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Motto: "Poznávacím znamením křesťana musí být dnes, více než kdy jindy, láska
k chudým, slabým a trpícím."
Jan Pavel II.
Pohled na tvář dnešního světa je zkouškou víry, je zkouškou naší pokory a
trpělivosti, schopnosti a ochoty naslouchat jeho volání, daru číst znamení, která
nám skrze něj Pán dává. Vyžaduje, abychom svým rozumem pochopili a v duchu
lásky odkrývali to dobré, co se skrývá pod někdy drsným povrchem lidí a událostí,
abychom objevovali skryté zdroje radosti a naděje a byli znamením pro ty, kteří
uvízli v nevábných místech labyrintu světa.
Takovým znamením bude jen víra, naplněná skutky, jen život skrytý v Kristu a
zároveň otevřený světu, jen láska, která dokáže vděčně přijímat a radostně
rozdávat.
JJO

8. říjen - 8. jubilejní den: Den farnosti a Den díků za úrodu
Je to den díků za kostel a jeho posvěcení, za farní společenství, ve kterém
žijeme, za duchovního pastýře, za diecézi a biskupa.
A zároveň děkujme za úrodu, za všechny dary přírody, bez nichž by náš
život nebyl. Mějme v úctě každé řemeslo, každou práci a především lidi,
kteří tak svojí prací Bohu za všechno děkují a oslavují Ho, i když si to
mnohdy ani neuvědomují. (Několik dat z historie farnosti najdete v oddíle Historie.)

_______________________________________
EVANGELIZACE
Globalizace
Globalizace......Je jen málo slov, která by byla v poslední době vyslovována
častěji a ještě méně těch, která by vyvolávala tolik rozdílných emocí a představ.
Slov, která by rozdělovala společnost na tak proti sobě stojící tábory a stavěla do
pohotovosti tolik policistů a příslušníků pořádkových sil. Globalizace se stala
symbolem a heslem, zatímco skutečný obsah tohoto pojmu se ztrácí a v záplavě
různých, ať kladných či záporných, ale hlavně jednostranných výkladů se stává
vlastně pramálo důležitým.
Průvodní znaky globalizace, jako je nezadržitelný vpád konzumní společnosti a
jejího životního stylu, hamburgerové kultury a globální devastace přírody a
životního prostředí, jsou, a v tom je třeba s jejími odpůrci souhlasit, důsledkem
stejně nezadržitelné expanze nadnároních hospodářských a finančních kruhů.
Globalizace je ovšem zároveň velmi složitým jevem, jemuž se nelze ani vyhnout a
který ani nelze obejít: avšak zatímco ti silní mají šanci z ní vytěžit to lepší ku
svému prospěchu, ti slabší a slabí mohou - a také se to stává - zcela podlehnout a
zaplatit ztrátou své hmotné i kulturní identity.
Pokud bude nabízená pomoc a její slibovaný pokrok spíše vnuceným diktátem
bez možnosti volby forem, pokud bude tento vývoj nesen jen pohnutkami a zájmy
obchodními a finančními, bude řadě zemí a národů, zvláště těm slabším, přinášet
spíše problémy než prospěch. Jestliže se nepodaří naplnit pojem globalizace
hlubším obsahem obecně lidským, bude mít velmi daleko k šíření pokroku a
blahobytu, natož ke spravedlivějšímu rozdělování statků od bohatých k chudým bude jen formou prosazování zájmů jedněch na úkor těch druhých, o které by mělo
jít především.
Sociální dopad a vliv globalizace a její dvojsečné projevy ve společenské
oblasti jsou důsledkem toho, že řešení těchto otázek se citelně zpožďuje za
globalizací ekonomickou, i když již dnes jsou zjevně patrné její negativní důsledky.
Odpovědnost za veškeré důsledky globalizace je totiž i významným duchovním a
mravním závazkem, který nutně nesou ti, kteří mají z čeho dávat.
Kořenem těchto problémů je ignorování duchovního aspektu globalizace, fakt,
že právě tato její stránka leží stranou zájmu jejích propagátorů, ale i převážné části
odpůrců. Právě z křesťanského hlediska je totiž globalizace velkou příležitostí, jak
přistupovat k řešení skutečně naléhavých otázek, otázek, které lze lépe či vůbec
řešit právě jen z pohledu na svět jako celek.
Sama církev by nikdy nebyla církví, kdyby, snad jako jediná ve světě
roztříštěných lokálních a sobeckých zájmů, nebyla od svého počátku univerzální a
nejednala a nemyslela globálně. Právě proto se jí dnes nabízí příležitost vstupovat
svými specifickými cestami do procesu globalizace ekonomické, varovat před jejím
nebezpečím a naplňovat její duchovní vakuum hodnotami, jejichž je odvěkou
strážkyní.

Cestu k naplnění tohoto nejvlastnějšího poslání církve a křesťanů, způsob, jak
proměnit takto chápanou globalizaci duchem lásky a porozumění pro skutečné
potřeby národů, ukazuje celý vývoj církve po II. Vat. koncilu i řada dokumentů
Jana XXIII. a Pavla VI. i projevy Jana Pavla II. na světových forech. Sociální učení
církve, zahrnující dnes potřebné na celém světě, je výrazem trvalého a hlubokého
zájmu a starosti o to, aby svět, stále více provázaný mnohými pouty, byl nejen
prostorem k podnikání, ale i k důstojnému životu každého člověka.
Církev a křesťané jsou tedy povoláni k tomu, aby negativní důsledky
globalizace byly co nejmenší, aby tento proces byl spojen s citlivým, láskyplným
pochopením, aby propojování struktur tohoto světa odpovídalo zájmům i těch
nejzranitelnějších bratří, aby bylo darem a požehnáním v duchu Kristovy lásky. Na
tomto poli třeba vykonat ještě mnoho práce, o jejíž nezměrnosti dnes sotva máme
představu, je to ale úkol, který patří mezi to hlavní, co se od křesťanů v
jednadvacátém století očekává.
Naučme se pozorně naslouchat hlasům, které nás obklopují, naučme se citlivě
rozeznávat ty, které upřímně usilují o nápravu, naučme se pochopit i kořeny jejich
krajních projevů, které nesou i stopy násilí. Hlavně se nenechme mýlit vyvolanou a
zčásti uměle živenou atmosférou nedůvěry a podezřívavosti k těmto snahám a
hnutím, neboť právě s tím počítají ti, kteří poctivý a věcný rozhovor odmítají.
Neboť až se oba tyto monology - snad i s naší pomocí - změní v dialog, otevře se
cesta ke skutečné pomocí těm, kdo ji nejvíce potřebují.
J..- J.Outrata

O dosavadní činnosti farní rady
Již téměř dva roky pracuje v naší farnosti farní rada (dále FR), která byla
ustavena v lednu roku 1999. Byl jsem požádán, abych napsal několik poznámek
k její dosavadní činnosti. Kritický tón mých subjektivních postřehů nemá za cíl
snižovat práci členů FR a řady dalších obětavých lidí, nýbrž chci tímto zamyšlením
přispět k zlepšení jejich práce a přinést některé podněty k zamyšlení v souvislosti
s připravovanými volbami do nové FR.
FR utvořilo kromě faráře a kaplana dalších 10 členů, z nichž polovinu jmenoval
farář a druhá polovina byla zvolena ve farních volbách. Založení FR nebylo
v podstatě žádným velkým zlomem, neboť všichni její členové se již před jejím
ustavením aktivně podíleli na životě farnosti a schůze FR byly vlastně
pokračováním již probíhajících setkávání farnosti (první úterky v měsíci).
Za jeden z hlavních úkolů FR jsem považoval zlepšení komunikace uvnitř
farnosti a koordinace řady aktivit. Tento úkol se však podle mne nepodařilo
zrealizovat. Již sama zasedání FR občas postrádala jasný program jednání a věcné
vedení diskuse. Nedošlo k ustavení výboru a odborných komisí FR, které by
jednotlivé záležitosti vždy předjednaly a tím ulehčily jejich projednání na setkání
farnosti. Každý z nás byl pověřen péčí o určitou oblast života farnosti, ale
v podstatě šlo o pokračování již existujících aktivit. Nedomnívám se, že činnost
FR, která má být především poradním a pracovním orgánem faráře, výrazněji

pomohla přetíženému faráři. Spočívala hlavně na pracovnicích farního úřadu (patří
jim velký dík za práci v ne vždy zcela jednoduchých podmínkách).
Činnost FR po celou dobu komplikoval nevyjasněný vztah mezi farností a
řeholním společenstvím, především v jednáních o využívání prostor Farního klubu.
Bohužel dodnes podle mne neexistuje alespoň rámcová koncepce o spolupráci a
vztahu mezi farností a řádem. Nedávná změna ve vedení řádu však dává naději, že
se komunikace zlepší.
Na počátku činnosti FR jsem ve Sněžence vyslovil přání, aby se rada nestala do
sebe uzavřeným „elitním klubem“, což by bylo proti jejímu hlavnímu úkolu, kterým
je spolupráce se všemi farníky při vytváření opravdu živého společenství věřících.
Ani v tomto případě se nedomnívám, že by činnost FR dosáhla nějakých
výraznějších úspěchů. Důvodem je pravděpodobně i specifický charakter farnosti
uprostřed města, a nezájem většiny návštěvníků bohoslužeb o dění ve farnosti.
Zasedání FR byla vždy veřejná, zápisy jsou veřejně k dispozici.
To bylo jen pár kritických poznámek k dosavadní činnosti FR. Nechci, aby
tento pohled zpět vyzněl příliš pesimisticky, neboť stačí prolistovat farní časopisu,
aby bylo zřejmé, že ve farnosti probíhala a probíhá řada aktivit, na nichž se výrazně
podílejí členové FR (např. sbírky na Ukrajinu, vydávání farního časopisu, výlety,
sportovní a kulturní aktivity, přednášky a společenství atd.).
Na závěr uvádím některé koncepční otázky, kterými by se podle mne měla
současná i budoucí FR zabývat:
2. Uspořádat svoji organizaci a činnost podle stanov, vydaných pražským
arcibiskupstvím v dubnu 2000 (podle §38 by se dosavadní FR měly
přizpůsobit těmto stanovám do 31.12.2000);
3. Pro ekonomické otázky by měla vzniknout ekonomická rada farnosti,
pro kterou rovněž vydalo arcibiskupství stanovy;
4. Formulovat optimální způsob soužití a spolupráce mezi farností a
řádem (zároveň stanovit jasná pravidla pro využívání prostor Farního klubu);
5. Formulovat pastorační situaci farnosti a její hlavní pastorační úkoly
(viz. text Aleše Opatrného: Pastorace v blízké budoucnosti v knize Pastorační
situace u nás, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1996, s. 73-81).
„Farní rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost
podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a
povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží.„ (Stanovy farních rad
Arcidiecéze pražské, úvod)
Martin Vaňáč
Stále platí: Návrhy kandidátů do FR na další dva roky (2001-2002)
odevzdávejte na faru. Nezapomeňte uvést adresu doporučeného kandidáta a
kontakt na něho.
red.

_____________________________________________________

Z FARNOSTI
Blahopřání - 18. října oslaví bratr farář Michal životní jubileum –
neuvěřitelných 65 roků! Děkujeme spolu s ním Pánu, že ho poslal do naší
farnosti.
Bratře Michale, přejeme Vám do dalších let hodně síly, darů Ducha
svatého a mnoho trpělivosti při práci s námi.
vděční farníci od Panny Marie
Sněžné
Duchovním správcem farnosti Panny Marie Sněžné zůstává bratr Michal,
kaplanem byl ustanoven bratr Dominik Valer,
pastoračním asistentem farnosti bratr Bartoloměj Černý.
Na farním úřadě je i nadále Lucie Vorlová.
Náboženství:
Předškolní a 1. třída ve středu 16.00-17.00 v učebně
2. a 3. třída
ve čtvrtek 16.00-17.00 v učebně (bratr Filip)
4.- 6. třída
ve čtvrtek 16.00-17.00 v malém refektáři (bratr Didak)

Příprava na první svaté přijímání
v úterý 17.00-18.00 v učebně (bratr Filip)

Tábor v Habarticích 2000
V půli července se uskutečnil tábor pod vedením mladých a nadějných
organizátorek Máří a Páji. Jelo se do Habartic u Klatov, tábor stál přímo na
louce u lesa, kousek dál tekl potok a v lese stály romantické latríny (prostě
pohoda).
Tématem celotáborové hry se stal rozbitý květináč, jehož střepy děti
celé dva týdny hledaly na okolních planetách (tábor měl tak trochu
kosmické rozměry). Když ho nakonec složily, musely ještě vyluštit nápis
na něm zapsaný. Hra se povedla, děti to bavilo, a tak čas rychle utíkal.
Protože se sešlo jen 15 dětí, na které připadal jen o málo menší počet
vedoucích, vytvořila se skvělá parta a takřka rodinné prostředí.
K pohodě, nejen duchovní, přispíval také otec Regalát a díky svým
jistým výkonům za volantem Peugeotu také bratr Didak. Tábor se naštěstí
obešel bez zranění, pouze Zíďa sbírala maliny tak horlivě, že si zlomila
nohu a zbytek tábora se nemohla účastnit her. Zase se ale mohla pečlivě
modlit breviář. Čtrnáct dnů uteklo jako voda, počasí nám přálo, a tak není
divu, že se nikomu nechtělo zpátky do Prahy. Ale za rok budou taky

prázdniny, a tak nezbývá doufat, že tento tábor nebyl naším posledním.
Vojtěch Berger

Pouť
Druhou zářijovou sobotu se uskutečnila mariánská pouť do Hájku u
Prahy, v pořadí již pátá od roku 1995, kdy byla tradice poutí obnovena (v
roce 1998 se pouť nekonala). V bývalém františkánském klášteře a
poutním místě, které prochází postupnou obnovou, se sešli bratři
františkáni i zástupkyně dalších řádů, několik farníků od Panny Marie
Sněžné, návštěvníci z kladenské farnosti a především poutníci z okolních
obcí.
Duchovní program zahájila pobožnost křížové cesty v ambitu kláštera
vedená bratrem Michalem. Poutní mše svatá pod širým nebem v kvadratuře
v sousedství mariánského sloupu se zúčastnilo více než tři sta poutníků,
hlavním celebrantem byl nově zvolený provinciál bratr Vianney a
koncelebrantem nový kvardián pražského domu bratr Jeroným.
Po mši sv. a litaniích v Loretě se část věřících z okolních obcí rozešla
domů, zatímco přespolní využili přítomného stánku s občerstvením, který
byl praktickým vylepšením proti minulým rokům. Pro přátele a dobrodince
obnovy poutního místa bylo připraveno malé pohoštění v refektáři kláštera.
Po obědě následoval koncert barokní hudby souboru Musica Veronica
v křížové kapli a ambitu kláštera, který si s potěšením vyslechlo asi sto
dvacet poutníků. Pak nastal čas na procházky po klášterní záhradě,
popovídání s věrnými správci kláštera manželi Langovými a postupné
loučení. Doufáme, že tradice poutních slavností na tomto místě s bohatou
historií
bude
pokračovat
i
v příštích
letech.
Irena

Křtiny
Hned druhou zářijovou neděli jsme se sešli pod nebeskou klenbou
rajského dvora ke slavnosti křtu našich nejmladších, narozených uprostřed
jubilejního roku 2000. Malá Kateřina, Matěj a Theodora vnímali tuto
slavnou událost sice každý po svém – každopádně nejvíc projevoval svoji
nevoli Matěj, zatímco děvčátka se chovala cudně – zato my dospělí jsme
opět jednou měli příležitost uslyšet rozjásaná nebesa. Přejme těm
maličkým, jejich rodičům, ale i nám všem, kteří chceme Krista nejen
vyznávat, ale především žít - hojnost darů nebes a z nich především dar
lásky!
H. Outratová

Stříbrná svatba
V sobotu 16. září si opět po dvaceti pěti letech řekli své ano Vladimír a
Markéta Koronthályovi. Přišlo mnoho přátel a známých, kteří mohou
dosvědčit váhu a opravdovost tohoto „ano“. Už to samo o sobě by myslím
stačilo k tomu, aby síla slavnostního okamžiku naplnila radostí každého
zúčastněného. Přesto nelze nevzpomenout na slova otce Michala i na
hudební doprovod Ztracené kapely. Upřímně našim stříbrným manželům
gratulujeme a děkujeme za nevšední příležitost nejen ke společné radosti,
ale i k zamyšlení.
H. Outratová

Zpívání
sejdeme se opět v pondělí 16. října v 19:19 hod. ve farním klubu. Vezměte
sebou chuť do zpívání, texty písní, které chcete zpívat a hudební nástroj.
Asi po hodince zpívání se budeme věnovat úklidu klubu. Doba úklidu
nebude určitě delší než čas zpívání.
Zdeněk
Řeřicha

Sněmovní kroužek se koná v úterý 17. října v 17:00 ve farním klubu.
Téma: Všeobecné povolání ke svatosti a zasvěcený život. Jak může
vypadat cesta ke svatosti v našem každodenním životě? Co je pro ni
důležité? Jsou řehole opravdu prorockou skupinou uvnitř církve, a tím i pro
svět (6.1. a 6.2.). Tentokrát věnujme více času přípravě a napišme
odpovědi písemně.
Pozvání - opět na křtiny
Manželé Jiří a Martina Lukovi – šťastní rodiče malého Ondřeje – nás
všechny srdečně zvou na sobotu – 21. října. V tento den bude při mši svaté
v 15.00 v kostele Panny Marie Sněžné jejich syn pokřtěn a požehnán rukou
biskupa Škarvady.

Turistický oddíl „Meluzína“
Zveme mezi nás všechny holky a kluky ve věku od 6 do 12 let, kteří
mají chuť pozvat nové kamarády, hrát celoroční hru a jezdit na výpravy do
přírody. Scházíme se každý týden ve středu od 16.15 do 17.30 ve farním
klubu. První schůzka se koná 4. 10. 2000. Dotazy vám rády zodpoví
Máří - Marie Kašparová, tel.: 47 16 573
Vendula Poláková, tel.: 35 36 11 73

Výlet do Plzně
se uskuteční v neděli 5. listopadu autobusem. Přihlašujte se prosím na faře,
příspěvek na cestu tam i zpět a osobu je 100,- Kč. Rodiny s dětmi zaplatí jen za

rodiče, důchodci 70,- Kč. Budou-li pro někoho tyto poplatky vysoké, jistě se
dohodnete s Lucií na faře. Jídlo na celý den sebou.
Odjezd: v 7:15 hodin (sraz do 7:00 v Opletalově ul. 33, pak jdeme k autobusu)
Návrat:
cca 20:00
Program: 9:00 mše svatá
14:00 návštěva pivovaru
16:00 volejbal
po 18:00 odjezd do Prahy
Mládež pojede v sobotu 4. 11. ráno, inf. na tel.: 5810452 – Honza Deutsch.

Podzimní sbírka na Ukrajinu
dětského i dospělého oblečení i obuvi, letní i zimní. Noste jen věci pěkné a
čistě vyprané, zabalené do krabic od banánů (nejlépe). Dobrovolný
poplatek za 1 krabici je 10,- Kč (odeslání 1 vagónu stojí 20 000,-Kč).
KDY? 10. 11. 14.00-18.00 hod.
11. 11. 9.00-14.00 hod.
KDE?
na dvou místech současně:
1. Pro ty, kdo jedou metrem nebo jdou pěšky
kaple sv. Jana na nádvoří u Panny Marie Sněžné
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).

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. Díky. M. Koronthályová

__________________________________________
Z CÍRKVE
EKODEN – Den vděčnosti za stvoření
V rámci Dne vděčnosti za stvoření vyhlášeného Ekologickou sekcí ČKA, pořádá
ADCM v Café Clubu ZVONEK sérii tří přednášek s křesťanskou ekologickou
tématikou. Začátek vždy v 19:00, vstupné dobrovolné.
10. 10. Informace o současné ekologické problematice – ing. Miloslav Šindlar
17. 10. Obraz stvoření v kulturním řádu 3. knihy Mojžíšovy – ThLic. J. Brož
24. 10 Jsme odpovědni za život tvorstva – Prof. Jan Heller

Institut františkánských studií
Praha/Olomouc: Institut františkánských studií (IFS) zahájil svou činnost 16. 9.
prvními přednáškami, které probíhají souběžně v Praze a Olomouci. IFS byl
založen Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR se souhlasem
pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka jako meziinstitutární centrum
formace františkánské spirituality. Letos zahájilo formační studium celkem 133

posluchaček a posluchačů. Jsou mezi nimi sestry a bratři z různých františkánských
řeholních společenství, ze Sekulárního františkánského řádu a další laici (v Praze
bylo umožněno navštěvovat Institut dvěma laikům), kteří mají hlubší zájem o
františkánský způsob života. (Převzato ze servisu Tiskového střediska ČBK.)
Studijní texty a informace o IFS jsou zveřejňovány na internetové adrese:

__________________________________________
HISTORIE
Z historie farnosti Panny Marie Sněžné
Při zdejším kostele existuje farnost od roku 1787, kdy byla zrušena farnost u
kostela P. Marie Na louži (stával na dnešním Mariánském náměstí). Pro potřeby
nově vzniklé farnosti a farní školy zabrala císařská komise 20. 3. 1790
františkánskou nemocnici i s kaplí, kterou zrušila v budově před kostelem Panny
Marie Sněžné. Komise zrušila zároveň kapli sv. Brikcí a sv. Hedviky v přízemí
budovy uzavírající ambit, postavený kolem nádvoří před kostelem. Císař Rudolf II.
věnoval roku 1604 trosky kostela františkánům, kteří stavbu obnovili. Kostel je
pouze chórem husitskými válkami přerušené mohutné stavby. Dnešní podoba je
z let 1375–1397, klenba z roku 1604. V roce 1611 byl klášter přepaden a 14
františkánů zabito. Nebylo to poprvé, již r. 1419 byl klášter, tehdy kartmelitánský,
pobořen a spálen, rovněž v letech 1434, 1483 a 1521. Roku 1543 karmelitáni
definitivně klášter opustili.
Prvním farářem farnosti u Panny Marie Sněžné se stal kurát Václav Roškot.
Posledním byl Antonín Kašpárek (zemřel r. 1924). Tehdy arcibiskup Kordač svěřil
farnost františkánům. Administrátorem se stal P. Bonaventura Wilhelm. Farářem se
stal později P. Jan Nepomuk Štikar (až do r. 1950). Tehdy převzal farnost
vyšehradský kanovník Bohuš Černocký. Roku 1969 se zde stal kaplanem P.
Stanislav Norbert Šamárek, který byl 1. 4. 1984 jmenován farářem, byl jím do
dubna 1998, kdy nastoupil P. Michal Pometlo, který farnost spravuje dosud.
V budově fary zemřel roku 1902 farář František Eckert, spisovatel a znalec
staré Prahy. Roku 1917 zde působilo charitativní zařízení České srdce, které se
velmi zasloužilo o podporu obyvatel v nouzi. P. Jan Evangelista Urban založil zde
Studium catolicum a dal vznik Apoštolátu III. řádu sv. Františka.
připravila Lucie Vorlová

Z dějin kostela a kláštera Panny Marie Sněžné
doba první - karmelitáni (I)
Kostel a klášter Panny Marie Sněžné patří k nejvýznamnějším založením na
území Nového Města Pražského. Jeho duchovní i stavební vývoj byl několikrát
násilně přerušen, avšak vždy znova povstal z trosek, a to stejně v minulosti, jako
dnes. Založen jako klášter karmelitánů, trval do husitských válek, nedosáhl však v
následujícím období nikdy svého původního rozmachu, aby roku 1566 podlehl i
zkáze fyzické.

V novém, františkánském období od počátku 17. století se jeho život znovu
obnovil, i když stavební dílo karmelitánů již zůstalo torsem; půda kláštera byla
dokonce skropena krví mučedníků.
Klášterní život přetrval i přes nepřízeň josefinské doby do r. 1950, kdy byl jeho
život opětně přerušen, ale i z této pohromy se po roce 1989 úspěšně zotavil a hlásí
se o svůj podíl v duchovních dějinách národa.
Ještě dříve, než začalo z vůle otce vlasti Karla IV. vyrůstat vně Starého Města
pražského i město Nové, byla zde založena jedna z nejvýznamnějších klášterních
staveb pražských - klášter karmelitánů u Panny Marie Sněžné. Řád karmelitánů
vznikl v Palestině na hoře Karmel v roce 1156 a teprve po jejím dobytí Araby
přišel do Evropy, kde se zařadil do rodiny žebravých řádů. Proslul zejména
učeností i pěstováním úcty Panny Marie, jíž byly zasvěceny jeho kostely. Pražský
klášter byl prvním jeho řeholním domem v Čechách.
Kronikáři shodně připisují založení kláštera Karlu IV., který položil jeho
základní kámen roku 1347 v den po slavnostní korunovaci Blanky z Valois, své
půvabné francouzské manželky. Zdá se však, že ne zcela právem, neboť založení
kláštera vyjednal nejspíše již jeho otec, král Jan o rok dříve a oba se pak nechali
zobrazit jako donátoři na reliéfu klášterní brány.
Na prostranství za Havelskou branou Starého Města, zvaném "Na písku" byla
postavena i první dřevěná klášterní budova, na níž věnoval dříví Karel ze své
korunovační síně. Byla jistě skromná, stejně jako nejstarší klášterní kostel, rovněž
dřevěný, brzy však nahrazený prostou kamennou stavbou, zachovanou v torzu na
severní straně dnešní chrámové stavby. Z jeho zdí lze přesto soudit, že mu Karel
věnoval značnou pozornost a poslal sem své osvědčené mistry, zaměstnané i na
dalších kostelech Nového Města.
Na provizorní kostelík navázala pak stavba choru hlavního klášterního chrámu,
vysvěcená roku 1397. Zároveň probíhalo budování klášterních budov a
obvodových zdí chrámové lodi, která svou délkou měla dosahovat zhruba do míst
dnešního Jungnannova pomníku. Neobyčejná je již sama výška kostelní klenby,
která i po renezančním snížení dosahuje výšky katedrály svatovítské.
Rozvíjející se stavbu přerušily definitivně husitské války. Dnešní kostel je tedy
jen presbytářem, menší částí plánovaného kostela, na jehož místě je dnes rozlehlé
nádvoří před kostelem. Klášterní budovy přiléhající k nádvoří skrývají ovšem
dodnes řadu prvků nedokončené stavby, svědčících o její neobyčejné umělecké
úrovni a vlivech dvorské huti. Pražský klášter působil jako centrum vzdělanosti,
jeho členové vyučovali teologii na pražské univerzitě, nehledě na vlastní řádové
generální studium, založené při klášteře v r. 1379. Na učenost mnichů upozorňoval
ze svého kostnického procesu i Jan Hus, když před nimi varoval své stoupence v r.
1415. Karmelitáni se však do prudkého sporu s počínající reformací dostali již
dříve. Po jejich ostrém sporu s Konradem Waldhauserem přerůstal tento vztah v
otevřené nepřátelství, a tak roku 1412 se klášter stal obětí drancování, a to za
aktivní účasti Jeronýma Pražského.

To se však již na obzoru rýsoval požár husitských válek, které měly osudně
zasáhnou nejen do života kláštera, ale i celé země.
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
Říjen 2000
2. 10. Po
3. 10. Út

Památka sv. Andělů strážných
Setkání farnosti a farní rady
farní klub
Tranzitus
4. 10. St
Slavnost sv. Františka z Assisi
18:00 Mše svatá - zpívá sbor
7. 10. So
Památka Panny Marie Růžencové
9:00 Úklid kostela
10:30 Mše sv. v Hájku
8. 10. Ne 8. jubile jní den: Den farnosti a Den díků za úrodu
9. 10. Po 19:00 Setkávání nad Písmem
farní klub
10. 10. Út 17:00 Setkání výtvarníků
11. 10. St 15:00 Přednáška s diapoz.: Řím
farní klub
15. 10. Ne
Jubileum rodin
16. 10. Po
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
19:19 Zpívání při kytaře
farní klub
17. 10. Út 17:00 Sněmovní kroužek (podklady na faře)
farní klub
21. 10. So 15:00 Křest - mše svatá, celebruje biskup Škarvada
22. 10. Ne
Světový den misií – sbírka na misie při všech bohoslužbách
23. 10. Po 19:00 Setkávání nad Písmem
farní klub
29. 10. Ne
Jubileum sportovců
1. 11. St 18:00 Slavnost Všech svatých (zpívá sbor)
2. 11. Čt
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
9:00 Úklid kostela
4. 11. So
5. 11. Ne 7:00 Výlet do Plzně
farní klub
7. 11. Út 17:00 Setkání farnosti a farní rady
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 4,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
___________________________________________________________________
16:00
18:00
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