažování. Jako bychom nevěřili žalmům, které tolikrát slýcháme, jako bychom se
zdráhali uvěřit, že Boží vůle nás mnohonásobně převyšuje a že pro nás zůstává vždy
tajemstvím. A především tím největším tajemstvím, tajemstvím bolesti a utrpení,
tajemstvím Boží spravedlnosti. Ten, který sesílá déšt na spravedlivé i nespravedlivé a jeho
činy jsou pro nás hádankou, výzvou, kterou můžeme přijmout jen očima víry a v jejím
světle poodhalovat její skrytý smysl, její poselství. Jsme napomenuti stejně jako Petr, když
chtěl hájit Ježíše v Getsemanské zahradě....
Kristova oběť byla přece též z lidského hlediska dílem zvůle a strachu mocných a
podobný pocit bezmoci před násilím se mohl zmocnit i apoštolů, když hleděli na
ukřižovaného Mistra, když byli svědky, z lidského hlediska, právě dokonaného triumfu zla
nad dobrem.
A přece trpělivě čekali, i když jejich víra byla malá a slabá - možná stejně jako je ta
naše - do chvíle, kdy spařili Vzkříšeného Pána, toho, který na kříži odpustil svým katům,
aby tak dotvrdil svá slova, která mluvil k apoštolům za svého života, když je učil milovat
své nepřátele a odplatu vkládat do rukou Otce. Neboť on tak miloval svět, že obětoval
svého jednorozeného Syna... Milovat dobro, to neznamená nevidět zlo, milovat své
nepřátele, to znamená přát téhož ducha lásky nejen sobě, ale i těm, kdo se nechali
ovládnout zlým duchem a stali se jeho nástrojem. To znamená zkoumat své vlastní srdce,

zda i v něm není skryta nenávist a zloba, sobectví a přehlížení potřeb druhého, zkoumat,
zda naše spravedlnost není občas i záminkou, jak nevidět násilí, které sami nenápadně
pácháme na svých bližních.
Milovat svět, to znamená láskyplně pomáhat těm, kdo trpí, a zároveň se modlit za ty,
které se jako lidé zdráháme milovat, neboť právě oni naši modlitbu potřebují nejvíce.
V tom je smysl Kristova horského kázání, v tom je smysl naší víry a to je i cesta, jak
můžeme nastávající století a tisíciletí učinit lepším, jak přinést radost a naději do života
této planety, jak se stát solí země a světlem světa.
J.-J. Outrata

______________________________________________________

Z FARNOSTI
Sněmovní kroužek
V roce 2000 se sejdeme poprvé 3. úterý v měsíci, tj. 18. ledna v 17.00, sraz
opět před farou. Budeme ještě pokračovat v tématu: "Co musíme udělat, abychom
byli jednotní?"
Od února se již začneme zabývat novými materiály, které nám byly zaslány z
přípravného střediska pro sněm. O sněmu si můžete přečíst v lednovém
Arcidiecézním zpravodaji ( najdete ho v kostele, stojí 3,- Kč).
L.Jirsová

Co je to ekumenismus?
Na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů se koná v úterý 25. ledna v
19:19 hod. ve farním klubu krátká přednáška s následnou besedou. Přednáší a
moderuje Martin Vaňáč.
Každý z nás se potřebuje stále vzdělávat, proto využijme příležitosti v naší
farnosti a rozšiřme obzor našich znalostí. Jednota nestačí v teorii, ale především
v životě.
Váš duchovní správce Michal

Oznámení
1) Správcem farního klubu byl od 1. ledna 2000 jmenován bratr Felix OFM
Se všemi dotazy a požadavky se nyní obracejte na br. Felixe. Těšíme se na
upřímnou spolupráci a věříme, že klub bude sloužit k větší cti a slávě Boží, k
většímu vzdělávání, k živé a radostné víře, k prohlubování farního společenství.
2) Zároveň od 1. ledna 2000 bylo sloučeno účetnictví farnosti při kostele Panny
Marie Sněžné a řádu menších bratří - františkánů. Věříme, že i tato změna bude
ku prospěchu chodu farnosti i řádu. O dalších změnách vás budeme průběžně
informovat.

Kláštery v Praze
Poprvé v roce 2000 můžeme společně navštívit další památky v Praze.
Tentokrát navštívíme klášter augustiniánů u sv. Tomáše na Malé Straně
(Malostranské náměstí). Sejdeme se v neděli 23. ledna 2000 v 15:00 hod před
kostelem sv. Tomáše (tram. č. 22, 12).
Srdečně zve bratr Michal a redakce

O něco později než dominikáni a františkáni, v roce 1256, se v Itálii
narodil další žebravý řád – augustiniáni. Řídí se řeholí svatého Augustina,
„nejsvatějšího z moudrých a nejmoudřejšího ze svatých“, filosofa a učitele
církve. Brzy po založení řádu přišli augustiniáni také do českých zemí a jejich
hlavním střediskem se stal právě p
ražský klášter u svatého Tomáše na Malé Straně. o vzoru svého duchovního otce
se augustiniáni věnovali práci kulturní, vědecké a vychovatelské: jedním z nich
byl i zakladatel genetiky Jan Řehoř Mendel. Augustiniáni jsou také misionářským
řádem a dnes působí ve čtyřech desítkách zemí světa. Celkem jsou jich více než
tři tisíce – u nás je najdeme v Praze, Brně a Domažlicích.
Střed Prahy a celá Česká republika jsou dnes, ať se nám to líbí nebo ne,
skoro misijním územím – a pražští bratři augustiniáni pocházejí převážně ze zemí
vzdálených. Provinciál otec William je Američan a před příchodem do Prahy
působil dlouhá léta v Polsku. Španělé jsou dnes u svatého Tomáše hned tři: Juan
a dva Miguelové. Čest českého jazyka zachraňují nestor otec Vít a konventuál
otec Jan.
Farnost, spravovaná augustiniány, není příliš lidnatá - Malá Strana
v posledních deseti letech ztratila část svého obyvatelstva, těsně vedle kláštera se
například roztáhl komplex budov parlamentu… Není snadné oživit život ve
farnosti, ale například farní rada funguje a pomalu se rozjíždějí i další aktivity –
práce s dětmi a mladými. Augustiniáni navíc spravují cizojazyčnou katolickou
komunitu, kromě českých mší slouží i v angličtině, španělštině a portugalštině,
spravují vzácnou augustiniánskou knihovnu. Na půdě kláštera poskytli útočiště
například studentské sekci Impulsu 99 nebo vzpomínkovému večeru za Jana
Palacha.
Všichni návštěvníci u svatého Tomáše se mohou těšit na příjemné
posezení v refektáři, setkání s výjimečnými, pro víru zapálenými lidmi a dotek
staletími produchovnělé atmosféry jednoho nevšedního místa docela blízko nás.
Filip M. Outrata

______________________________________________________

DOPORUČUJEME
Ekumenická bohoslužba
V rámci zahájení Velkého jubilea roku 2000 se budou konat ekumenické
bohoslužby v duchu smíření a obnovy každou třetí neděli v měsíci v bazilice sv.
Jakuba - Staré Město, tj. v neděli 16. 1. 2000 v 17 hod.

Beseda: 2000 let křesťanství
se uskuteční v sobotu 22. ledna ve 14.00 hod ve farním klubu. Pořádá ji Kulturní
rada Junáka. V besedě vystoupí br. Petr z Alkantary OFM, senátor Daniel
Kroupa. Moderuje ing. Mir. Pergler.

Duchovní obnova
Pro manželské páry se uskuteční v sobotu 26. 2. od 9 do 16 hodin ve farním klubu
u P. Marie Sněžné rekolekce na téma "Má půst ještě v roce 2000 smysl?".
Obnovu povede P. Antonín Forbelský z Arcibiskupského semináře. Přihlášky na
tel.: 20 18 17 77, 20 18 16 13.
__________________________________________________________________

SOUTĚŽ
Poznej Písmo Svaté
Připomínáme pravidla soutěže: Každý soutěžící napíše na papír své jméno, adresu,
věk, jméno příslušného měsíce a samozřejmě odpovědi na otázky, které najdete ve
Sněžence. Takto nadepsaný list s odpověďmi odevzdejte na faře nebo vhazujte do vysoké
urny na peníze v kostele vpravo u vchodu do kaple (používejte papír A5 a dobře ho 2x
přeložte) do 30. ledna 2000.

Do soutěže se můžete zapojit kdykoli.
Prosinec - správné odpovědi
1. abc/ Písmo svaté má 73 (72) knih.
2. a/
Že ji nechala obsluhovat samotnou. Lk 10,40
bc/ Lukáš byl pravděpodobně původně pohan, lékař a pocházel ze syrské Antiochie.
Nebyl apoštolem a stal se křesťanem později. Býval asi častěji v blízkosti sv. Pavla.
3. abc/ Řecky.
4. abc/ Protože jeho dcera byla nemocná a umírala. Lk 8,42
5. a/
72 učedníků. Lk 10,1
bc/ Každý člověk je náš bližní a všem máme pomáhat. Lk 10,30-37
6. a/
Pokrytectví. Lk 12,1
b/
Pro Ninivany. Lk 11,30
c/
Musí se zříct všeho, co má. Lk 14,33 (Musí zapřít sám sebe a vzít na sebe svůj kříž.
Lk 9,23)
7. a/
Petr, Jakub a Jan. Lk 9,28
bc/ Protože život je víc než jídlo. Protože si život nemůžeme prodloužit. Protože Bůh ví,
co potřebujeme a když hledáme Boží království to ostatní je nám přidáno. Lk 12,22-31

8. a/
bc/
9. ab/
c/

Pět tisíc mužů. Lk 9,14
V jedenácté kapitole, devátém verši. Lk 11,9
Slovo Boží. Lk 8,11
Abychom byli připraveni na příchod Ježíše Krista (na konci světa, ve chvíli smrti)
Lk 12,40
10. a/ Marie Magdalská, Jana a Zuzana. Lk 8,2-3
b/ V jedenácté kapitole, druhém až čtvrtém verši. Lk 11,2-4
c/ Protože se jich zmocnila veliká bázeň (protože se báli, aby nepřišli o něco dalšího
stejně jak o své vepře). Lk 8,37

Další soutěžní otázky:
Leden 2000 - doporučený text: Lk 13-18
(a: 8-11 let,

b: 12-15 let,

c: 16-99 let)

1. abc/ Kdo je autorem Bible?
2. a/
Kolik z deseti uzdravených malomocných P. Ježíši poděkovalo?
bc/ Kdy a kde bylo napsáno Lukášovo evangelium?
3. abc/ Pro koho bylo napsáno Lukášovo evangelium?
4. abc/ Koho znamená otec v podobenství o marnotratném synovi?
5. a/
Čemu se podobá Boží království?
bc/ Co vedlo marnotratného syna k lítosti, obrácení a návratu domů?
6. abc/ Kde jsou v evangeliu Kristova slova: "Kdo je věrný v maličkosti,
je věrný i ve velké věci."?
7. a/
Na jaké místo si máme sednout, jsme-li někam pozváni?
bc/ Může se bohatý člověk dostat do Božího království?
8. a/
Co se dělá se solí, která ztratila slanost?
bc/ Co dá Bůh těm, kdo opustili všechno pro Ježíše Krista?
9. ab/ Proč se soudce v podobenství zastal té chudé vdovy?
c/
Proč bylo celníkovi v podobenství odpuštěno a farizeovi ne?
10. a/
Kolik lidí zabila věž v Siloe?
b/
Proč nikdo nemůže sloužit dvěma pánům?
c/
V čem si máme vzít příklad z nepoctivého správce v podobenství?

HISTORIE
Kostel sv. Tomáše s konventem augustiniánů poustevníků
Kostel sv. Tomáše patří k těm místům, které při pouti Prahou nelze opominout, v nichž se
zhmotnila odvěká touha po kráse a důstojnosti Božího stánku s prostou důstojností víry,
která jsou obrazem duchovní kontinuity a trvání v proměnách času.
Klášter založil Václav II. v r. 1285-6, jak bylo tradiční, při hradbách Menšího Města
Pražského, a to v místech staršího kostela téhož zasvěcení, zbudovaného počátkem 13.

století břevnovskými benediktiny. Brzy následovala stavba nového chrámu, jehož
presbytář byl vysvěcen v r. 1315 - šlo vlastně o radikální přestavbu staršího kostela, z
něhož se zachovala boční kaple sv. Doroty a části zdiva na straně severní.
Po vysvěcení presbytáře pokračovala stavba kláštera a kostela, cele dokončená
r. 1379. Mimo pozoruhodnou architekturu, zejména vysokého mnišského choru zde
vznikly i pozoruhodné nástěnné malby v sakristii a v přilehlé chodbě.
Konec rozvoji kláštera učinily husitské války, při nichž byl kostel a klášter těžce
poškozen a první řeholníci se do provisorně upravených prostor vraceli před r. 1450.
Opraven byl klášter, jehož kapitulní síň byla 1499 znovu vysvěcena ke cti sv. Barbory.
Klášter zasáhla v počátku 16. století řada požárů, která poškodila i klenbu kostela, 1551
byl znovu zaklenut presbytář z daru Ferdinanda I., k novému zaklenutí lodi došlo v závěru
16. století a kostel vysvěcen 1593. Tehdy dostal kostel své příznačné pozdně renesanční či
manýristické prvky, v téže době vznikla i empora nad bočními loděmi a řada dekorativních
nástěnných maleb na klenbách. Úpravy pokračovaly i přes bělohorské období a vrcholí
osazením obrazů P. P. Rubense na hlavním oltáři v r, 1637.
V tomto období byl kostel přední katolickou svatyní na Malé Straně a v jeho zdech byla
pochována řada významných osobností dvora Rudolfa II.
Dnešní vrcholně barokní ráz dala kostelu však úprava vedená v l. 1710-29 Kryštofem a
K. I. Dientzenhoferem, který výrazně upravil i průčelí chrámu. Klenby lodi i presbytáře
byly pokryty cyklem maleb ze života sv. Tomáše a sv. Augustina, které 1729 provedl V.
V. Rainer.
V průběhu 17. století dostal svou dnešní podobu i klášter, v němž je zachována řada
krásných raně barokních prostor. K pokladům kláštera patří obraz sv. Kateřiny v
presbytáři kaple sv. Barbory, dílo Jos. Heintze ze závěru 16. stol., navrácený sem ještě v
době totality z Národní Galerie.
Následující období nezasáhla výrazně do stavby kostela a kláštera, v 70. letech byl
interiér kostela a kaple sv. Doroty restaurován.
Vybavení kostela je dokladem vysoké úrovně vrcholně barokního řezbářství a
sochařství počátku 18. stol., kde nechybí díla F. M. Brokofa, ale i malířská díla z období
raného baroku druhé poloviny 17. stol. Zejména Škrétovy obrazy v prostoru pod kupolí a
v jižním podvěží patří k jeho nejlepším. Součástí kláštera byla i jeho rozsáhlá knihovna.
Ke zvláštním zážitkům patří i shlédnutí zbytků původní gotické klenby presbytáře.
Budovy konventu, soustředěného kolem rajského dvora, sloužily v poválečném období
jako domov důchodců. Kostel sv. Tomáše vždy patřil k předním duchovním centrům Malé
Strany a stejně je tomu dnes, kdy se i klášterní budovy vrátily augustiniánům, kteří
rozvíjejí bohatou duchovní a evangelizační činnost.
J. J. Outrata

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny: 6:40 (při mši sv. ranní chvály kromě So), 8:00,
18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
Každý Čt v 17:00 mše sv. (nejen) pro mládež.
Každý Čt v 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala.

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Leden 2000
1. 1. 2 000
4. 1. Út 16:00
6. 1. Čt
9. 1. Ne
14:00
11. 1. Út 17:00
12. 1. St 14:00
15. 1. So
8:00
18. 1. Út 17:00
18. - 25. 1.
22. 1. So 14:00
23. 1. Ne 15:00
24. 1. Po
25. 1. Út 19:19
1. 2. Út 16:00
2. 2. St
5. 2. So
9:00
6. 2. Ne 14:00

Slavnost Matky Boží, Nový rok
Setkání farnosti
Slavnost Zjevení Páně, Tři Králové
Svátek Křtu Páně
Tříkrálové setkání SFŘ , účastní se pan biskup Jiří Paďour
Setkání výtvarníků
Přednáška s diap. - Anglie
kaple P. M. Pasovské
Připomínka 14 umučených bratří
Sněmovní kroužek
sraz před farou
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Beseda: 2000 let křesťanství
farní klub
Návštěva kláštera augustiniánů u sv. Tomáše na Malé Straně
Památka Františka Saleského
Přednáška: Co je to ekumenismus?
farní klub
Setkání farnosti
Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice
Úklid kostela
Plavání v YMCA

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
20. 1. - 6. 2. 2000
Jiří Grossmann: Obrazy
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 3,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
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