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O letošních prázdninách jsme mohli kromě tělesného osvěžení a
návštěvy nových míst navštívit také další místa jubilejních odpustků doma
i v zahraničí. Naše lidské vědění se stále rozšiřuje, obohacuje a prohlubuje,
takže bychom mohli spokojeně žít. Jenže vše lze zneužít, proto se množí i
zákony a nařízení usměrňující vzájemné vztahy někdy až k nepřehlednosti,
a to zas život až k neúnosnosti komplikuje. V demokracii má stejná práva
dobrý i špatný člověk; snahy o spravedlnost vyústí často do ještě větší
nespravedlnosti. A Bůh nezasahuje, jak bychom si přáli, a nechává lidi na
zemi svobodně hospodařit. Jako dobrý pedagog dává nám však poznat
důsledky chybných rozhodnutí a špatného jednání na vlastní kůži.
Letošní rok nám byl nabídnut jako příležitost k uvědomění si zneužívání
svobody a k nápravě chyb. Papež Jan Pavel jde příkladem. V evangeliu
JUBILEJNÍHO DNE DĚTÍ A UČITELŮ 3. 9., 22. neděle (Mk 7) sám náš
Pán se znovu vrací k tomu, co řekl v kázání na hoře (Mt 5,21-48).
Prohlubuje a zdokonaluje Zákon. Ukazuje podstatu; úmysl zákonodárce a
řešení: Změnou smýšlení, mravní čistotou, uskutečňováním civilizace
lásky.
bratr Michal
____________________________________________________________

EVANGELIZACE
Svatováclavská pouť Velkého jubilea 2000 – 30. září 2000
Svatá země – Řím – katedrála – to jsoun tři hlavní místa, na která můžeme
v Jubilejním roce 2000 putovat. Pouť do Svatovítské katedrály je před námi. Je
vrcholnou společnou akcí české církevní provincie v roce oslav Velkého jubilea
2000. Jsme na ni všichni zváni.
Tak jako pouť podnikneme zpravidla s druhými lidmi a s mnoha dalšími se u
jejího cíle sejdeme, podobně žijeme svoji víru ve společenství církve. Tak jako ve
své víře jdeme každý životem s Bohem k Bohu, tak i pouť je cestou k plnějšímu
setkání ve víře s druhými lidmi a s Bohem.A právě na pouti se ohlížíme zpět a
díváme se do budoucnosti, pro kterou si vyprošujeme Boží milost.
Pouť, na kterou jsme do pražské katedrály zváni, má dva velké motivy. Jedním
je Svatý Václav. Žil dávno, ale hodnota jeho života nijak léty neutrpěla. A láska,
pravdivost, soucit s trpícími,odvaha, stát ve své víře navzdory všemu, jsou postoje,
které potřebujeme dnes jako kdykoliv jindy. Proto nás příkladvelkýkých postav (sv.
Vojtěch,Jan Nepomucký, Ludmila,Anežka, Zdislava) nejen inspiruje, ale také
zavazuje.
Druhým motivem je je letos Velké jubileum roku 2000. Vede nás k ohlédnutí a
uznání, že křesťanství i přes všechny chyby a omyly nás křesťanů, existuje a je
zakotveno v dějinách lidstva.Toto nás může zbavovat oslabujícího strachu
z budoucnosti. „Ježíš Kristus je stejný, včera, dnes i na věky“ a to je zásadní slovo
naděje do budoucnosti.
Pouť je pro nás příležitostí, abychom se viděli, spolu se modlili, radovali,
děkovali, uznali s kajícností svou hříšnost a povzbudili se svou vírou navzájem.
Proto závisí jen na nás, jak tuto nabídku pouti naplníme.
Navazující programy od 13:30 hod. ( cca na 1až 2 hod.):
Setkání rodin – bazilika sv. Markéty v břevnovském klášteře
Setkání seniorů – pražská Loreta, Hradčany - mariánská pobožnost
Setkání nemocných - kostel sv. Benedikta na Hradčanském náměstí – Karmel
bohoslužba slova s modlitbami za nemocné, hudební program
Setkání mládeže – kostel sv. Jana Nepomuckého, Hradčany – Kanovnická ul.)
Setkání řeholnic a řeholníků – kostel sv. Karla Boromejského u Nemocnice pod
Petřínem – adorace s modlitbami za kněžská a řeholní povolání
Setkání ministrantů – Arcibiskupský seminář – občerstvení, soutěže s bohoslovci
Eucharistická adorace - kostel sv. Antonína na Strossmayerově náměstí

Volby do farní rady
Na přelomu tisíciletí končí dvouleté funkční období první farní rady
v naší farnosti, a tak již můžeme dávat návrhy na kandidáty na další
období. Návrhy odevzdávejte na faře. Nezapomeňte uvést adresu a kontakt
na kandidáta.

_____________________________________________________

Z FARNOSTI
Blahopřání
V neděli 10. září v 15 hodin přijmou svátost křstu Kateřina Deutschová
z naší farnosti s polu s dvojčaty Dorotkou a Matyášem Dědkovými
z Kladna. Přejeme jim, sourozencům i rodičům hojnost Božího požehnání,
síly a trpělivosti a stálost úsměvů. Jsme tady, abychom vám pomáhali.
farníci od Panny Marie Sněžné
Přijďte se s námi podělit o tuto radost a potom trochu oslavit ve farním
klubu.
Na setkání se těší Elen a Honza Deutschovi

Blahopřání (ale zase jiné)
V sobotu 16. září v 16:00hod. při mši svaté u P. Marie Sněžné si
Markéta a Vladimír Koronthályovi zopakují své ANO po 25ti letech.
Do dalšího čtvrtstoletí v novém tisíciletí Vám přejeme ještě více lásky,
rodinné pohody, radosti z dětí, ale i odvahy a trpělivosti přijímat to
zdánlivě nepříjemné. S Boží pomocí dokážete vše.
Blahopřáním a modlitbou se připojují farníci

Milí rodiče
Každý z nás pečuje s co největší láskou a obětavostí, aby naše děti
prospívaly na těle. Ale nezapomeňme, že do zdravého těla patří i zdravý
duch. I to je naší povinností, aby z dětí vyrostli správní lidé. Seznamování
se s Písmem , s tím, co nám dává pravidla života, samozřejmě není jedinou
podmínkou křesťanské výchovy dětí, ale spolu s našimi životními postoji,
názory a chcete-li výukou náboženství pomáháme vytvářet názory dětí a
mládeže na život vůbec. Využijme nabídky bratří farantiškánů, kteří se
budou podle možností v tomto školním roce dětem opět věnovat.
Vyplněné přihlášky do náboženství odevzdejte na faře nejlépe do
poloviny září, aby mohl být sestaven rozvrh. Uveďte jméno dítěte, datum
narození, třídu, adresu, tel., možné dny a hodiny, podpis rodiče.

Putujeme do Hájku – Podzim Jubilejního roku 2000
•

Sobota 9. září 2000 9:00 křížová cesta

10:30 Poutní mše sv.

Hlavním celebrantem bude provinciál P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM.
(Mariánská pobožnost v Loretě, koncert v kvadratuře, zpěvy s kytarou.)

•
•

Sobota 7. října v 10:30 hod. Mše svatá. Památka P. Marie Růžencové
Sobota 21. října v 10:30 hod. Prezentace knihy Hájek v literatuře
17. a 18. století a dvě kázání z jubilejní slavnosti roku 1723

Prosba
Prosíme vedoucí všech pravidelných aktuivit, kroužků, aby nahlásili místo a čas
konání, nahlásit na faruí
Provoy ve farn9m klubu m8 yat9m na starosti bratr Jeron7m.

Dětská schóla u Panny Marie Sněžné
Máte děti, které rády zpívají a chodí na mši sv. pro rodiče s dětrmi
v našem kostele? Možná by právě Vaše děti mohly vytvořit scholu-dětský
sbor či sboreček, který by jednou za měsíc aktivně působil právě při této
mši svaté.Nabízí se nám možnost otevřít v naší farnosti od září kroužek
zpěvu.
Kroužek se bude scházet jednou týdně odpoledne (podle dohody).
Poprvé se sejdeme a domluvíme v neděli 10. září po dětské mši svaté. Bude
ohlášeno při dětské mši, která bude pravidelně každou něděli od 10:15 hod.
v kapli sv. Michala. Těšíme se.
Pokud máte zájem o schólu dospělých, přihlašte se na faře, kde budete více
informováni.
____________________________________________________

Z LITERATURY
Franz Werfel: Mojžíšova smrt
Když Mojžíš uviděl na své hoře, že byl učiněn nad ním úradek, zahalil se do
žíně a popela, kolem dokola narýsoval kruh, postavil se do něho a pravil:
“Nepohnu se z tohoto místa, dokud úradek nebude zrušen.”
A postil se a naléhal a žadonil tak velice, až hradby nebes a řád Stvoření se chvěly
a otřásaly. A z modlitby té povstala bouře na nebi i na zemi, až jedno i druhé si
pomyslily, že vůle Páně nadešla nad světem, aby jej rozkotala a obnovila. Tu
zaduněl nebeský hlas: “Ještě nenadešla vůle Páně, aby rozkotala a obnovila svět.”
Co konal Bůh? Povolal před svou tvář Achceziela, anděla ustanoveného nad
výkřiky, herolda výšin, a pravil k němu: “Spěchej dolů, herolde, a kaž, ať se zavřou
brány k nebeským slavnostem, neboť mocně doléhá ke mně modlitba jistého
muže.”
A poslal za heroldem tři služebné anděly, Michaela, Gabriela a Zagzagela, kteří
se vzburcovali mužovou modlitbou. Neboť Mojžíšova modlitba byla přeostrý,
strašlivý meč, a nikdo před ním neobstál. A v tu hodinu takto Mojžíš promluvil
před Bohem:
“Pane a králi světa, vyvolil sis mě, abych poučil Tvůj lid, a mé úsilí a konání
nejsou ti skryty. Znáš trpkost a trpělivost, jež jsem ti přinášel v oběť, dokud v
jejich duších neustanovím Tvůj zákon a neopevním Tvé příkazy. To všechno jsem

učinil, a pln útěchy jsem si pomyslel: Jako jsem je vídal v poušti, za putování a
strádání, tak je uvidím, až budou hojné jejich statky a jejich štěstí! Pohleď, pod
Tvými svátečními nebesy putují v zástupech a staví mosty do požehnaného údolí. A
Ty pravíš ke mně: ´Nepřejdeš přes řeku Jordán.´ Pane, nerozlom ve mně zapsané,
v němž pravíš: ´Dáš dělníkovi mzdu ještě téhož dne, než nad ním zapadne slunce,
neboť je chudý a svým životem na ní závisí, aby nevolal proti Tobě k Hospodinu a
aby na Tobě nebyl hřích!´ A pro dělníka Mojžíše má tohle být odměna za
čtyřicetileté úsilí, dokud se nestal z nich věrný a svatý národ?”
A když Mojžíš takto promlouval k Bohu, nejničemnější a nejzlobnější z andělů,
Samael, hlava satanstva, vyčkával a vyčkával jeho smrti. Samael pravil: “Kdy
nadejde hodina, že Mojžíš umře a já sejdu na svět a vezmu si duši toho, o němž
bylo řečeno: ´Nikdy už nebude v Izraeli proroka jak o Mojžíš, který poznal
Věčného tváří v tvář. Kdy Michael, můj zářný bratr, a já s ním budeme se smát ve
vítězoslávě?”
To uslyšel Michael, zářný anděl, po boku Hospodinově a pravil: “Jakže,
bezbožníče, ty se směješ, a já pláču! Neraduj se! Padl jsem, ale zase povstanu,
nyní sedím v temnotě, leč Věčný je mým světlem .” - - Nyní pro Mojžíše začala odbývat se jeho poslední hodina. Vrhl se do prachu a
modlil se k Bohu: “Pane, můj králi, jestliže nesmím se odebrat do Izraele, do své
země, kterou mám již před očima, pak odejmi z mé hlavy zář důstojnosti, odejmi
ode mě Mojžíše,kterýž byl vůdcem a vojevůdcem Tvé vůle, a ponech mě tady, ať
žiju na tomto světě a neumřu!”
Tu Boží hlas snesl se na Mojžíše a odpověděl: “Jestliže Tě neusmrtím na tomto
světě, jak Tě mám oživit na onom světě?”
Znovu ten světec se udeřil do prsou a počal úpěnlivě prosit: “Pane, můj králi,
jestliže mně nedovolíš odebrat se do země izraelské a ani nebudu smět žít v těchto
horách jako chudý uhlíř, pak dovol, abych byl jako ten lesní živočich, který se
prohání hájemstvími, ať spásám byliny a piji z vod! Nechci než jenom žít a dýchat
a užívat světa.”
Tu vyřkl Hospodin slovo, a to slovo bylo: “Dosti!”
A Mojžíš hryzal zem a běsnil a bil o půdu a ryčel: “Chci být ptákem, který se
potácí čtyřmi končinami nebes a večerními červánky navrací se znaven do rodného
hnízda! A pokud mi toto nedopřeješ, pak nechť jsem neduživou travou na břehu
nebo nehybným kamenem v rokli, jenom mě nech žít!”
Tu Hospodin poznovu vyřkl to slovo: “Dosti!”
A Mojžíš utichl a uklonil se, viděl totiž, že nic jej už nezachrání od pouti po
stezce smrti ... a řekl: “Skála tu stojí a nezakymácí se. Její dílo je dokonalé. Bůh
bez podlosti, spravedlivý a přímý…”
Když to vyslovil, vyňal svitek a napsal naň Boží jméno, a jak tak ještě psal,
hodina jeho už odbila a nadešel počátek jeho umírání.
A Bůh vyslal své služebné anděly Gabriela a Michaela, aby přivedli duši
Mojžíšovu. Ti však si křídly rázem zastřeli tvář a odvrátili se.
I vyslal Bůh děsivého Samaela, aby přivedl duši Mojžíšovu.

Samael zavýskl a vzápětí šklebně se zchystal a opásal se zlobou a mečem hrůzy
a zahalil se do děsivého mraku. Takto odletěl na zem.
Ale když uviděl Mojžíše, jak sedí a píše Boží jméno a tone v nezměrném jase,
který z něho sálá, jako kdyby byl anděl, ďábel se rozechvěl a přišla naň slabost.
Leč Mojžíš dávno vycítil, jak přichází, a vyskočil ze svého ohně, skvělost
sama, a pravil: “Co chceš, bezbožníku?”
“Tvou duši,” odvětil třesoucí se satan.
“Mou duši nedostaneš, nade mnou nemáš moci, jsem nejsilnější ze všech
obyvatel světa.”
“V čem je Tvá síla?” zařičel Samael.
Nato Mojžíš : “V den, kdy jsem se narodil, promlouval jsem s otcem a s
matkou a vzápětí jsem chodil, a nebyl jsem odkojen mlékem. A když mi byly tři
měsíce, prorokoval jsem ze zákona, kterýž mi byl zvěstován v plamenech ohně, a
vyšel a odebral se do paláce.
Když bylo mi osmdesát, konal jsem v Egyptě znamení a zázraky a rozdělil
moře a provedl jím svůj národ.
Trkou vodu proměnil jsem ve sladkou, a porazil krále obrů Síchóna a Óga.
Z pravice Boží přijal jsem zákon v plameni, a na výsostech světa kázal jsem
Slunci a Měsíci, ať se zastaví, a udeřil touto holí, a skácel je. Odejdi, satane, co
zmůžeš proti mě?”
A Mojžíš bezbožníka udeřil holí, až ten zavyl a uprchl.
Tu už Mojžíšovi nezbývala ani chvilka, a nebeský hlas zvěstoval, že končí jeho
umírání.
“Pane světa,” pravil Mojžíš k Bohu, “vzpomeň keře a čtyřiceti dnů a čtyřiceti
nocí sinajských, a neodevzdávej mě do rukou Anděla smrti. “ A nebeský hlas
pravil: “Neboj se, já sám budu se obírat tebou a Tvým pohřbíváním.” Bůh pak a
jeho serafíni snesli se z výšin nebeských. Andělé uložili Mojžíše na byssus a
nadzdvihli jej, aby spočíval tváří v tvář zemi izraelské. V tu hodinu Bůh na duši
zavolala sladkým hlasem: “Dcero, sto dvacet let bylo ti dáno, abys prodlévala v
tomto těle. Pojď a neváhej.”
A duše opáčila sladce a tiše: “Sto dvacet let směla jsem žít v tomto ryzím těle, a
není v něm ohyzdného puchu, červa ani hniloby. - Mám je ráda, dovol, abych
zůstala. “ “Vyjdi, duše,” znovu promluvil Bůh, “budeš žít u mého trůnu a mezi
mými zástupy.”
“Pane světa,” pravila duše ještě tišeji, “nedotkla jsem se ženy od chvíle, co ses
mi zjevil. Prosím Tě, ponech mě v tomto těle.”
Tu jej Bůh políbil a tím polibkem odňal duši ústům. A Bůh zaplakal a pravil:
“Kdo povstane za mě proti zloduchům?
Kdo se mě bude zastávat proti zločincům?”
(Povídka “Tod des Mose” je z roku 1914 a byla původně součástí dramatické
poémy “Esther, císařovna perská”)
Přeložil Hanuš Karlach

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 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Září 2000
8. 9.
9. 9.
10. 9.

Pá
So 10:30
Ne 10:15
15:00

12. 9.
14. 9.
15. 9.

Út
Čt
Pá

16. 9.

So

17:00

8:00
16:00
Ne 18:00
Út 17:00
Čt
So
10:00
od 13:30
3. 10. Út 16:00
18:00
4. 10. St
7. 10. So
9:00

17. 9.
19. 9.
28. 9.
30. 9.

Svátek Narození Panny Marie
Poutní mše svatá v Hájku
Mše svatá pro rodiče s dětmi
kaple sv. Michala
Křest Kateřiny Deutschové
kaple sv. Michala
Jubileum univerzitních profesorů
Setkání výtvarníků
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Připomínka 14 umučených bratří
Památka svaté Ludmily, mučednice
Výročí - „stříbrná svatba“ - mše svatá
Stigmatizace sv. Františka z Assisi
Sněmovní kroužek
farní klub
Slavnost sv. Václava, patron českého národa (zpívá sbor)
Národní svatováclavská pouť
Mše svatá v katedrále sv. Víta – předsedá kardinál Miloslav Vlk
další program (podrobně uvnitř Sněženky)
Setkání farní rady a farnosti
Transitus (po mši sv. pobožnost na památku smrti sv. Františka)
Slavnost sv. Františka z Assisi (zpívá sbor)
Úklid kostela

Výstava v kapli sv. Jana: 14.-28. 9. Klub výtvarníků u kostela Panny Marie Sněžné

Sněmovní kroužek se koná opět po prázdninách jako obvykle každé třetí úterý
v měsíci od 17 hod. ve farním klubu, tj. 19. září. Téma: Co je obecně třeba, aby
se určitá skupina stala skutečným společenstvím? (Jak v naší církvi zažíváme
rovnost všech lidí před Bohem?)
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 3,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
__________________________________________________________
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