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EVANGELIZACE
Věřte evangeliu....

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 4

Ročník VI.

Duben 2000

Proč nejsem takový, jaký skutečně jsem?
Už léta nosím masku, stala se mou druhou tváří. Jednoho dne se ti stanu
lhostejným, neboť ty chceš, abychom se před tebou neskrývali.
Chodím v převlečení sebejistého, rutinovaného člověka. Naučil jsem se, jak
skrývat své slabosti a nedávat najevo své pocity.
Můj obličej otupěl. Zdvořile se usmívám, ale můj smích není pravý. Na oči
stavím jistotu, ale ve skutečnosti hraji divadlo.
Dělám, jako by mi všechno padalo do klína, jako bych se nikdy nemýlil,
jako bych neměl ani touhu ani stesk...
Proč nejsem takový, jaký jsem skutečně?
Když jsem sám, maska s obličeje padá. Sedím a je docela možné, že začnu
brečet – zklamáním nad sebou samým. Kdyby tak v té chvíli někdo přišel a
řekl: Já tě mám prostě rád, chci tě takového jaký jsi, potřebuji tě...
Děkuji ti, že mě od sebe nezaháníš, i když ve své nedokonalosti vypadám tak
ošklivě.
Děkuji ti, že mi dáváš šanci, abych se pokusil znova začít před tvýma očima,
pod tvou ochranou. Neboť vím, že život začíná teprve s tebou.
Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby

Proč je potřeba stále opakovat tento příkaz? Což nemáme víru, copak jej
neznáme z Písma, což jsme neměli příležitost mnohokrát se přesvědčit o spasitelnosti
těchto slov na svém vlastním životě? Jistě ano, ale je třeba mít tato slova neustále
před svýma očima, je nutné se vždy znovu vracet k tomuto prameni.
Tak, jak se přibližujeme Kristu, jak dokážeme nahlížet do tajemství Velikonoc,
tím více zjišťujeme, jak je naše víra slabá a láska nestálá, jak jsme vystaveni stálému
nebezpečí a pokušení, jak veliké tajemství před námi stojí.
Musíme si stále znovu klást otázku, co to znamená "věřit evangeliu", zda
bychom dokázali jako Abraham vzdát se vlastního syna, či alespoň kariéry, zda
bychom dokázali jako apoštolové opustit vše a jít za Mistrem do neznáma.
Co nám v tom brání? Je snad většího důkazu Boží lásky a milosrdenství než
Kalvárie a Vzkříšení, potřebujeme snad dalšího ujištění Jeho věrnosti, kterou stvrdil
svým apoštolům před svým odchodem k Otci? Nedožadujeme se, tak jako farizeové,
dalších a dalších důkazů toho, co bylo dávno dokázáno?
Náš život, jakkoli skrytý v Kristu, se odehrává zde na zemi. Pán nás ponechává v
tomto světě, ale dává nám něco, co tento svět nemá - sebe, svou věrnost, žije trvale s
námi i v tomto světě, v našich srdcích a životech, pokud jsme ochotni ho přijmout.
Život, napojený na tento zdroj, je životem ve svobodě, životem, který sice není
zbaven lidských slabostí a útrap, ale který přesto dokáže vždy radostně prožívat
přítomnou chvíli a beze strachu hledět do budoucnosti.
Zvykli jsme si tu část svého života, spojenou s denní prací a rutinou, zajistit si
sami svou vlastní silou, pílí a umem, jako by k ní nebylo Krista ani třeba. Jako by se
ani nehodilo, prosit o požehnání věcí tak fádních, jako jsou naše drobné či větší
denní starosti a práce, a dost možná, že se ostýcháme prosit o požehnání našeho
lidského úspěchu či kariéry. Jako bychom znali svůj život a věděli, co z našeho
života Pán vidí a co nevidí, jako bychom ho potřebovali jen ve chvílích, kdy jsme se
rozhodli vnímat Jeho přítomnost. Dokážeme se plně a s důvěrou odevzdat do Jeho
vůle, jak to slavně činíme při mši svaté, se vším, co jsme, se všemi svými radostmi i
starostmi?
Tato důvěra, plynoucí z víry, to není odmítání vlastní odpovědnosti, toho podílu,
který nám byl svěřen; chápání víry jako štítu, který by kryl naše vědomé nepravosti,
by bylo zásadním nepochopením a popřením tohoto poslání. Pokud ovšem
přeceníme své lidské síly a schopnosti a zapomeneme na svá omezení, což dnešní
svět s oblibou činí, může se stát, že odmítneme Boží pomoc a milosrdenství i tam,
kde na to sami již nestačíme. Je-li to projev pýchy či něčeho jiného, je v podstatě
lhostejné - výsledkem je naše opuštěnost a někdy i zoufalství, pramenící

právě z toho, že jsme do Jeho rukou vložili jenom část svého života, že jsme odmítli
svobodu Božích dětí, že jsme sami chtěli - alespoň na chvíli - být Bohem.
Pokušení pýchy či malověrnost patří k našemu lidskému údělu, stejně tak jako
muka pochybností a slepé uličky hledání; mohou to ale být stejně tak i milníky naší
cesty, našeho klopotného putování za Božím královstvím. Ten, který to vše ví, nám i
zde - nebo právě zde - přichází v ústrety se svým odpuštěním a láskou, stvrzenou na
Kalvárii, přijímá nás jako marnotratné syny na důkaz toho, že Jeho láska není z
tohoto světa. Neopouští nás, i když my sami jej tolikrát opouštíme. Neboť Pán slyší
hlasy a prosby těch, kteří k němu s důvěrou volají, kteří dovedou vložit celý svůj
život do Jeho rukou.
Dáváme, co je císařovo, císaři. Dáváme ale také vždy Bohu, co je jeho?
J. J. Outrata

Z FARNOSTI
Rekolekce – duchovní obnova pro farnost,
kterou povede bratr Ignác, se koná v sobotu 8. dubna dopoledne.

Ježíš je dar našeho Otce, abychom mohli být posvěceni.
8.00
9.00– 10.00
10.00–10.45
10.45–11.30
11.30-11.50
11.50

mše svatá v kapli sv. Michala
1. promluva, rozjímání
křížová cesta v ambitu, mlčení
2. promluva, rozjímání
eucharistická adorace
svátostné požehnání, závěr

Křížová cesta na Petříně je v postní době každý čtvrtek, kterou vede

Kající bohoslužba se koná v úterý 11. dubna. v 18:00 hod.

vždy někdo z bratří. Sraz před nemocnicí Pod Petřínem (před kostelem sv.
Karla Boromejského) v 19:19 hod.

Mše svatá není. Součástí této bohoslužby je příležitost ke svátosti smíření.
Bude zpovídat několik kněží, proto nám duchovní správce doporučuje,
abychom využili této příležitosti a nenechávali „smíření“ až na poslední
předvelikonoční týden. To už uklízejme jen doma a to s obnoveným srdcem.
Fronty před zpovědnicemi nechejme pro jiné.

Vážení přátelé,
víte kolik nás navštěvuje, ať pravidelně či nepravidelně, v neděli mše
svaté v kostele Panny Marie Sněžné? Je to jistě nejméně 500 lidí. Ani
návštěvnost ve všední dny není malá. Odpovězme si ale na několik
následujících otázek. Nechť je to takové malé postní zamyšlení.
Domníváme se, že naše křesťanství je už tak dokonalé, že nám není
potřeba nic víc, než jít v neděli na mši svatou? Opravdu jste o tom
přesvědčeni? Máme svůj denní program a sebevzdělávání a nakonec i
přibližování k Bohu skrze bližní se nám tak nějak do něho nevejde? Nebo
snad navštěvujeme jiná setkání při jiných příležitostech? Máme vůbec
nějaké vědomí náležitosti a také spoluzodpovědnosti za společenství, do
kterého chodíme třeba zatím jenom v neděli? Jak můžeme ve farnosti poznat
své bližní v nouzi? Není to naše pohodlnost? Nebo nechceme nebo
nepotřebujeme nové přátele, kteří potřebují zrovna naši nepatrnou pomoc?
Nepřipadáme si taky někdy dost spokojení sami se sebou nebo naopak dost
nespokojení? Myslíme, že je co řešit v církvi, ve společnosti, v manželství,
v rodinách, v neúplných rodinách? Víme, že staří osamělí lidé potřebují
pomoc, vlídné slovo? A tak můžeme pokračovat do nekonečna...
Udělejme si čas a odpovězme si. A hlavně dělejme rozhodnutí, která
chceme a budeme moci realizovat. Budeme-li se zamýšlet a hledat řešení
s Bohem, ne sami, určitě to zvládneme. Program následujících měsíců v naší
Ludmila Jirsová
farnosti nám dává dost příležitostí.

___________________________________________

Svátost pomazání nemocných

se bude udělovat ve čtvrtek 13.
dubna při mši svaté v 8:00 hod. Prosíme, zájemci, hlaste se v sakristii.

Radost...
Rádi bychom Vám představili čekatele křtu, kteří se připravovali v naší
farnosti pod vedením bratra Paschala. V sobotu 22. dubna při Velikonoční
vigilii přijmou z rukou biskupa Škarvady svátost křtu a biřmování.
Jsou to: Jana Brodská (1971), Zuzana Černá (1954), Karin Pernicová (1967),
Taťana Kleperátová )1976), Ludvík Liběra, Kateřina Pirná (1978), Brdřich Zenáhlík
(1964).

Spolu s nimi budou biřmováni i někteří z našeho farního společenství.
V modlitbách mysleme na všechny, aby udělené dary Ducha svatého byly
k užitku jejich i pro celou církev.
red.

Sněmovní kroužek

se koná v úterý 18. dubna v 17:00 ve farním
klubu. Téma: Jak své současníky jako křesťané oslovujeme? (Potřebný text
si lze vyzvednout na faře.) Více si můžete přečíst na nástěnce. Sněmování je
otevřené, může přijít každý, koho problematika církve u nás zajímá a kdo
se chce podílet na jejím růstu. Biskupové očekávají naše podněty.

Benefiční koncert aneb Chceme někomu pomoci?

Michal Hromek s kapelou CONSORT (nejen KELTSKÁ nejen KYTARA)
ve středu 12. dubna v 19:19 hod. ve farním klubu.
Michal Hromek - kytara, Daniel Mikolášek - bicí, vibrafon, Jakub Klár - flétna
René Vácha - viola, housle

Společná návštěva divadla VIOLA
se koná v pondělí 17. dubna ve 20:00 hod. - Mé tajemství je pro mě...
Pořad je věnovaný židovské filosofce Edith Steinové. Účinkují H.
Maciuchová a B. Rösner.
Vstupenky si lze koupit u pana Vašků v neděli před nebo po dětské mši sv. a
ve všední dny na faře. Celkem je 20 lístků po 90,-Kč, sponzorská cena je
100,-. Chceme tak umožnit návštěvu divadla někomu, pro koho je
momentálně finanční situace ne moc dobrá. Díky.

Odvetná návštěva bratrů augustiniánů

a farníků od sv.
Tomáše v naší farnosti se uskuteční v neděli 30. dubna v 15 hodin ve
farním klubu. Srdečně jsou zváni všichni, nejen ti, kteří 23. ledna navštívili
bratry augustiniány u sv. Tomáše na Malé Straně. Prosíme, přineste s sebou
malé pohoštění ke kávě a čaji.
Pro zájemce o sv. Augustina a jeho dnešní následovníky máme ještě jednu
zajímavou pozvánku. Ve dnech 24.-29. dubna se v klášteře u sv. Tomáše
uskuteční II. augustiniánský týden. Čtěte v části DOPORUČUJEME.
Hana a Jakub Outratovi

Předvelikonoční úklid kostela

se koná v sobotu 15. dubna od 9
hod.
v kostele a v kaplích. Kdo navštěvujete tyto prostory, přijďte i sem pomoci
uklidit, informace u paní Tutrové.
Zároveň bude pro děti příležitost ke svátosti smíření i pro nás dospělé,
kteří jsme ji nestihli během kající bohoslužby v úterý.

Počítačový kurz tentokrát na téma. „Internet“. Pokud jste internet
zatím nikdy nepoužívali nebo z něj máte strach, nebojte se a přijďte se s ním
alespoň trochu seznámit. Kurz je jako vždy zdarma, bude probíhat ve farním
klubu každé úterý od 19:15. Prvně se setkáme v úterý 4. 4. v 19:15.
Předpokládaná doba trvání je do konce dubna. Pokud nestihnete první část,
je
možné
se
do
kurzu
zapojit
kdykoli.
František Jirsa

LETNÍ TÁBORY

farnosti Panny Marie Sněžné
se letos konají dva. Místo konání i podmínky jsou pro oba turnusy stejné.
Kde:
Habartice u Klatov
Pro koho:
Všechny holky a kluky ve věku od 7 do 13 let.
I. turnus: „Velká námořní výprava“ 1. 7.-15. 7. 2000 (cena 2380,-)
Přihlášky a informace: Honza Deutsch, tel.: 581 04 52 nebo bratr Paschal
II. turnus: „Po stopách expedice Malevil“ aneb Podaří se rozluštit
záhadu květináče? 15. 7.-29. 7. 2000 (cena 2380,-)
Přihlášky a informace: Máří Kašparová tel.: 471 65 73 nebo bratr Didak
Dana „Pája“ Lhotová tel.: 79 10 357

Pozvání
Chcete-li prohlubovat své manželství a rodinné vztahy, přijďte se za to
společně s námi modlit a sdělovat si vzájemně zkušenosti do společenství
křesťanských rodin, které se schází každou poslední neděli v měsíci v malém
refektáři kláštera vždy ve 14.00 hod.
Anežka Tutrová

Sbírka na Ukrajinu
Ve dnech 19. a 20. května pořádá naše farnost spolu s UKŽ již tradiční
jarní sbírku na pomoc humanitární organizaci Živá rodina na západní
Ukrajině. Tato organizace poskytuje oblečení a obuv chudým vícedětným
rodinám a starším nemajetným občanům (převážně důchodcům) z městečka
Bučače a okolního okresu, podporuje dětský domov a provozuje humanitární
jídelnu „Jedno srdce“, kde se stravuje zdarma 50 důchodců a 20 sirotků
denně. Finanční dary, které shromažďujeme na zvláštním kontu UKŽ (č.
účtu 194 0082 389/ 0800) budou použity na nákup potravin pro jídelnu (cca
10 000,- Kč) a dopravu vagónů na Ukrajinu (1 vagón cca 20 000,- Kč).
Sbíráme dětské i dospělé oblečení i obuv, letní i zimní. Noste jen věci
pěkné a čistě vyprané, zabalené do pevných krabic, nejlépe od banánů
(zásilka se 3x překládá). Abychom měli peníze na odeslání, prosíme o
dobrovolný příspěvek 10,- Kč za krabici.
Pátek 19. května: 14-18 hod. a v sobotu 20. května: 9 -14 hod.
a to stejně jako minule na dvou místech zároveň:
1) v kapli (vlevo) na nádvoří kostela Panny Marie Sněžné (jen pro pěší)
2) pouze do označených vagónů na nákladovém nádraží Praha-Vršovice
- vjezd za osobním nádražím Vršovice z ulice Petrohradská - Bartoškova.
(pro dopravu autem) POZOR! Od tramvaje je to velká vzdálenost. Za
všechny vaše dary a příspěvky upřímně děkujeme.
Markéta
Koronthályová

Farní pouť do Hrádku u Vlašimi
Kostel sv. Matouše je nejen proslulým mariánským poutním místem
(nádherná gotická socha sedící Madony s děťátkem je vyjádřením úcty
našeho národa k Panně Marii již od 14. století), ale také jedním z pěti
chrámů pražské arcidiecéze, kde je možno během celého letošního
jubilejního roku získat plnomocné odpustky. Proto si ho naše farnost vybrala
za cíl své letošní pouti, kterou spojila s datem 1. jubilejního dne roku 2000:
obnovy manželských slibů.
Putovali jsme ve třech skupinách. Mladí ( v počtu 5ti v čele s bratrem
Jiřím) vyrazili již v pátek večer, přenocovali na spřátelené faře a dorazili
pěšky v sobotu. Druhá skupina měla vyjet v sobotu před 6.00 hod. ráno
vlakem do Sázavy a odtud jít pěšky (cca 15 km). Tuto trasu absolvoval
nakonec bratr Ignác jakožto její vedoucí sám. Třetí skupina byla
nejpočetnější. 12 duší rozličných věkových kategorií jelo vlakem (s
přestupem v Benešově) až do Vlašimi a odtud pěšky (cca 5 km) na Hrádek.
Počasí nám přálo, pouze část terénu byla po předchozích deštích značně
rozbahněná. Zelené ratolesti, jarní nová tráva a vůně lesa dodávaly našim
dlouhou pražskou zimou unaveným tělům příliv nové energie. Duše slavily
hody v cíli cesty, v hrádeckém kostelíku. Na mši sv. ve 14.00 hod. nás uvítal
místní správce, polský misionář. Spolu s ním předsedali bohoslužbě tři kněží
naší farnosti: br. Ignác, br. Paschal a br. Michal. Při mši sv. ze svátku
Zvěstování Páně obnovily manželské sliby tři páry z naší farnosti a čtyři
páry z farnosti místní. Po mši jsme v zásvětné modlitbě k Panně Marii
prosili za uzdravení všech vztahů, které potřebují uzdravit v našich rodinách,
církvi i ve světě kolem nás. Místní farníci nás potom pohostili kávou a
čajem a už byl čas vydat se na zpáteční cestu. Vraceli jsme se domů
občerstveni na těle i na duši, se srdcem plným radosti, kterou nám nikdo
nemůže
vzít.
Už
se
těšíme
na
příští
farní
pouť!
Markéta Koronthályová

Volby...
Počátkem května 2000 se bude konat provinční kapitula Českomoravské
provincie svatého Václava Řádu menších bratří, při které bude volen
provinční ministr (provinciál) a nové definitorium, tj. poradní sbor
provinciála. Dosud tuto službu provinčního ministra zastával bratr Matouš
Sleziak.
Prosme s pokorou a důvěrou Pána již nyní o dary Ducha svatého, aby
volba přinesla žádoucí plody pro dobro všech.

___________________________________________
PŘIPRAVUJE SE
Večer vzpomínek na bratra Tita Hanuše OFM ve St 10. 5. v 19:19 ve
farním klubu.
Výlet do Oseka – klášter, v Ne 14. 5. Cena za cestu je 200,- Kč. Závazně se
můžete přihlásit a zaplatit zálohu na faře do konce dubna. Objednaným
autobusem lze jet tehdy, bude-li dost zájemců. Při malém zájmu bychom
museli volit jiný způsob dopravy. Dodržte prosíme termín přihlašování.
Koncert skupiny DISTANCE bude v Po 22. 5. v 19:19 ve farním klubu.
Setkání v Hájku u Prahy bude v Ne 28. 5. Křesťané od sv. Salvátora
(evangelíci) a Panny Marie Sněžné (katolíci) „zakopou válečnou sekeru“
v Hájku u Prahy, v bývalém františkánském klášteře, při společném agape –
opékání vuřtů - u společně založeného ohně a při společném zpívání. Tomu
všemu budou předsedat farář Sváťa Karásek a bratr františkán Paschal.
Všichni jsme srdečně zváni. Počítejme s tímto termínem, podrobnosti příště.
Beseda s panem biskupem Václavem Malým bude ve St 31. 5. v 19:19 ve
farním klubu. Připravme se modlitbou a nezapomeňme na otázky. Na ty se
těší zase pan biskup.
_____________________________________________________________

SOUTĚŽ
Poznej Písmo Svaté
Připomínáme pravidla soutěže: Každý soutěžící napíše na papír své jméno,
adresu, věk, jméno příslušného měsíce a samozřejmě odpovědi na otázky. 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. dubna 2000.

Do soutěže se můžete ještě zapojit.
Březen - správné odpovědi
1. abc/ Skutky apoštolů mluví o prvních začátcích církve, zvláště o životě
svatého Pavla a Petra.
2. abc/ Nový zákon má 27 knih.
3. abc/ Nový zákon byl napsán asi v letech 50-100.
4. abc/ Šavel plně schvaloval, že svatého Štěpána ukamenovali. Sk 8,1
5. a/ Vzkříšený Kristus se zjevoval apoštolům čtyřicet dnů. Sk 1,3
bc/ Gamaliel veleradě poradil, ať apoštoly propustí, protože je-li jejich kázání
věcí lidskou, samo zanikne, a je-li to skutečně věc Boží, tak stejně proti
tomu nic nezmohou. Sk 5,38-39
6. ab/ Cestou do Damašku se Šavlovi zjevil Pán Ježíš. Sk 9,3-6
c/ Šimon se provinil zvráceným smýšlením, že je možné koupit Boží dar za

peníze. Sk 8,20
7. a/ Apoštola Jidáše nahradil svatý Matěj. Sk 1,26
bc/ První křesťané setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v
lámání chleba a v modlitbách. Sk 2,42
8. a/ Tabitu vzkřísil svatý Petr. Sk 9,40-41
bc/ Barnabáš své pole prodal a peníze přinesl apoštolům. Sk 4,37
9. ab/ O letnicích se přidalo k apoštolům na tři tisíce lidí. Sk 2,41
c/ "Více je třeba poslouchat Boha než lidi." řekl veleradě svatý Petr spolu s
ostatními apoštoly. Sk 5,29
10. a/ Velerada apoštolům zakázala mluvit v Ježíšově jménu (ale apoštolé to
odmítli) a pak apoštoly propustila. Sk 4,18-21
b/ Spolu se svatým Štěpánem byli za jáhny vybráni: Filip, Prochor, Nikanor,
Timon, Parmen a Mikuláš. Sk 6,5
c/ Manželé Ananiáš a Safira přinesli apoštolům část peněz za prodané pole a
přitom tvrdili, že jsou to peníze všechny. Sk 5,1-10

Další soutěžní otázky:
Duben 2000 - doporučený text: Sk 10-19
(a: 8-11 let,

b: 12-15 let,

c: 16-99 let)

1. a/ Kdo byl Gallio?
bc/ Kdo a kdy napsal Skutky apoštolů?
2. a/ V kterém městě žil Kornélius?
bc/ Co je to "kánon Písma svatého"?
3. ab/ Co se stalo kouzelníkovi Elymasovi?
c/ Jaké nejstarší opisy Nového zákona se nám dochovaly?
4. abc/ Kde se nejdříve začalo věřícím říkat "křesťané"?
5. a/ Co se stalo, když byli Pavel a Silas ve vězení?
bc/ Proč se Demetrios a ostatní stříbrotepci postavili proti Pavlovi?
6. a/ Kteří lidé se stali křesťany v Athénách?
b/ Za koho pokládali obyvatelé Lystry Pavla a Barnabáše?
c/ Jak dopadl spor, mají-li pokřtění pohané zachovávat Mojžíšův
Zákon?
7. a/ Jak dlouho učil Pavel v Korintě?
bc/ Co vedlo Petra k tomu, aby ihned pokřtil Kornélia a jeho blízké?
8. a/ Kdo byla Lýdie?
bc/ Co vedlo Pavla k cestě do Makedonie?
9. ab/ Jak byl zachráněn z Herodova vězení apoštol Petr?
c/ Co znamenalo Petrovo vidění prostěradla plného různých zvířat?
10. a/ Odkud pocházel Apolos?
b/ Z kterého města vyšli Pavel a Barnabáš na svou první misijní cestu?
c/ Co udělalo sedm synů Skevy, židovského velekněze?

DOPORUČUJEME
Sv. Augustin včera a dnes: život ke službě Bohu v lidech
II. augustiniánský týden 24.-29. dubna 2000
Refektář kláštera sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1

Program:
24. 4. 17:00 Aktuálnost sv. Augustina (přednáška) – P. Santiago Sirrra OSA
25. 4. 16:45 Zahájení výstavy augustiniánských monstrancí ze 16. a 17. stol.
v kapli sv. Barbory
17:00 Konverze sv. Augustina – ThLic. Norbert Vehovský OPraem
26. 4. 17:00 Mše svatá - svátek Matky Dobré rady
18:00 Koncert: Pražští madrigalisté
27. 4. 16:45 Odhalení sochy sv. Augustina poustevníka v rajské zahradě kláštera
17:00 Být křesťanem – učení sv. Augustina – P. Marek Szachowski OSA
28. 4. 17:00 Kde žil sv. Augustin (přednáška s diapozitivy) – P. Miguel Fuertes OSA
29. 4. 17:00 Slavná mše svatá (ukončení II. augustiniánského týdne v Praze)

Dětský letní tábor
Královská knížecí rada a bratři dominikáni pořádají tábor od 2. do 15. 7.
na Papírně u Malšic v jižních Čechách.
Pro děti z křesťanských rodin od 6 do 13 let. Ubytování je v dřevěných
chatkách. Cena tábora 3000,- Kč. Přihlášku obdržíte na faře nebo po
domluvě s organizátorem tábora: Campamento ’99, Petr Hoffmann,
Tupolevova 466, Praha 9, telefon: 85 85 679 , 0603 455 124. Uzávěrka
přihlášek je 25. dubna.

Pouť do Poříčí nad Sázavou
Jako každoročně bude v sobotu 15. 4. v 16 hodin sloužena mše svatá za
dr. F. Noska (1886-1935). Celebrovat bude mons. Coppa a pan biskup
Škarvada. Cestovat lze autobusem (inf.: p. Müller, Janouškovi na tel.: 73 34
63) nebo vlakem. Informace najdete na nástěnce nebo u s. L. Vlasákové
SFŘ.

Manželská setkání 2000
Letní kurz Manželských setkání bude v Benešově ve dnech 18.-26. 8.
Přihlášky a bližší informace vám rádi poskytneme. Zájemci hlaste se Centru
pro rodinu, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 201 81 777, 201 81 613.

Přednáška. UKŽ pořádá přednášku Pastorace rozvedených-teorie a
praxe 27. dubna v 18:00 hod. v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní
4, Praha 6. Přednáší P. ing. Aleš Opatrný a Mgr. Alena Urbanová.

Z CÍRKVE
Pouť světla YMCA...
V pátek 7. dubna v 17:30 hod. v ambitu kláštera se koná k příležitosti
desátého výročí znovuobnovení činnosti YMCA v České republice setkání
příznivců YMCA. Dozvíme se něco o práci a představí se děti z různých
zájmových oblastí. V 19:19 hod. bude ekumenická bohoslužba, kterou
povedou evangelický farář Plzák a bratr Michal.
Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA aktivmě spolupracuje s naší
farností (např. plavání, volejbal, rodiny III. řádu jezdí do objektu YMCA).
Jana Vohralíková, generální sekretář YMCA
Srdečně nás zve a také děti

O omluvě a návštěvě
Dvě události uplynulého měsíce nám všem zpřítomnily to, na co snad v běhu
našich dní trochu zapomínáme: že katolická církev jako jediné veliké společenství
živých a mrtvých prochází spletitými dějinami světa a nic z toho, co učinil nebo
učiní její nejposlednější člen, nezůstane skryto. Ti, co nás předešli, jsou tu vlastně
stále s námi a s nimi jejich dobré i zlé činy, jejich víra i zrady. Když o nich
nebudeme vědět a dobré přijímat, špatné odvrhovat – téměř jistě se všech zločinů
minulosti dopustíme znovu na svých blízkých.
Ústy papeže Jana Pavla se římskokatolická církev omluvila za to, čím se
v minulosti provinila proti životu a svobodě. Kdyby se nám zdálo, že podobná
obecně formulovaná prohlášení nemají valný význam, měli bychom si uvědomit
jednu základní skutečnost. Zločinů, o nichž – obecně, ale jinak to bylo už vzhledem
k jejich množství těžko možné – mluvil Jan Pavel II., se církev dopustila při hlásání
a šíření evangelia, radostné zvěsti o naději na spásu pro všechny lidi. Nezabíjela tím
„pouze“ nevinné životy, ale doslova znovu přibíjela Krista na kříž. Ani kdybychom
se omlouvali každý den, nestačilo by to…
Jistě nestačí jen omluva, pokud po ní nenásledují činy. Ty mohou být nejrůznější
a vůbec nemusejí souviset s minulostí: stačí, budeme-li spravedlivěji žít, zřekneme-li
se důsledněji souzení bližního, budeme-li usilovat o pokoj všude kolem nás. Mnohé
bolestivé rány a jizvy po ranách zahojí čas – ale ne bez naší pomoci.
První cesta Jana Pavla II. po velké omluvě směřovala do Izraele, na místa, kde
bylo „ve jménu víry“ zmařeno snad nejvíce životů a kde ani dnes nepanuje pokoj.
Papež nepřišel do Svaté země jako dobyvatel, ale jako posel míru a naděje, přišel

uctít utrpení židovského národa i pomoci Palestincům v jejich snaze o spravedlivé
uspořádání vlády v zemi. Nepřišel jako křížoví rytíři před osmi staletími šířit víru
mečem, ale láskou a pokojem. A my všichni bychom měli, každý na svém místě,
činit totéž.
F. M. Outrata

" Kdyby jediným předmětem našich tužeb byl Bůh, pak bychom se tak lehce
neznepokojovali, když se něco příčí našemu smýšlení". Tomáš Kempenský
Čiňte pokání a věřte evangeliu...
Tak nás vybízí Pán při udílení popelce, když přijímáme toto odvěké
znamení pokory.
A tato pokora nám má otevřít cestu k přijetí evangelia, k přijetí radostné
zvěsti, k přijetí Krista. Je začátkem doby, která nás má připravit na největší
důkaz pravdivosti slov a smyslu této radostné zvěsti, Velikonoce.
Tato pokora je víc než pouhá poslušnost Božích příkazů: znamená skutečné
splynutí a naší vnitřní proměnu v duchu Toho, který za nás zemřel na kříži,
který pro nás vstal z mrtvých.
Není to cesta trpného odevzdání: je to cesta radostného vykročení do světa
netušené svobody.
JJO

Apríl se svatým Augustinem –

Pozdě jsem Tě miloval, Kráso tak stará a přece tak nová, pozdě
jsem Tě miloval! Ty jsi byl uvnitř a já venku a tam jsem Tě
hledal, a já šeredný vrhl jsem se na všechny Tvé krásné tvory,
jež jsi stvořil. Ty jsi byl se mnou, ale já jsem nebyl s Tebou.
Vzdalovalo mě od Tebe vše to, co by vůbec nebylo, kdyby
nebylo v Tobě. Ty jsi volal, křičel a přehlušil jsi mou slepotu.
Tvá vůně mě zaujala, vdechl jsem ji a dychtil jsem po Tobě.
Dotekl jsi se mne a vzplanul jsem touhou po Tvém míru.
sv. Augustin, Vyznání 10, 27
Motto: Konat vůli Boží, ne vlastní, veškerou starost a naději vkládat do Božích
rukou, nestarat se už o sebe a svou budoucnost. Na tom spočívá svoboda... Konámeli to, můžeme neobtíženi budoucností žít přítomnost.
Edith Steinová

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
2. 4.
3. 4.
4. 4.

Duben 2000
Plavání v YMCA
Divadlo VIOLA: Rady zkušeného ďábla
Setkání farnosti
farní klub
Počítačový kurz na téma Internet (každé Út)
farní klub
Farní rekolekce
kaple P. Marie Pasovské
Setkávání nad Písmem
farní klub
Jubileum emigrantů, běženců a uprchlíků
17:00 Setkání výtvarníků
18:00 Kající bohoslužba (není mše svatá)
v kostele
15:00 Přednáška s diap.: Švýcarsko
farní klub
19:19 Benefiční koncert: Keltská kytara (nejen)
farní klub
8:00 Udělování svátosti nemocných (hlaste se v sakristii)
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
9:00 Úklid kostela – předvelikonoční
Svátost smíření pro děti (i dospělé)
Květná neděle
20:00 Divadlo VIOLA: Mé tajemství je pro mě...
(lístky jsou na faře)
17:00 Sněmovní kroužek
farní klub
17:00 Přednáška: P. ThDr. J. Skoblík: Vztah k bližnímu z pohledu
křesťanské morálky
farní klub
Zelený čtvrtek
8:00 Mše sv. pro ty, kdo nemohou večer
18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně
Velký pátek – postní den
15:00 Křížová cesta
16:00 Velkopáteční obřady
Bílá sobota
20:00 Velikonoční vigilie-celebruje biskup Škarvada
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
jubilejní den: Den obnovy křestních slibů
Pondělí velikonoční (9:00, 11:30, 18:00, není dětská)
15:00 Návštěva augustiniánů v naší farnosti
farní klub

8. 4.
10. 4.

Ne 14:00
Po 20:00
Út 16:00
19:19
So 8-12:00
Po 19:00

11. 4.

Út

12. 4.

St

13. 4.
14. 4.
15. 4.

Čt
Pá
So

16. 4.
17. 4.
18. 4.

Ne
Po
Út

20. 4.

Čt

21. 4.

Pá

22. 4.

So

23. 4.

Ne
2.
Po
Ne

24. 4.
30. 4.

Výstavy v kapli sv. Jana:
7.-24. 4. Markéta Bartáková : Pražské hravé Velikonoce
27.-17. 5. Jan Tilinger: Obrázky z Iránu - fotografie
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 4,- Kč.
_____________________________________________________________
Kontaktní adresa redakce:Farní úřad, Jungmann. nám. 18, Praha 1, tel.: 22246243

