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Motto:"Láska je život v nejvyšší dokonalosti: bytí, které se vděčně
odevzdává, aniž by pocítilo nejaký ubytek, nekonečná plodnost"
Edith Steinová

Jací jsme po dvou tisících let křesťanství, jaký je svět, který jsme
pomáhali vytvořit?
Platíme za to, že neumíme číst znamení doby, že nedokážeme
odpovídat na její otázky a rozpoznat nebezpečí nenávisti dřív, než nás
pohltí. Zlo, které jsme nedokázali odhalit, otupuje naše srdce jako
rakovinné buňky.
Hlas našich bratří, které jsme ponechali bez pomoci ma cestě, volání
trpících, kterým jsme nepomohli v nouzi, to vše přináší naši vlastní
opuštěnost, pochyby a nejistotu.
Neboť právě tato sounáležitost s našimi bratry, ochota uslyšet jejich
hlas a porozumět jejich potřebám je to, co od nás očekává Pán. Neboť je to
On sám, kdo k nám skrze ně hovoří, je to On sám, kterého jsme bez
povšimnutí přešli.
JJO

Volby do farní rady
Kromě faráře bratra Michala, kaplana bratra Dominika a pastoračního
asistenta bratra Bartoloměje, kteří jsou ve farní radě ze svého postavení ve
farnosti automaticky, bude mít farní rada následující členy: dva delegované
společenstvími ve farnosti, pět jmenovaných farářem a pět zvolených
farním společenstvím.
S kandidáty do farní rady, stejně jako s jmenovanou Ekonomickou
radou farnosti a s již jmenovanými a delegovanými členy farní rady se
můžete seznámit v této Sněžence nebo na tabuli umístěné v kostele.
Volby pěti členů do farní rady proběhnou v neděli 4. března 2001 po
každé mši sv. v kapli P. Marie Pasovské. Zde si každý člen farnosti ve věku
od 15ti let výše může vyzvednout jeden hlasovací lístek, zaškrtnout na něm
maximálně pět jmen a vhodit jej do volební schránky. V případě, že by
někdo zaškrtl více než pět jmen, bude jeho hlas neplatný. Nelze dopisovat
žádná jiná jména (nebude na ně brán zřetel). Na regulérnost voleb budou
dbát jmenovaní členové Ekonomické rady farnosti a další pomocníci.
Výsledky voleb budou zveřejněny na nástěnce, ve Sněžence a
následující neděli vyhlášeny v kostele.

Ekonomická rada farnosti
František Jirsa
47 let, ženatý, 3 kluci (21, 19, 15).
Programátor, ve farnosti od r. 1991.
Dosavadní aktivity (spolu s manželkou a dalšími lidmi z farnosti):
- redakce farního zpravodaje (společně s Outratovými),
- účast na sněmovním kroužku,
- ubytování a kontakty s františkánskou farností v Delftu (1996),
- modlitební společenství dospělých (neúspěšný pokus 1997)
- vedení počítačových kurzů ,
- pomoc při zpracování účetnictví farnosti,
- jednání se zástupci provincií a příprava smlouvy,
- občasná organizace různých akcí ve farnosti.
Čím chceme (spolu s manželkou) přispět k vytváření farního
společenství: pokračovat ve výše uvedených činnostech.

Mgr. Vladimír Koronthály
50 let, ženatý, 3 děti.
Zaměstnání: kancléř Arcibiskupství pražského.
Do farnosti patřím 12 let.
Dosavadní aktivity ve farnosti: hudební doprovod (spolu s celou
rodinou) liturgie při mších pro rodiny s dětmi.
Co mohu nabídnout: zkušenosti z koncepční práce v různých
politických a řídících funkcích.
Jan Vohralík
36 let, ženatý, 2 děti (9, 11).
Správce a provozovatel www serveru Reality.CZ.
Do farnosti PMS docházíme s rodinou cca 6 let.
Zatím žádné aktivity ve farnosti PMS.
Nabídnout mohu prostý, logický úsudek při hodnocení ekonomických
aktivit farnosti a zkušenosti z řízení projektu.

Farní (pastorační) rada
Delegovaní členové farní rady
Miroslav Kotland (delegován za farní charitu)
60 let, ženatý, 2 děti.
Důchodce.
Působení ve farnosti: cca 10 let, různá společenství počínaje Veselou
školou, následně při zrodu farního klubu, účast na farním životě podle
potřeb stávající farní rady, v současné době působení ve společenství
seniorů a uvádění v život Farní charity a drobná výpomoc ve farnosti.
Navázat na vše dobré, co se ve farnosti uskutečnilo, pomáhat při
rozběhu nových aktivit, zejména usilovat o aktivní Farní charitu se
začleněním do Arcidiecézní charity Praha, rozvíjet poradenskou činnost
pro osoby ve svízelných situacích, pomáhat při zajištění dalších služeb
sociální a charitativní péče a v případě potřeby spolupracovat s místními
úřady.
Jana Vachtová (delegována za SFŘ)
54 let, 1 dítě zcela dospělé.
Ač povoláním malířka, sekretářuji.
Do farnosti patřím, co zde bydlím, tj. 11 let.

Pravidelné čtvrteční adorace a co bylo potřeba.
Velmi bych si přála přispět k oživení farnosti na rovině lidské, což by
se mělo promítat i do liturgie. Farní rada by se určitě neměla zaobírat
pseudoproblémy a měla by citlivě a konstruktivně reagovat na potřeby
farního společenství, aby byla opravdovou pomocnicí faráře.

Jmenovaní členové farní rady
Irena Čámská
24 let, svobodná.
Zdravotní sestra.
Do farnosti patřím 5 let.
V dřívějších letech jsem pracovala ve společenství mládeže;
v současné době se nevěnuji žádnému vymezenému okruhu činnosti,
příležitostně se podílím na zajišťování zázemí farních akcí.
Ráda bych přispěla k rozvíjení dobrých vztahů a komunikaci ve
farnosti a k mezigeneračnímu dialogu.
PhDr. Markéta Koronthályová
49 let, vdaná, 3 děti.
Pracuji jako odborná asistentka na Katolické teologické fakultě UK
v Praze, odborná pracovnice Ústavu pro klasická studia ČSAV.
Do farnosti patřím 12 let.
Dosavadní aktivity: členka farní rady, organizování humanitárních
sbírek pro Ukrajinu, hudební doprovod (spolu s celou rodinou) liturgie při
mších pro rodiny s dětmi.
Mohu nabídnout spolupráci s Farní charitou – pravidelné burzy
oblečení, spolupráci v oblasti liturgie.
Představa o fungování farní rady: jednotliví členové převezmou
odpovědnost za konkrétní oblasti práce ve farnosti, shromáždí kolem sebe
zájemce o práci ve své oblasti, o plánech i dosažených výsledcích budou
informovat farní radu, která bude jednotlivé oblasti koordinovat.
Hana Outratová
52 let, vdaná, 4 děti
Kknihovnice, zaměstnaná v Knihovně Národního muzea.

Do farnosti patřím po přestěhování z Malé Strany v roce 1984, do
aktivní činnosti jsem se zapojila v době, kdy začala symbióza s Veselou
školou, tedy na počátku 90. let.
Spoluorganizování různých akcí ještě před otevřením farního klubu
(burzy spojené s akcí „Ukrajina“, Mikulášské besídky, Mezinárodní
setkání farností, Evropské setkání mládeže Taize-Praha 1990 aj.),
vybudování farní knihovny a její vedení (více než rok), spoluzaložení a
přispívání do farního časopisu, podíl na vybudování farního klubu,
výpomoc při pořádání jeho akcí aj.
Hnacím motorem mé aktivity ve farnosti je pocit sounáležitosti
s ostatními a tím pádem i jakási potřeba být nějak užitečná, zkrátka snaha
a chuť spolupodílet se na vytvoření společenství lidí, kteří by Krista
dokázali nejenom vyznávat, ale hlavně žít, protože jinak se v duchovně
vyprahlé zemi nedá evangelizovat.
Jiří Petrus
63,5 let, ženatý, 5 dětí (Hedvika, Šimon 28, Marek 25, Matouš a Lukáš
20,5)

Už v důchodu, poslední zaměstnání: kostelník na Vyšehradě.
Do farnosti patřím asi 10 let.
Hlavní dosavadní aktivitou ve farnosti je klub seniorů (od doby
vzniku).
Co mohu nabídnout: pokračovat v činnosti klubu seniorů, na
Vyšehradě se věnuji skautům, pomoci vytvářet další neformální až
rodinné (více rodin) společenství (malé studijní, modlitební).
Vladimír Vašků
48 let, ženatý, 4 děti.
Zaměstnanec České pošty.
Do farnosti patříme od roku 1992, vzhledem k počtu našich dětí
navštěvujeme většinou tzv. „dětskou“ v neděli a nepravidelně
mládežnickou ve čtvrtek.
V minulém volebním období jsem byl členem farní rady, zúčastňoval
jsem se jednání farní rady se zástupci kláštera, podílel jsem se na
organizování farních výletů, poutí, návštěv divadelních představení,
koncertů ve farním klubu.
Kromě dosavadních aktivit, které jsem ve farní radě vykonával, bych
se chtěl pokusit o zefektivnění činnosti farní rady tak, aby byla jasně
vymezena práce jednotlivých členů FR.

Kandidáti pro volby do farní rady
Jan Deutsch
31 let, ženatý, 3 děti (kluci 3 a 5 let a 8 měsíční holčička).
Do našeho kostela chodím 25 let. V prvních letech coby ministrant, po
mé svatbě a křtinách mých dětí jako každý příchozí.
Po příchodu bratří františkánů do naší farnosti jsme společně zakládali
společenství mládeže, v posledních 5 letech jsem organizátorem a
vedoucím farních táborů a akcí pro mládež (Exodus). Také jsem
organizoval farní sportovní odpoledne a s ostatními farníky mikulášskou
besídku.
Moje představa o farní radě: zástupci různých věkových a zájmových
skupin, kteří budou:
- pomáhat faráři při jeho práci,
- koordinovat činnost farnosti, popř. farního klubu (rekolekce, výlety,
přednášky, koncerty),
- snažit se o lepší komunikaci mezi společenstvími farníků,
- prosazovat návrhy a připomínky farníků.
Zároveň bych si přál, aby zasedání farní rady nebylo jenom setkáním
těch, „kteří o něčem rozhodují“, ale aby tam mohl přijít každý, kdo má
zájem na tom, aby naše farnost byla co nejlepší, a kdo chce pomáhat na
naší společné cestě za Pánem.
Božena Harmáčková
57 let, 2 dospělí synové (Tomáš 32, Jiří 27 let), oba žijí v Českých
Budějovicích
Vystudovala jsem archivnictví při FF UK v Praze, pracuji ve Státním
okresním archivu Praha-východ. Mimo zaměstnání působím ve výboru
občanského Sdružení přátel Václavského náměstí.
Ve farnosti u kostela Panny Marie Sněžné jsem od r. 1995 – účast na
duchovním životě, pravidelná návštěva bohoslužeb, poslední dva roky se
snažím působit aktivněji, pravidelně se zúčastňuji převážné většiny
společných akcí pořádaných farností.
Chci ve spolupráci s dalšími členy farnosti působit na širokou
veřejnost v duchu listu papeže Jana Pavla II. umělcům, v duchu listu
k sociálním otázkám Pokoj a dobro a hlavně v duchu františkánských
tradic, navíc v tomto duchu vytvořit prostor pro dialog s otevřenou
nabídkou kultivovaného naplnění volného času veřejnosti.

Ludmila Jirsová
47 let, vdaná, 3 kluci (21, 19, 15).
V domácnosti, ve farnosti od r. 1991.
Dosavadní aktivity (některé spolu s manželem Františkem a dalšími
lidmi):
- redakce farního zpravodaje (společně s Outratovými),
- technická realizace farního zpravodaje, propagace farních aktivit,
- účast na sněmovním kroužku,
- pomoc při humanitární sbírce pro Ukrajinu,
- ubytování a kontakty s františkánskou farností v Delftu (Holandsko),
- občasná organizace různých akcí ve farnosti,
- modlitební společenství dospělých (neúspěšný pokus 1997),
pokusíme se znovu.
Čím chceme (spolu s manželem) přispět k vytváření farního
společenství: pokračovat ve výše uvedených činnostech.
PhDr. Jan-Jakub Outrata
52 let, ženatý, 4 děti (dva synové a dvě dcery).
Zaměstnání: historik umění, studium na Filosofické fakultě UK, obor
dějiny umění. Od 1971 zaměstnán v Pražském ústavu památkové péče,
účast na obnově a restaurování interiérů řady pražských památek.
Ve farnosti jsem od r. 1984, kdy jsme se přestěhovali z Malé Strany (z
farnosti sv. Tomáše), aktivní činnost od r. 1990.
Dosavadní aktivity ve farnosti:
-od roku 1995 (Vánoce 1994) založení a redakční účast ve Sněžence,
pravidelné přispívání z oblasti evangelizace, historické příspěvky,
případně další kulturní témata, recense apod.,
-pravidelná účast na schůzkách farnosti,
-sněmovní kroužek,
-konsultace drobných stavebních úprav v klubu,
-aktivní účast při farních akcích (Taizé - evropské setkání mládeže
1990, Kolokvium evropských farností atd.),
-jmenovaný člen Farní rady od 1999.
Co chci nabídnout:
-další pokračování v činnosti v redakci Sněženky,
-věnovat pozornost (zejména ve Sněžence) závažným církevním
dokumentům z pastorální a sociální oblasti,

- zapojení v oblasti probíhající stavební obnovy a restaurátorských
prací v kostele a klášteře (mám dlouholetou praxi a zkušenosti získané v
Pražském ústavu památkové péče),
- účast v liturgické komisi farnosti a širší zapojení laiků do liturgie,
- spolupráce na pastoračních úkolech ve farnosti,
- vytvoření a fungování živého farního společenství jako aktivního
duchovního i společenské prostředí, zapojení laiků do ekonom. a
duchovního života farnosti v duchu rozvinutí myšlenek II. Vatikánského
koncilu.
Zdenka Pavlasová
48 let, vdaná, 3 děti.
Původně pedagog, učila jsem v Ostravě na konzervatoři, v Praze 6 na
hudební škole, potom jsem byla dlouho s dětmi v domácnosti. Několik let
jsem vedla v ZCŠ v Ostrovní ulici kroužek pohybové výchovy a dodnes
tam vedu kroužek cvičení pro ženy, který vedu i v YMCA. S manželem
pořádáme již několik let koncerty vážné hudby: cyklus Hudba pod
Petřínem.
Do farnosti patřím jenom 1,5 roku, dlouho jsme s manželem nemohli
najít kostel, kde bychom chodili pravidelně. Delší dobu jsme jezdívali do
Lhotky. Tam se mi líbí dodnes, jen je to pro nás trochu daleko. K P. Marii
Sněžné nás přivedla dcera a mě se zdálo, že je třeba se trochu usadit.
Ráda amatérsky maluji a pravidelně přispívám kresbami do věstníku
ve farnosti u kostela P. Marie Královny míru ve Lhotce. Ráda budu
přispívat i zde a také vypomohu, kde bude zapotřebí. Moje rodina uvítala
mou kandidaturu a je připravena ochotně se zapojit také do nejrůznějších
budoucích aktivit.
Zdeněk Řeřicha
50 let, ženatý, 2 synové (Jan a Petr).
Ekonom-obchodník.
Ve farnosti 11 let.
Aktivity ve farnosti: zpívání a besedování ve farním klubu, besedy se
známými osobnostmi ve farním klubu
Chci pomoci vytvářet u kostela P. Marie Sněžné skutečně křesťanskou
obec, například aby se farníci a návštěvníci našich bohoslužeb dobře
znali; organizace společných akcí, včetně aktivit ve farním klubu; chci
pomoci vznikající Farní charitě při přípravě, realizaci programů a aktivit
pro seniory

Gabriela Skružná
38 let, vdaná, pět dětí ( 8 – 17).
Zaměstnání: zatím ještě v domácnosti, v dohledné době soukromý
praktický canisterapeut.
Ve farnosti působím pravidelně asi posledních osm let, ale přes
terciáře jsem spjata s farností už mnohem déle ( cca 15 let).
Dosavadní aktivity ve farnosti: v prvopočátcích farní rady jsem se
účastnila setkání a práce jako zástupce terciářů, z osobních důvodů jsem
do první rady nekandidovala.
Ráda bych se podílela na spolupráci třetího řádu a farnosti, a dále bych
se chtěla zaměřit na potřeby rodin s dětmi. Nabídnout mohu svoje pětileté
zkušenosti s koordinací terciářské skupiny rodin, využít mohu příp. i již
téměř (až na závěrečnou zk. z němčiny) dokončené studium na JABOKu.
Anežka Emilie Tutrová OFS
53 let, vdaná, čtyři děti a tři vnučky.
13 let uklízím kostel Panny Marie Sněžné, do farnosti patřím 20-25 let.
Dosavadní aktivity ve farnosti: V prvních letech pravidelná pomoc při
předvánočních a velikonočních úklidových brigádách, od roku 1988 mi
tato práce byla nabídnuta jako zaměstnání. Ušití oteplovacích závěsů
v kostele a kaplích, sedaček na lavice v kostele aj. Občasná pomoc při
sbírkách šatstva pro Ukrajinu, Tříkrálová sbírka pro Charitu, členka farní
rady (2 roky). Podílím se na některých aktivitách Sekulárního
františkánského řádu, jehož jsem členkou (zářijová pouť na Petřín aj.).
Ráda bych přispěla k lepšímu porozumění mezi farníky, zvlášť mezi
generacemi. Vstřícností oslovit lidi, kteří k nám přicházejí (i nevěřící),
aby se cítili u nás dobře i kdyby se zastavili jen krátce.
Martin Vaňáč
28 let, svobodný, bezdětný.
Pracuji jako bibliograf v Divadelním ústavu, externě vyučuji církevní
dějiny na JABOKu, externí postgraduální studium na FF UK (obor:
historické vědy),
Teologické vzdělání: ukončené bakalářské studium na ETF UK (obor:
teologie křesťanských tradic), dokončuji dálkové magisterské studium na
KTF UK (obor: katolická teologie).

Přestože územně do farnosti nepatřím (bydlím v Praze 9), 3-4 roky se
jejího života aktivně účastním.
Dosavadní aktivity: zvolený člen farní rady (od 1999), biblický
kroužek (od 2000), sněmovní kroužek (od podzimu 2000 animátor),
občasné příspěvky do farního časopisu, účast na různých setkáních
farnosti (např. moderování besedy po ekumenické bohoslužbě) atd.
Nabízím další spolupráci při pastoračních aktivitách ve farnosti,
především pomoc při vytváření pastoračního programu a stanovení
pastoračních priorit farní práce
Moje představa o fungování (pastorační) farní rady:
- farní rada by měla vytvořit efektivně fungující tým, který bude nejen
poradním a pomocným orgánem faráře ale i služebným společenstvím a
organizačním centrem farního společenství,
- farní rada by měla přispět k lepší komunikaci uvnitř farnosti a
pomáhat ostatním k plnějšímu zapojení do farního společenství, neboť
každý člen farního společenství je volán k práci na Pánově vinici (Mt
20,1-16) a k rozmnožení hřiven (Mt 25,14-30).
Věra Marie Vonásková
48 let, vdova, bezdětná.
Vzdělání: historik umění a archeolog.
Do farnosti patřím od jara roku 1999, kdy jsem menší bratry požádala
o přípravu k biřmování.
Ve farní radě bych ráda přispěla svými schopnostmi a znalostmi
především ke kulturní a osvětové práci, k přípravě diskusních pořadů
nejen s farníky a dětmi, ale také s mladými a hledajícími lidmi. Farnost
uprostřed Prahy na Zlatém kříži by měla využít všechny možnosti, dané jí
historií i přítomností, a stát se centrem křesťanského života a kultury.
Petra Zítková
23 let, svobodná.
Zaměstnání Česká pošta (listonoška).
Do farnosti patřím 6 let.
Dosavadní aktivity ve farnosti: letní tábor (prakticky od počátku),
jednorázové akce (výlety apod.), starost o zajišťování zpěvu na dětské mši
(asi rok), zpěv ve schole (několik měsíců).
Nabízím pomoc v čemkoliv, co napomáhá k rodinným vztahům ve
farnosti.

_____________________________________________________

EVANGELIZACE
Právo a spravedlost
Se zákony se setkáváme celý život. Vždyť je to tak jednoduché - stačí
dodržovat zákony, ctít právní stát a náš život bude idylou, zaručenou a
garantovanou z nejvyšších míst. Poslušnost zákonům a obraz spořádaného
a loyálního občana je krásná věc, ale sama o sobě nijak nezaručuje
skutečné blaho člověka a tím spíše není zárukou spravedlnosti - vždyť
trvání na "právním státě" do důsledků znamená i obhajobu zcela
nelidských, ale platných zákonů totalitních režimů.
Dobrodiním dvou prožitých hrůzných světových válek v tomto století i
rozšíření našeho horizontu světa bylo to, že dnešní svět zná a ctí i jiné
hodnoty, přesahující a nadřazené právním soustavám - lidská práva,
nezadatelné hodnoty lidské důstojnosti. Tyto zásady, jimž pomohly k
uznání ony pohnuté události, jsou však především návratem k hodnotám
daleko starším a trvalejším, které zazněly před dvěma tisíci let
v Palestině... Zákony, které jsme si jako lidé sami stanovili, ať už s
dobrým či zlým úmyslem, jsou nutně nedokonalé. To, co je činí
přijatelnými, není jejich dokonalá forma: je to jejich duch, jejich soulad s
těmito vyššími mravními principy, který snad ani slovy a paragrafy nelze
vyjádřit. Smyslem zachovávání práva přece nejsou zákony samy, ale stav
obecné spravedlnosti, kterou mají přinášet. A je-li tomu jinak, je to důvod
k zamyšlení nad jejich samotným oprávněním.
Náš vztah k zákonům ukazuje Ježíž na příkladu soboty - sobota pro
člověka a ne člověk pro sobotu. Vidíme, jak se zákon, chápaný jako slepá
poslušnost mění v nástroj svévole, tyranie a nespravedlnosti, ale hlavně
dokládá naprostý nedostatek toho, co do Desatera Bůh vložil - lásku, i když
vyjádřenou slovy, kterým Israelité oné doby mohli rozumět. Když Ježíš
naplňuje tento zákon, Židům a zákonníkům se zdá, že jej ruší. On ale jej
proměňuje v nástroj své lásky, v nástroj, jímž od nynějška se bude měřit
spravedlost každého člověka, a to v duchu Zákona, který byl kdysi tomuto
národu - a tím i nám všem darován.
Osud původního mojžíšského Zákona postihl postihl více či méně
všechny zákony a právní soustavy do dnešní doby. Stanou-li se totiž pro
hlasatele a tvůrce práva jejich zákony přednější než člověk sám, pak ten,
kdo by tento stav chtěl takto "naplňovat", musí být v zájmu zachování
pořádku odstraněn. Výrazy, jimiž Ježíš označuje nositele tohoto zákona -

pokrytci, obílené hroby - byly odvážnou výzvou, určenou všem, kdo v
tomto smyslu zákon chápali a dodnes chápou.
Jsme tedy vázáni takovými zákony? Máme povinnost ctít a vážit si
zákonů špatných, nespravedlivých, nebo jen prostě nedokonalých, které ve
svém důsledku škodí člověku jako jednotlivci i společnosti jako celku?
Máme právo se takovým zákonům vzepřít, jako to učinil Ježíš a po něm
mnoho dalších, není to součástí našeho následování Pána na jeho křížové
cestě?
Svou cestu si musí najít každý sám. Musíme ovšem vědět, že naším
posláním není záliba v právu a jeho nařízeních, ale vyhledávání
spravedlnosti, která je mnohdy skryta či dokonce pošlapána: že naším
posláním není soudit, ale odpouštět.
Musíme se rozhodovat mezi pohodlnou cestou práva a strmou, klikatou
cestou spravedlnosti, mezi tím, kdo mlčí a v koutku srdce si tiše šeptá své a
mezi buřičem, který má odvahu veřejně vystoupit a pojmenovat věci
pravým jménem. Udělat něco pro Krista, pro růst jeho Království, to
znamená dát se tou druhou cestou, neboť jen ona je cestou svobody a lásky,
kterou nám přinesl.
Jistě, tento obraz je zřídkakdy tak černobílý. Klade ovšem otázky, které
se dotýkají samotné podstaty naší víry, otázky, které nám sice klade svět,
ale na naši odpověď čeká především sám Kristus. Každý z nás si na ně
musel odpovídat v období totality a sami víme, že ne vždy jsme obstáli se
ctí. Musíme si na ně odpovídat i nyní, deset let po listopadu 1989 a obávám
se, že na tom se svou odvahou svědčit nejsme o mnoho jinak.
Idea dobra, spravedlnosti a bratrství, pokud je hlasem srdce a ne
ideologickým heslem, je úctyhodná a zaslouží naší pozornosti a podpory,
ať je jejím hlasatelem kdokoli. Jako následovníci Kristovi máme totiž
výsadu i závazek ji vyhledávat, posilovat a naplňovat jejím skutečným
obsahem - a tím je láska. A pokud v našich srdcích bude panovat Kristův
duch, pak máme i naději, že dokážeme proměňovat svět k jejímu obrazu, že
dokážeme spoluvytvářet svět, kde láska je zákonem.
Nejde totiž jenom o nás a naše svědomí: jde o samotnou církev, to, jak
ji bude vnímat svět, jak ji bude naslouchat, o to, zda budeme jako křesťané
důvěryhodní.
J.-J. Outrata

____________________________________________________

Z FARNOSTI
PAŠIJOVÁ HRA

O umučení a ukřižování Pána Ježíše Krista
v neděli 18. března v 15.00 hod.
a

v neděli 25. března v 15.00 hod.
v ambitech františkánského kláštera u P. Marie Sněžné
Pašijová hra „Zastavení“ je zhudebněna muzikálovým způsobem. Vychází
z možností dětského interpreta a určena je pro diváka malého i dospělého.
Obsahem je tradiční cesta mezi jednotlivými zastaveními – „křížová cesta“.
Hru pod vedením Martiny Podéšťové nacvičili děti z farnosti, které
navštěvují dětskou scholu. Hudbu složil Vít Bulíček.

Sněmovní kroužek se koná v úterý 20. března v 17:00 v klubu. Budeme
pokračovat v kapitole: Duchovní situace společnosti. Potřebné materiály
dostanete na faře nebo na webové stránce Katolické církve cbk.cirkev.cz
v adresáři Plenární sněm. Současně se budeme zabývat dokumentem Pokoj
Ludmila
a dobro.
Jirsová

_______________________________________________
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FARNÍ CHARITA
V únorové Sněžence jsme psali o průběhu Tříkrálové sbírky a o
nadšeném zpívání koledníků. Tímto počinem však práce farních charit
nekončí. Po navázání kontaktů s některými dalšími FCH rozvíjíme
poradenskou činnost v různých oblastech (sociální, bytové, pracovní apod.)
včetně spolupráce s Městským centrem sociálních služeb a prevence. Víme
o ubytovnách pro lidi bez přístřeší, klubu pro bezdomovce, právní poradně,
terapeutickém centru pro děti a dalších sociálních službách na území hl. m.
Prahy.

Pro další charitativní činnost také hledáme dobrovolné pracovníky, kteří
mohou pomoci ať radou (v některých právních oblastech) nebo vlastní
prací při zajišťování různých jednorázových akcí či dlouhodobě. Přivítáme
též sponzory, abychom mohli zajistit další aktivity a to jak konkrétní dary
finančního rázu, tak i po domluvě věcí, zařízení, trvanlivých potravin
včetně inventáře pro práci na počítači a s Internetem. Přivítáme též
odbornou literaturu, neboť naše farnost pořádá již několik let úspěšně
různé kurzy, ale vlastní počítač nemáme. Pokud může někdo darovat něco
z výpočetní techniky, pomůže nám to v naší práci. Kdo tuto oblast sleduje,
tak ví, že na Internetu již existují stránky z křesťanského života a další
užitečné informace. Kontaktní místo je farní úřad, tel. 22246243.
Pro širokou veřejnost jsme na faře ve středu od 14,00 do 16,30 hod.
Miroslav Kotland

_______________________________________________
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Okénko čtvrté: Ve větru slov… Ekologie a ticho
Nedávno mě zaujala jedna trochu podivná zpráva. Podle ní Zemi začíná
pokrývat jakási clona šumu, vyluzovaného hlavně nesčetnými mobilními
telefony. Už mnoho let se z planety Země ozývá jednoduchá zpráva, určená
případným jiným obyvatelům vesmíru: „Jsme tady! Jste-li tam, ozvěte se!“
Kdyby dnes přišla na tuto zprávu odpověď, neprošla by pravděpodobně tím
naším šumovým deštníkem…
O znečištění hlukem se, zejména ve velkých městech jako je Praha,
mluví dost často. Jen nikdo jaksi nedovede najít způsob, jak se mu bránit.
Náš život sám, jeho spěch, jemuž se chtě nechtě podvolujeme, abychom
obstáli, produkuje hluk v nejrůznějších formách: stále zapnutá rádia jako
„pracovní kulisa“, poplašné trylkování parkujících automobilů a řev těch
neparkujících, televizní zábava – dokonalé perpetuum mobile. Nemá cenu
pokračovat. Není to tak, že by zvuky nás obklopující byly vyloženě hnusné.
Je jich jenom příliš mnoho najednou. Jako když máte před sebou hromádku
novin a časopisů: tolik slov, tisíce a tisíce řádků… a kolik z nich pro nás
bude mít nějaký význam ještě zítra, pozítří?
Připojím jednu osobní zkušenost. Na vojně jsem se setkal s mnoha
kamarády – vojáky, pro něž bylo ticho přímo hrozná a nesnesitelná věc.
Potřebovali mít stále puštěné rádio nebo televizi, při usínání i odpočinku,
při celodenní službě. Uvědomil jsem si, že se z ticha pomalu stává něco
cizího a zpola neznámého, přízrak – cosi jako Polednice. Snad je to proto,

že v tichu člověk nemá kam utéci před sebou samým, před otázkou po
svém smyslu a naplnění. Ticho přivádí k Bohu, a to není nic obvyklého a
bezpečného.
A jak jsme na tom s tichem my křesťané? I my jsme „děti naší doby“ a
její hluk nás někdy ohlušuje. Každá naše bohoslužba by měla být
vytržením z všedního času, ale i chvilkou ticha uprostřed ruchu života.
Měli bychom umět předávat lidem dar ticha, ukazovat, jak souvisí
s tajemstvím a radostí, učit je zastavení a zamyšlení nad sebou. A přitom
nám samým velmi často právě toto chybí! I při mši svaté bývá někdy ticho
jen vzácným hostem, dokonce i v nejposvátnější chvíli po svatém
přijímání.
Co s tím dělat? K ekologii našeho života by měla patřit péče o „naše
vnitřní ticho“, takové naladění naší bytosti, které nám umožňuje slyšet
Boží hlas i uprostřed denních zaměstnání a všeho zmatku našich všedních
dní. Přeju nám všem, abychom tuto péči nezanedbávali, abychom se, slovy
Antoina de Saint-Exupéryho, učili „rozeznávat ve větru slov vzácné
břemeno semen“.
Filip
M.
Outrata

EKONOMIKA FARNOSTI
V tomto čísle Sněženky přinášíme několik článků, které se
zabývají hospodařením farnosti. Ekonomická stránka života církve
samozřejmě není ta nejdůležitější a starost o peníze a majetek by
nikdy neměla převážit nad pastorační činností sloužící k duchovnímu
prospěchu věřících i celé naší společnosti. Přesto je třeba věnovat i
této problematice náležitou pozornost. Proto vás prosím, abyste si
přečetli následující řádky a podle svých možností se zapojili do
nového systému financování farnosti.
bratr Michal, farář

Vztahy mezi farností a provincií
Od počátku roku 2001 jsou novým způsobem upraveny vztahy mezi
Českomoravskou provincií svatého Václava Řádu menších bratří františkánů a Římskokatolickou farností u Panny Marie Sněžné. Farnost

uzavřela s provincií smlouvu, která se týká využívání nebytových prostor.
Všechny nemovitosti v areálu kláštera jsou v majetku provincie. Podle této
smlouvy farnost má pro svoji činnost pronajaty následující prostory: kostel,
kapli sv. Michaela, kapli sv. Jana Nepomuckého, kapli P. Marie Pasovské
a farní kancelář. V současné době je připravená k podpisu další smlouva o
pronájmu farního klubu.
Za pronajaté prostory platí farnost provincii symbolický roční nájem.
Další prostory může farnost využívat na základě ústní dohody (např. „malý
refektář“). Pro úhrady rozsáhlejších oprav a úprav kostela a dalších
pronajatých prostor si provincie ponechává 50 % ze sbírek vybraných při
bohoslužbách, 10 % ze sbírek se odvádí diecézi a 40% využívá farnost pro
svoji činnost. Toto rozdělení se netýká sbírek účelových (např.
Svatopetrský haléř, Ukrajina), které se odesílají celé.

Hospodaření farnosti
Největší položku v rozpočtu farnosti (více než 500 000 Kč ročně) tvoří
mzdy zaměstnanců. Farnost zaměstnává kostelníka, uklízečku kostela,
asistentku faráře a správce klubu. Tato částka vypadá ohromě, ale
vzhledem k daním a dalším povinným odvodům na sociální a nemocenské
pojištěníje plat zaměstnanců farnosti značně pod celostátním průměrným
platem. Další položky rozpočtu (uváděné částky jsou za rok a jsou
zaokrouhleny): výdaje na bohoslužby 120 000 Kč, tiskoviny 140 000 Kč,
elektrická energie, topení, vodné a stočné, telefony 80 000 Kč, drobná
údržba prostor kostela a kaplí a ostatní drobné výdaje 80 000Kč.
Hlavním zdrojem příjmů jsou v současné době sbírky konané při
bohoslužbách. Další zdrojem příjmů jsou dary a pronájmy (výstavy v
kaplích, 1x měsíčně koncert v kostele). Do budoucna by bylo vhodné zvýšit
podíl darů na příjmech a zavést pravidelné příspěvky, jejichž princip je
popsán v dalším článku.

Podporujte svoji farnost - nový způsob financování
Následující výzva se týká nás všech, kteří více nebo méně často
navštěvujeme bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné, i když nejsme
formálně členy farnosti. Formálně do této farnosti patří jenom několik ulic
v okolí Jungmannova náměstí, ale bohoslužby navštěvuje každou neděli
několik stovek lidí, z toho větší část (skoro) pravidelně. Všechny tyto
návštěvníky je možné považovat za členy farnosti.

V současné době jsou v naší farnosti (stejně jako ve většině farností v
naší zemi) hlavním zdrojem příjmů sbírky konané při bohoslužbách. V naší
farnosti se konají pravidelně pouze v neděli při všech mších, kromě mše
pro rodiny s dětmi.
Tento způsob získávání finančních prostředků je třeba rozšířit i na jiné
možnosti, které se v současné době nabízejí. Jedním z nich jsou pravidelné
měsíční příspěvky na účet farnosti. Místo pravidelného (a často
nepravidelného) vhození peněz do košíčku budeme posílat pravidelný
měsíční příspěvek na účet farnosti.
Proti tradičnímu způsobu sbírek má tento systém několik výhod:
• pro farnost je výhodou pravidelný příjem peněz, se kterým je možné
počítat
• pravidelný příspěvek přijde na účet farnosti i tehdy, když my
nepřijdeme např. z důvodu nemoci nebo dovolené
• dárce si může, pokud chce, odečíst hodnotu daru od daňového
základu a tak dostat od státu část peněz zpět (viz dále)
• nemusíme hledat po kapsách drobné a rozptylovat se tak při mši
svaté
• v dohledné době zřejmě dojde k oddělní církevního rozpočtu od
státního a církev se bude muset o všechny své potřeby starat sama;
toto je jeden ze způsobů, který bude možné v této situaci použít.
Tento způsob platby je vhodný zejména pro ty rodiny a jednotlivce,
kteří již mají zřízený účet v bance, případně z něj již platí některé
pravidelné platby (inkaso, telefon, apod.). V tomto případě není problém
zřídit další trvalý příkaz s měsíční periodicitou. Pokud někdo takový účet
nemá je možné ho založit. Zřízení a vedení účtu kvůli jedinému trvalému
příkazu k úhradě je však u většiny bank finančně nákladné a pokud
nenajdeme pro svůj účet i jiné využití, je možné přinést své peníze jako dar
na farní úřad. Vzhledem k značnému počtu náhodných návštěvníků našeho
kostela nedojde ke zrušení sbírek. Pouze si musíme uvědomit, že když náš
soused v lavici nedává žádný příspěvek do košíčku při nedělní sbírce,
nemusí to být jen proto, že nechce nebo nemůže církvi nic dát, ale třeba
proto, že přispívá církvi jiným způsobem.
Jedná se sice o nový způsob financování farnosti, ale není
nevyzkoušený. Můžeme vycházet ze zkušeností plzeňské lochtínské
farnosti, kterou spravují, stejně jako naši farnost, bratři františkáni, a kde
tento systém již několik let úspěšně funguje. Dalším společenstvím, které
je financováno podobným způsobem je např. Salesiánská rodina.

Vzhledem k celkově nepříliš utěšené ekonomické situaci v naší zemi, je
většina našich rodinných rozpočtů často napjatá a těžko se v nich hledají
rezervy. Přesto bychom se o to měli pokusit a zkusit najít částku, kterou si
měsíčně můžeme odepřít a podpořit tak naši církev. Vzhledem k tomu, že
tento způsob financování vyžaduje proti tradičnímu trochu více
administrativy (zřízení trvalého příkazu, evidence darů na účtu farnosti,
případné vystavení potvrzení a minimální roční hodnota daru), nemá
zřejmě smysl se zapojovat to tohoto způsobu placení, pokud v našem
rozpočtu nenajdeme alespoň částku 100 Kč měsíčně (to je necelých 25 Kč
týdně).
Nenechejme se odradit velkými částkami v ročním rozpočtu farnosti a
nemysleme, že našich několik stokorun měsíčně, které jsme ochotni
vyčlenit z rodinného rozpočtu a věnovat je církvi, je stejně zbytečných a
nijak nemohou pomoci. Kdybychom byli sami, tak to opravdu nic
neznamená. Ale naštěstí nejsme sami a i malá částka násobená velkým
počtem může vykonat velké věci.

Postup při zahájení pravidelné platby příspěvků
Kdo z nás se rozhodne pravidelně přispívat ze svého účtu, oznámí to
osobně nebo telefonicky (22-24-62-43) na farní úřad. Své příspěvky
budeme posílat na účet farnosti u Komerční banky 123456123467890/0100. Aby bylo možné jednotlivé platby identifikovat na
bankovním výpise jako dary je třeba použít domluvený variabilní symbol.
Jako vhodný variabilní symbol se nabízí rodné číslo, pokud někdo nechce
používat své rodné číslo, dostane na farním úřadě přidělený jiný variabilní
symbol. Ve své bance zadáme pokyn ke zavedení trvalého platebního
příkazu, který se bude opakovat každý měsíc.

Postup při odpočtu daru od daňového základu.
Tento odpočet je možný pro fyzické osoby (zaměstnance i podnikatele)
podle § 15 odst. (8) zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmu. Minimální
výše daru za kalendářní rok je 1000 Kč, c úhrnu lze odečíst nejvýše 10 %
ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné si samy sestavují daňové přiznání,
kde mohou na řádku xx na straně xx dary odečíst, Následují postup se týká
lidí zaměstnaných v pracovním poměru.
Na konci roku nebo v průběhu ledna dojde dárce, který platí
pravidelné měsíční příspěvky, na farní úřad (pokud tam předem zavolá,
nebude muset na vystavení potvrzení čekat) a tam dostane potvrzení o

celkové výši daru za uplynulý rok. Toto potvrzení odevzdá ve své mzdové
účtárně, která zajistí odečtení daru od daňového základu a v ročním
zúčtování daní dostane dárce vrácené peníze. Výše vrácených peněz z daru
je závislá na výši ročního příjmu, minimálně se jedná o 15% z hodnoty
daru. To znamená, že z každého darovaného 1000 Kč dostaneme nejméně
150 Kč od státu zpátky. Není to mnoho, ale je třeba si uvědomit, že náš stát
příliš činnost církví nepodporuje a toto je jedna z mála možností, jak od
státu něco pro církev získat.

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 6,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Kontaktní adresy redakce: Farní úřad, Jungmann. nám. 18, Praha 1, tel.: 22246243
Outratovi, Krakovská 24, Praha 1, tel.: 222 121 55
Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 231 35 13,
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 20. března 2001.
e-mail: Jirsoval@volny.cz

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny: 6:45 (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
čtvrtek:
17:00 mše sv. (nejen) pro mládež v kapli P. M. Pasovské
19:00 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Březen 2001
28. 2. St
3. 3. So
4. 3. Ne

6. 3. Út
7. 3. St
8. 3. Čt
12. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
18. 3.

Po
Út
St
Čt
Ne

14:30
14:00
14:30
17:00
19:19
19:19
19:00
17:00
15:00
8:00
15:00

Popeleční středa – postní den (začátek doby postní)
Rekolekce SFŘ
Volby do Farní rady (po každé mši svaté) kaple P. Marie Pasovské
Plavání v YMCA
Shromáždění SFŘ
Setkání farnosti a farní rady
klub
Přednáška s diap.: Normandie – Bretaň (ing. J. Stěnička) klub
Přednáška: Jak přežít tlak doby a zůstat křesťanem –
klub
prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, Csc.
Setkávání nad Písmem
klub
Setkání výtvarníků se mší sv.
UKŽ: Křeslo pro hosta
klub
Připomínka 14 umučených bratří
Hra: O umučení a ukřižování Pána Ježíše Krista
ambity
- hrají děti z farnosti

19. 3. Po
20. 3. Út
21. 3. St
25. 3. Ne

19:19
17:00
19:19
15:00
14:00

26. 3. Po
27. 3. Út
28. 3. St
4. 4. St

19:00
19:19
19:19
19 :19

Sbírka na Arcidiecézní charitu
Slavnost sv. Josefa
Zpívání při kytaře
Sněmovní kroužek
Koncert: A. Dvořák – Biblické písně
Hra: O umučení a ukřižování Pána Ježíše Krista
Shromáždění SFŘ (nová skupina)
Slavnost Zvěstování Páně
Setkávání nad Písmem
Beseda k výstavě: Život na Ukrajině
Přednáška s diap.: Alsasko-Lotrinsko – ing. J. Stěnička
Beseda (nejen) pro mladé: Tajemství

Výstava v kapli sv. Jana Nepomuckého:
13. 3. - 10. 4. Život na Ukrajině – foto (pořádá Nadační fond na pomoc
postiženým dětem na Ukrajině (13. 3. v 17:00 zahájení výstavy)

klub
klub
klub
ambit

klub
klub
klub
klub

