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Motto: "Všechny systémy, které lidé vytváří, jsou nedokonalé, a jsou tím
Jan Pavel
nedokonalejší, čím si je člověk jistější sám sebou".
II.
Prvního května slavíme svátek sv. Josefa - dělníka.
Člověka, který dělal "jenom" to, co měl dělat, a který byl v první chvíli
skoro zaskočen úkolem, který Bůh vložil na jeho bedra. Vždy zůstal
člověkem práce, poctivě konajícím své řemeslo a přesto, nebo právě proto
by právě on vyvolen a povýšen nad mnohé.
V té pokoře práce vyrůstal i Ježíš, v pokoře práce, která není trestem,
ale naším údělem a posláním na tomto světě, a podle toho, jak upřímně a
poctivě ji konáme, i naším podílem na Božím díle.
Ježíš, syn tesařův, znal dobře její cenu. Svým životem, smrtí i
vzkříšením ji povýšil, učinil Boží oslavou.
JJO

Poděkování
Milí přátelé,
protože vypršel čas mé služby zde, v této farnosti, a má práce bude
pokračovat ve farnosti u svatého Matěje (a Václava) v Dejvicích, chci vám
vyjádřit své poděkování. Děkuji vám za to, že jste mne přijali a že jste se se
mnou podělili o vaši snahu upevnit a prohloubit společný život z víry.
Děkuji vám za podíl na praktických aktivitách, jsou pro mne obohacením a
cennou zkušeností. Děkuji vám za důvěru, s níž jste mi dali nahlédnout do
vašich životů a jejich starostí i radostí.
Mám vás všechny v srdci a s vědomím, že Praha je malá (a svět vůbec)
a že se tedy nejspíše budeme i nadále občas potkávat, vám přeji pokoj a
dobro od našeho Pána.
sestra Amata

To je ode mne
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Petr se
zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mne?“ a odpověděl mu: „Pane,
ty víš všechno, ty víš, že tě miluji!“ (Jan 21,17)
Tak jako v dubnu byla v kontinuitě slavení Velkého jubilea ústředním
dnem slavnost Zmrtvýchvstání Páně jako den slavnostního obnovení
křestních slibů, přináší měsíc květen jubilejní den modliteb za kněžská a
řeholní povolání. Tento den se již tradičně slaví 4. neděli velikonoční
(nazývaná neděle Dobrého Pastýře) a letos připadá na 14. květen.
A tak maje toto před očima, ptám se sama sebe, co to vlastně je ten
řeholní život? Jak se to dělá, aby člověk byl řeholník? A jak k tomu vlastně
přijde, že se jím stane?
Přestože v řeholním společenství žiji pět let (už nebo teprve?) tyto
otázky mne provázejí stále. A ony mne vracejí k tomu, že se stále znovu
dotýkám jednoho z vážných tajemství svého života: podivuhodné změny,
kdy zakouším, že místo v mém srdci vyhrazené pro intimní společenství
s člověkem, už zaplnil někdo jiný, totiž Pán. A že můj vztah k lidem také
doznal proměny: stali se pro mne souputníky za tím, kdo zazářil naším
očím. Stali se skutečnými bratry a sestrami na cestě: máme se na ní
vzájemně podpírat.
Na tuto proměnu, která nepochází ode mne, jsem odpověděla třemi
sliby: tedy snaha o to, abych žila čistými vztahy, chudě a poslušně ve
společenství sester, je z mé strany vyjádřením vztahu, který mezi mnou a
Pánem začal klíčit. Zda-li mne konkrétní způsob prožívání mých slibů

disponuje k tomu, aby se vztah k Bohu i k bratřím a sestrám rozvíjel a
prohluboval, je mi známkou, zda žiji to, čemu se říká řeholní forma života.
Jak se stane, že člověk začne chtít být řeholníkem? Nevím. Jak se stalo,
že z celé naší rodiny, kde široko daleko není jediného praktikujícího
věřícího, se já zčista jasna ve 20 letech obrátím, nechám se pokřtít a za
necelých pět let jsem v řeholním společenství? Nechápu to. Nezbývá mi,
než se klanět tajemství rozhodnutí svrchovaného Boha, protože jistě
prožívám, že na této cestě nacházím naplnění svého života.
Myslím, že toto by mohl jubilejní den modliteb za duchovní povolání
připomenout každému, nejen zasvěcenému, člověku: tajemství našeho
povolání, neboť každý má své místo a svůj význam. Tajemství naší
vzájemné svázanosti: nemůžeme být bez sebe navzájem. Tajemství
naplnění našich životů.
sestra Amata

I my děkujeme...
To, co nás všechny v únoru překvapilo, se stalo skutečností. Ke dni 30.
dubna 2000 byly se sestrami Amatou a Lucií rozvázány pracovní poměry.
Chceme moc a moc poděkovat oběma, Amatě i Lucii, za jejich práci pro
farnost Panny Marie Sněžné. Práce to byla jistě náročná, ale vykonávaná
trpělivě, obětavě, s láskou. Mnozí si chodili na faru pro radu, někdy pro
nejnutnější oblečení nebo i pro kousek namazaného chleba. Přicházeli sem
lidé, kteří něco potřebovali a na ulici to nenacházeli – vlídné slovo, ochotu
vyslechnout. Sloužit, ne vyřídit, bylo, je a bude posláním církve, i té, která
se nazývá farnost. Někdo zašel jen pozdravit a vždy se setkal s úsměvem,
který pohladil a povzbudil. I při každém novém čísle Sněženky byla
spolupráce s Amatou nezanedbatelná.
Věříme, že vřelý a upřímný úsměv zůstane nedílnou součástí farního
úřadu, opět se tam vrátí.
Srdečně děkují a v modlitbě zůstávají spolu s vámi, Amato a Lucie,
vděční farníci od Panny Marie Sněžné

_____________________________________
14. 5. - 3. jubilejní den: Den modliteb za duchovní povolání

Výlet do Oseka (klášter)
se uskuteční v neděli 14. května pouze v tom případě, že bude dostatek
zájemců (zatím není). Cena je 200,- Kč za dospělého.. Termín přihlašování
se prodlužuje do úterý 9. května na faře v úředních hodinách a u br.
Paschala.

Sledujte vývěsky, informace dostanete na tel.: 231 99 16, 231 35 13.
Odjezd:
Návrat:
Program:

v 7.30 hodin (BUS) Opletalova ulice (naproti Hlavnímu nádraží)
cca 18.00
10:00 mše svatá v Oseku
11:00 prohlídka kostela, kláštera a zahrad, vlastní oběd,
odpoledne po cestě zpět do Prahy se zastavíme na zajímavých místech
Mládež odjíždí již v pátek, je nutné se přihlásit u br. Ignáce.

Je to jedinečný historický objekt, který byl v době totality velmi
poničen, po roce 1989 znovu opraven a vrátili se sem bratři cisterciáci.
Navštívit klášter stojí za to. Budeme mít možnost vidět i to, co
běžnému turistovi není umožněno. Nebo jsme tam už všichni byli?
Cestou zpět se zastavíme ještě na dalších místech. Bude nás provázet
bratr Ignác.
Zvou Jirsovi
___________________________________________________________

EVANGELIZACE
Čas nemlčet
Nad pastýřským listem našich biskupů

Ten, kdo si myslel, že se naše nová společnost vyhne sociálním obtížím, byl
asi hluboce zklamán. Suchá mluva novinových článků a komentářů, přeložena do
normálního, srozumitelného jazyka, je vskutku znepokojivým a varovným
upozorněním na věci, které by rozhodně neměly stát stranou naší pozornosti.
Jestliže se naší církvi vytýká, že se nevěnuje sociálním otázkám, je to vskutku k
zamyšlení. Ba, co více - je to znamení, že buď neplníme jedno z našich hlavních
poslání jako křesťanů, nebo, že jsme o svém úsilí dostatečně nedali znát ani našim
spoluobčanům, ani politikům. Svědčí zároveň o tom, jak málo víme o úsilí světové
církve v tomto směru, vyjádřeném v jejích závažných sociálních dokumentech,
vydaných od roku 1891.
Pastýřský list našich biskupů je dobrým znamením. Ukazuje, že představitelé
naší církve znají tyto problémy a nechtějí stát stranou jejich řešení. Co však
mohou? Mohou apelovat na morální a lidskou odpovědnost, volat po úctě k
člověku, jeho práci i jeho nezadatelným právům, mohou žádat nápravu zákonů či
alespoň jejich poctivé dodržování. A mohou se modlit, a my všichni s nimi, aby
mysl a činy těch, kdo o tom rozhodují, směřovaly k týmž cílům, aby zákony, které
jsou přijímány, byly spravedlivé a chránily ty, kdo tuto ochranu potřebují.
Tento hlas zaznívá ve chvíli, kdy je ho svrchovaně potřeba. Prostý fakt,
kterému by spíše slušela autorita dogmatu, že dělník je hoden své mzdy, tato
základní pravda naší víry je zpochybňována a je jen ostudou naší "nové"

společnosti, že opomněla zakotvit ve svém systému její elementární význam i
potřebné mechanismy k jejímu prosazení.
Jestliže zákon umožňuje nevyplácet mzdu, je to znamení, že neúcta k základní
lidské důstojnosti, jejíž je církev strážcem, dospěla příliš daleko, že sobecké zájmy
těch, kteří nezacházejí dobře a poctivě se svěřeným majetkem - který je vždy
koneckonců majetkem zapůjčeným od Boha - nezakrytě pošlapávají důstojnost
našich spoluobčanů. A jak to obvykle bývá, jsou přitom takto postiženi zpravidla ti,
kteří za to mohou nejméně. Situace, která tak vzniká, vede totiž k dalšímu rozkladu
společnosti jako celku a ztrátě jeho přirozené soudržnosti, ztrátě vědomí vlastní i
společné odpovědnosti za život v této zemi. Nejde však jen o nevyplácené mzdy,
ve hře je mnohem více.
Prohlubují se sociální rozdíly a vzniká nové dělení společnosti podle sociálních
tříd, navzájem stále uzavřenějších. Jako logický důsledek současného systému je
tento trend chápán a někdy i vítán jako návrat k "normální" společnosti; je ovšem
zároveň rozbuškou, která se může v nepovolaných rukou stát začátkem či spíše
recidivou čehosi velmi nepěkného. Představa papeže Lva XIII. (Rerum novarum,
1891), že by dělníci i zaměstnavatelé měli chápat své role a spolupracovat, každý
na svém poli, věrným plněním svých stavovských povinností, zůstane u nás patrně
ještě dlouho utopií. Zvláště tehdy, bude-li u nás platit pravidlo, že sytý hladovému
nevěří a jeho oprávněné požadavky chápe jako útok na svou pracně dosaženou
společenskou a ekonomickou úroveň a to bez ohledu na to, že mnohým se tím
cesta k důstojnému životu ztěžuje či uzavírá.
Rozměr tohoto problému není totiž jen problémem ekonomickým. Je
problémem především lidským a má své hluboké a neblahé mravní a morální
kořeny, souvislosti a důsledky, které nevidět nebo nechtít vidět znamená mlčet k
utrpení bližního, znamená spolupracovat s tímto zavrženíhodným zlem, znamená
nepozorovaně otvírat brány tomuto zlu i do našich srdcí.
List našich biskupů má pro nás být, v duchu předchozích encyklik tohoto
století, především výzvou, abychom k tomuto zlu nebyli lhostejní, abychom
aktivně působili všude tam, kde je v našich silách pomoci. V drobných činech lásky
v našem každodenním životě i podpoře všeho, co vede k odstranění, nebo alespoň
ke zmírnění této neblahé situace, k zastavení tohoto řetězce zla, které zasahuje
životy našich bližních.
A budeme-li mít otevřené srdce, Pán nám dá jistě i sílu a příležitost vykonat na
tomto poli dobré dílo.
J. J. Outrata

_____________________________________________________

Z FARNOSTI
Připomínka výročí s poděkováním
30. dubna uplynul rok od smrti bratra františkána P. Tita Hanuše, který
působil na sklonku života i zde v kostele u Panny Marie Sněžné.

Při této příležitosti si dovoluji poděkovat alespoň nyní tímto způsobem
za jeho duchovní vedení i za všechna kázání. Pokud otec Titus žil,
nenalezla jsem v sobě dostatek odvahy, abych mu vyjádřila svou vděčnost,
eventuálně nabídla jakoukoli pomoc. Zůstává však nadále v mých
vzpomínkách i v modlitbě.
Chtěla bych také poděkovat Pánu Bohu za všechny dary a šance, které
od Něho podobným způsobem dostáváme. Proto se můj dík vztahuje i na
vás všechny z farnosti Panny Marie Sněžné za službu a vedení, které
druhým poskytujete, i za lásku, kterou do této své činnosti vkládáte.

Pozvání na vzpomínkový večer
Srdečně zveme všechny, kteří otce Tita znali, chtěli by si jeho osobnost
připomenout a popovídat si s ostatními, na vzpomínkový večer na bratra
Tita, který se bude konat ve středu 10. května v 19:19 hod. ve farním
klubu.
Božena Harmáčková

Sbírka na Ukrajinu
Sbíráme dětské i dospělé oblečení i obuv, letní i zimní. Noste jen věci
pěkné a čistě vyprané, zabalené do krabic od banánů nebo jiných pevných
krabic (zásilka se 3x překládá). Dobrovolný poplatek za 1 krabici je 10,Kč (odeslání 1 vagónu stojí 20 000,-Kč).
KDY?
pátek 19. května
14,00 – 18,00 hod.
sobota 20. května
9,00 – 14,00 hod.
KDE?
na dvou místech současně:
1. Pro ty, kdo jedou metrem nebo jdou pěšky.
kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám.18, Praha 1
– nádvoří kostela, kaple sv. Jana vlevo
Není vhodné pro příjezd osobním autem (zóna zákazu parkování).

2. Pro ty, kdo jedou autem.
nákladové nádraží Vršovice – pouze označený vagón!!!
– vjezd za osobním nádražím Vršovice z ulice Petrohradská – Bartoškova.
Není vhodné pro příjezd tramvají nebo cestu pěšky (velká vzdálenost).

Za všechny vaše dary a příspěvky upřímně děkujeme.

Prosba: Vzhledem k tomu, že místa sbírky jsou dvě, je potřeba více
dobrovolných pomocníků. Prosíme každého, kdo může pomoci, aby přišel.
Pomoc je potřeba po celou dobu konání sbírky, ale pak především vždy na
závěr, kdy jsou věci nakládány a převáženy z kaple u P. M. Sněžné na
nádraží. V pátek v 17.30 a v sobotu ve 14.00. Díky.

Markéta Koronthályová

V neděli 14. května vykonáme sbírku při všech bohoslužbách u
Panny Marie Sněžné a její výtěžek věnujeme na dopravu humanitární
pomoci, na nákup trvanlivých potravin a jejich odeslání na Ukrajinu do
Bučače .
Za vaši štědrost vám děkuje duchovní správce bratr Michal.

Benefiční koncert aneb Chceme někomu pomoci?
V pondělí 22. května v 19:19 hod. ve farním klubu bude hrát skupina
DISTANCE. Hrají melodický (komorní) beat na hudbu skupiny Kinks s
vlastními českými texty. Pro velký zájem v únoru je pořádán další
koncert.
Výtěžek bude věnován na potřeby Farní charity farnosti Panny Marie
Sněžné.

_______________________________________________

Společné putování farností
od sv. Salvátora a Panny Marie Sněžné
se uskuteční

v neděli 28. května 2000
Bude to první společný výlet mezi našimi již téměř spřátelenými
farnostmi
(výraz téměř spřátelenými neznamená, že mezi námi je ještě nějaké
nepřátelství, ale že se ještě úplně dobře neznáme). Tento výlet by nám měl
pomoci se blíže poznat. Sraz účastníků z naší farnosti je na nádvoří kostela
P. Marie Sněžné v 10:10 hod. (po mši sv.). Pojedeme metrem do stanice
Zličín a pak autobusem do Chýně a odsud asi 3 km pěšky do Hájku.
Putování povede Vláďa Vašků (tel.: 231 99 16).
Program v Hájku:
• V ambitech Sváťa Karásek zahraje a zazpívá několik svých písní
• Posezení u ohně s opékáním vuřtů a se společným zpěvem, doprovázet
budou Sváťa a Martin
• Na seznámení různé soutěže pro všechny, velké i malé děti
• Společný návrat vlakem z Jenče.
metro Zličín: odjezd: BUS č. 358 v 11:32 hod.
příjezd do Chýně
v 11:49 hod

pěšky do Hájku
vlakem z Masarykova nádraží
příjezd do Jenče
pěšky do Hájku

asi 3 km
v 10:19 hod.
11:46 hod.
v 10:56 hod
12:21 hod.
asi 3-4 km

Pozor! Program s časovými a ostatními údaji bude ve vývěsce (květnu se mění
jízdní řády, může dojít ke změně, tyto údaje berte jen orientačně).

bratr Paschal

Srdečně zvou a těší se
farář Sváťa Karásek

Vláďa Vašků

Beseda s panem biskupem Václavem Malým bude ve středu
31. května v 19:19 hod. ve farním klubu. Připravme se modlitbou a
nezapomeňme na otázky. Na ty se těší zase pan biskup.

Sněmovní kroužek

se koná v úterý 16. května v 17:00 ve farním
klubu. Téma: Jak své současníky jako křesťané oslovujeme? Více si
můžete přečíst na nástěnce. Sněmování je otevřené, může přijít každý,
koho problematika církve u nás zajímá a chce se podílet na jejím růstu.
Biskupové očekávají naše podněty. (Minulé setkání se nekonalo, účastnili jsme
se přednášky P. J. Skoblíka. Proto zůstává téma stejné.)

Letní tábory

farnosti Panny Marie Sněžné
se letos konají dva. Místo konání i podmínky jsou pro oba turnusy stejné.
Habartice u Klatov, pro všechny holky a kluky ve věku od 7 do 13 let.
I. turnus:
„Velká námořní výprava“ 1. 7.-15. 7. 2000 (obsazen)
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
Dana „Pája“ Lhotová tel.: 79-10-357

Úterníci!
Tak jako kdysi Karel Čapek a další „významní lidé“ se scházeli
v pátek a vešli do dějin, tak my starší lidu božího, senioři od Panny
Marie Sněžné, máme reservovaný farní klub v ÚTERÝ - proto
ÚTERNÍCI .
Pod tímto názvem je tak trochu utajen věkový rozsah seniorů 62,5–100,
protože mládí, které nám září z očí, mluví za všechno. Chcete-li se
přesvědčit, přijďte a uvidíte!!

Úterkoví návštěvníci klubu mají již velmi zaběhlý rituál.
V 8,00 – 9,00 mše svatá. Po ní jeden dojde pro klíče, aby ostatní dlouho
nečekali. Někdy se nás sejde až 25, a to nikdy nejsme všichni.
Nejvzdálenějšího úterníka máme až v Londýně. Navštěvuje nás vždy
jednou za 3 měsíce, ale patří mezi nás. Jinak náš program je nabitý.
Jen co se otevřou dveře, každý jde automaticky po své zaběhlé činnosti.
Jeden nás počítá, aby bylo dost židlí u stolu, druhý si to zas mydlí do
kuchyňky, aby zajistil dostatek hrnků na kávu nebo čaj. Další připravují
nějaké dobroty v kuchyňce .
Pokaždé se koná společná snídaně - agape. To začíná společným
díkuvzdáním za dobroty na stole a vzpomínkou na všechny, kteří mezi
námi nejsou. Vždycky padnou dotazy - copak je s tím - není v
nemocnici - už je mu lépe – proč nepřišel. Víme skoro o všech
návštěvnících, protože máme zpracovaný adresář, kde jsou všechny
potřebné informace.
Kromě tohoto hmotného slavení máme vždy nějaký duchovní
program.
Někdy je to zažívání a „prožvýkávání“ toho, co jsme slyšeli při mši
svaté. Skoro pokaždé je to vzájemné sdílení odpovídající četbě liturgického
času – básně - rytmické zpívání… Je toho mnoho co naplňuje naše
setkání. Nakonec zazpíváme : ,,Aby nás Pán Bůh miloval, miloval, hříchy
odpustil, nebe dal, nebe dal.“
Potom začne závěrečný rituál – všechno uklidit – umýt nádobí, aby
s námi byl bratr Felix spokojen! Vše se zamkne – odevzdají se klíče a to
co zbylo z hodování zůstane ve vrátnici – a jde se domů. Ani se nám moc
nechce se rozloučit, tak je nám spolu dobře.
Tímto však pro „ÚTERNÍKY“ nic nekončí – oni jsou totiž celý
týden spojeni. Mezi nimi je dohoda, že se za sebe a své potřeby vzájemně
modlí a to nás spojuje celý ten čas – od úterka do úterka.
Mezi sebou máme odborníky přes bylinky, zábavu, zpravodajství,
zdravotnictví, sociologii, členky dopisovatelky (ty, kteří jsou trvale
připoutáni na domov), které nám píší dopisy v básních.
Jak vidíte, máme se všichni rádi a to samé Vám
přejí ÚTERNÍCI

_______________________________________________
Z CÍRKVE
Přednášky
Doc. Pavel Ambros, SJ: Teologie obnovy – lidská osobnost a sexualita“
Zdena Hegrlíková : Manželské objetí jako opakování manželského slibu
ve čtvrtek 18. května v 17:00 hod. v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha,
Kolejní 4, Praha 6.
Dětský letní tábor od 2. do 15. 7. 2000 Na Papírně u Malšic.
Pro děti z křesťanských rodin od 6 do 13 let. Ubytování je v dřevěných
chatkách. Cena tábora 3000,- Kč. Možnost slevy. Přihlášku obdržíte po
domluvě s organizátorem tábora Campamento ’99, Petr Hoffmann,
Tupolevova 466, 199 00 Praha 9, telefon: 85 85 679 , 0603 455 124.
____________________________________________________________

SOUTĚŽ
Děkujeme všem, kdo se do soutěže Poznej Písmo Svaté zapojili a
odpovídali pravidelně nebo i nepravidelně.
V příštím čísle Sněženky vás budeme informovat o výsledcích soutěže. Věříme,
že se všichni sejdeme někdy v červnu, abychom odměnili úspěšné řešitele, kterými
budete jistě všichni zúčastnění.
Správné odpovědi za měsíc duben uvedeme v červnovém čísle.

HISTORIE
Osek
Klášter založil roku 1193 v Mašťově velmož Milhost, ale po neshodě
se zakladatelem se bratrů ujal Slávek, předek pánů z Oseka a usadil je v
roce 1197 v Oseku zprvu u panského kostela s hrobkou (kostel sv. Petra a
Pavla), nový klášterní kostel založen 1207, kostel byl dokončen brzy po r.
1221. Současně se stavěly i klášterní budovy, počínaje východním křídlem,
plně dokončeny byly v polovině 14. století.
Poškozen 1278 v bojích s vojsky Rudolfa Habsburského, horší však
byly škody způsobené Husity v letech 1421 a 1429. Tehdy byla poškozena
nejen stavba, ale i vlastní klášterní komunita, která se v r. 1580 rozpadla a
k jejímu obnovení došlo až v roce 1650, kdy začíná doba nového rozkvětu
kláštera. Klášterní budovy byly částečně opraveny, rozsáhlejší stavební
činnost začala však až v 90. letech 17. století a soustředila se především na

kostel a hospodářské objekty. Další opravy a rozšiřování pokračovalo po r.
1700 včetně přípravy stavby nového konventu, snad za účasti G. Santiniho
a především Ottavia Broggia. Od r. 1711 přestavoval Broggio klášterní
chrám, dokončený v letech 1717-18. Další části budov dostaly svou
barokní tvář ve 20. letech 18. stol . , včetně zřízení zahrady při prelatuře.
V 18. století byly provedeny některé úpravy interiéru, zejména
nástěnnými malbami, v závěru 19. století prodělal důkladnější stavební
obnovu.
Budovy kláštera byly poškozeny i při náletu r. 1945, nedlouho po
provedené opravě byla však jeho německá komunita zrušena a působili zde
salesiáni, ale i ti museli odejít. Místo toho zde bylo po r. 1949 zřízeno
internační zařízení pro řeholnice, změněné později v charitativní domov
řeholnic. Klášter pak znovu ožil v r. 1991, kdy se sem vrátili cisterciáci.
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie je ve hmotě dochovanou
románsko-gotickou basilikou s příčnou lodí, příznačnou svým cisterckým
bezvěžovým charakterem a výrazně barokně upravenou v interiéru i
exteriéru. Na jižní straně navazuje původní budova středověkého kláštera s
rajským dvorem, k němuž jsou na východní straně připojeny budovy
barokní prelatury. Průčelí kostela kryje bohatá barokní kulisa s portikem,
jímž vstupujeme do interiéru, jehož charakteru dominuje bohatá barokní
úprava stěn i valené klenby. Na klenbě v bohatém štukovém rámování (G.
A. Corbellini) je freskový cyklus Seslání Ducha sv. a další náměty od J. J.
Stevense ze Steinfelsu a V. V. Rainera.
Hlavní oltář má rozsáhlý obraz Nanebevzetí P. Marie od J. K. Lišky
(1696), v prostoru hlavní lodi zaujmou vynikající chorové lavice (stally) z
l. 1714-16, oddělené kovanou mříží z téže doby. Rovněž na dalších oltářích
v lodi, které vznikly v počátku 18. století, najdeme díla řady předních
malířů a umělců vrcholného baroku v Čechách, M. L. Willmanna, F. A.
Kuena a dalších. K nim se pojí i pozoruhodné kostelní lavice, doplňjící
jednotný charakter interiéru.
Zcela jiný charakter mají klášterní budovy na jižní straně kostela.
Kolem Křížové chodby s gotickými žebrovými klenbami je seskupena řada
prostor, především kapitulní síň, sklenutá na dva střední sloupy a
zachovaná ve své raně gotické podobě s příznačnými architektonickými
tvary cistercké gotiky včetně detailů pultu s motivem beránka. Drobný
presbytář kapitulní síně je z počátku 16. století, fresková výzdoba stěn
pochází z 18. století od J. P. Molitora. Při jižním rameni ambitu je rovněž
zachována původní studniční kaple se sochou P. Marie z r.1674. Portál,
spojující východní rameno ambitu s kostelem, má ještě výrazné románské

prvky. Gotická je rovněž kaple, umístěná východně od kapitulní síně, z
doby kolem 1300. Další prostory konventu mají barokní štukovou a
freskovou výzdobu.
Trojkřídlá budova prelatury z let po 1710 má vstupní bránu s gotickou
sochou P. Marie (kolem 1340) a bohatě zdobené a vybavené interiéry z 18.
století. Navazuje na ní i terasovitá zahrada s nárožními osmibokými
pavilony a bazénem, plastikami a barokním glorietem.
Klášter Osecký představuje podivuhodné spojení dochované středověké
i barokní architektury, v níž se zrcadlí kontinuita stavebního, uměleckého i
dějinného vývoje kláštera, je ale především důležitým duchovním centrem,
místem modlitby a porozumění v kraji, kde je tohoto smíření dvojnásob
zapotřebí.
J. J. Outrara

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 v kapli P. Marie Pasovské
každý Čt v 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Květen 2000
6. 5.
7. 5.
9. 5.
10. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
22. 5.
24. 5.
25. 5.
27. 5.
28. 5.
30. 5.
31. 5.

So
9:00 Úklid kostela
Ne 14:00 Plavání v YMCA
Út 17:00 Setkání výtvarníků
farní klub
19:00 Koncert: Sonaglio (smíšený sbor)
farní klub
St 19:19 Vzpomínkový večer na br. Tita OFM
farní klub
So 19:30 Koncert: Smíšený německý sbor
kostel
Ne 3. jubile jní den: Den modliteb za duchovní povolání (Den matek)
7:30 Poutní výlet do Oseka u Duchcova (sraz: Opletalova ul. 33)
Po
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
Út 18:00 Svátek sv. Jana Nepomuckého, patron Čech
17:00 Sněmovní kroužek
farní klub
St
Památka sv. Paschala Baylona OFM
Čt
80. narozeniny papeže Jana Pavla II.
Jubileum kněží
Pá 14:00 - 18:00 Sbírka oblečení a obuvi na Ukrajinu v kapli sv. Jana
So
8:00 - 14:00 Sbírka oblečení a obuvi na Ukrajinu
tamtéž
po o ba dny zároveň probíhá sbírka na nákladovém nádraží Praha - Vršovice
Po 19:00 Setkávání nad Písmem
farní klub
19:19 Koncert: Kapela DISTANCE
farní klub
St
Svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi
Čt
Jubileum vědců
So 19:30 Koncert: Chorus Angelus (Velikonoční resporia)
kostel
Ne 10:10 Putování křesťanů do Hájku (sraz na nádvoří u P. M. Sněžné)
Út 17:00 Přednáška: P. Prof. ThDr. J. Polc: Svatý rok
farní klub
St
Svátek Navštívení Panny Marie
19:19 Beseda s biskupem Václavem Malým
farní klub

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
27. 4.-17. 5.
Jan Tilinger: Obrázky z Iránu - fotografie
22. 5.-19. 6.
Natalie Hlubočková: Obrazy
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 4,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.

