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Motto: "Kdo hledá pravdu, hledá Boha, ať už si to uvědomuje nebo ne."
Edith Steinová

Věrnost ve službě
Služba je prostředkem i cílem našeho života, je naším křížem i radostí.
Službou je vše, co činíme a konáme, a věrností této služby se měří a dochází
naplnění každá naše práce.
Největší díla, to nejlepší, co člověk dokázal, čím přispěl a pomohl svým
bratřím, je dílem naší služby, je dílem naší ochoty vydávat ze svého srdce Pánu
to, co do něj vložil. Poklad, který máme rozmnožovat a šířit k Jeho slávě.
Naše služba je naším dědičným podílem na Božím díle. Je obtížnou, ale
jistou a radostnou cestou za Tím, jemuž sloužit znamená vládnout.
JJO

-

Poděkování
Děkuji všem, kdo jste vyslyšeli naši výzvu podporovat farnost pravidelnými
příspěvky na účet u České spořitelny. Není vás zatím mnoho, proto vám patří
tím větší dík. Moje prosba nadále platí a tak vás ostatní chci povzbudit, abyste
zvážili, zda je ve vašich možnostech se k tomuto způsobu podpory farnosti
připojit. Podrobnější informace obdržíte na faře nebo je najedete ve vývěsce.

bratr Michal

EVANGELIZACE
Rodina
Rodina je něco, co většina z nás považuje za samozřejmé, co je nedílnou
součástí našeho života, hodnota, která je základem každé společnosti. A přece
se dnes právem hovoří o jejím ohrožení, o nebezpečí jejího rozpadu.
Čím je pro nás rodina? Je to místo, kde poprvé poznáváme okolní svět,
kde se seznamujeme a vnímáme lásku (nebo i nelásku), prostředí, které nám
zprostředkovává v samotných počátcích našeho života hodnoty, které budou
pro náš celý život směrodatné, kde se utváří náš pohled na svět, naše
schopnosti citového vnímání a integrity. Rodina je místem, kde zjišťujeme, že
tu nejsme sami, že náš život je a bude určován našimi vztahy k druhým lidem.
Učíme se vnímat toho druhého se všemi jeho klady i nedostatky. Jak se to
naučíme, hodně záleží i náš vztah ke světu a naše schopnost najít své místo v
něm. Taková rodina je opravdu základem státu, základem pevného lidského
společenství.
Rodina je však víc. V duchovním smyslu je místem, kde k nám poprvé
přichází i poznání Boha a jeho lásky, kde se dovídáme a učíme prožívat
přítomnost a sílu Jeho ducha. Jeho cesty jsou někdy spletité a jejich skutečný
smysl pochopíme až mnohem později - vždy to ale bývá především rodina, jež
tak či onak předznamenala naši cestu za Pánem.
Ani to však není vše. Kdo je má matka a kdo jsou mí bratři?... Když Ježíš
rozšiřuje pojem rodiny na všechny, kteří jsou s Ním spojeni, na onu velkou
rodinu, kterou nazýváme církví, dobře ví, že má svůj pevný základ a zdroj
duchovní síly právě v té naší "malé" rodině. Proto má manželství a rodina
svátostný charakter, proto na ni církev, zvláště v poslední době, klade takový
důraz.
Svatá rodina v Nazaretě byla tím vším dohromady- rodinou v našem
smyslu i prvotinou církve, v níž lidsky dozrával Ježíš, aby posléze tuto rodinu
rozšířil na všechny, kdo ho následují. To proto, aby ukázal, že i ta naše malá
Rodina má být "svatá", že v ní máme vyrůstat do dokonalosti Krisova lidství a
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otevřenosti pro jeho božství, abychom mohli přijmout v síle jeho lásky
všechny své bratry, rodinu všech, za které se náš Pán obětoval.
Rodina je v dnešním světě ovšem často zaměňována za úzké skupiny,
sobecky střežící své hmotné zájmy a zajišťující jen své společenské postavení
a svůj sobecký prospěch, peníze a majetky, za okruh, do něhož je dovoleno
vstupovat jen některým, dobře vybraným jedincům. Taková rodina ovšem, již
pro své založení, nemá pevného základu a je ohrožována právě těmi
hodnotami, či spíše pseudohodnotami, na nichž stojí, vydána na pospas trvale
stoupajícímu tlaku světa, ženoucího se bezohledně za vidinou hmotného
úspěchu a prosperity.
Jako křesťané si uvědomujeme tato nebezpečí a s bolestí pozorujeme tento
stav, i když sami můžeme sotva udělat víc, než na svém vlastním příkladu
ukazovat cestu, jak se tomu bránit. A to tím spíše, že sami zápasíme s tímto
pokušením, že i my musíme zápasit s týmiž silami a mocnostmi, o nichž hovoří
již sv. Pavel. Je k tomu je třeba velké víry, pokory, ale i radosti z Božích darů,
které nám může dát jedině sám Pán. Není to cesta snadná: sami z vlastní
zkušenosti víme, jak těžké je těmto závazkům dostát a kolikrát se nám to
nedaří. Máme však naději, že Ten, který nás na tuto cestu postavil, nás rovněž
dovede do jejího cíle.
Rodina je základ státu - toho pozemského, ale především toho Božího.
Rodina si zasluhuje nejvyšší úctu, ať jde o její duchovní život nebo drobnou,
neviditelnou každodenní práci pro její uchování, neboť to vše je jedna veliká
služba, k níž nás Pán povolal.
JJO

Zápis ze Setkání farní rady (FR) ze dne 17. 4. 2001 (kráceno)
1) Klub – obnovit přerušenou činnost bude časově náročné
kulturní komise vypracovala rámcový plán aktivit, který rozpracuje
s časovým harmonogramem do konce roku 2001
tento plán bude rozšiřován o další akce jiných pracovních skupin i návrhů
kohokoliv z nás – po vypracování bude zveřejněn v klubu
2) Farní zpravodaj Sněženka – cílem je co nejpřesněji informovat o tom, co se bude
konat ve farnosti, ale důležitou částí je i důraz na vzdělávání (přijímají se návrhy),
snaha rozšířit o nové rubriky
3) Pastoračně-vzdělávací komise – nejsme se jisti, zda dostatečným způsobem
říkáme těm, kdo do farnosti chtějí patřit, že je vítáme, máme radost, ale taky jim
nabízíme pestrý program, ze kterého by se mohli účastnit
4) Liturgická komise – bude iniciovat setkání s bratry, aby se stanovily potřeby, které
vyplynou pro laiky po odchodu některých bratří

Příští setkání FR - 15. května v 17 hod. v klubu – všichni jste zváni.
___________________________________________________
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Výuka náboženství ve šk. roce 2001/2002
Od září 2001 je naplánováno vyučování pro níže uvedené věkové
kategorie. Prosíme, abyste se přihlásili nebo své děti již nyní před
koncem šk. roku. Přihlášky jsou k dispozici na faře nebo uveďte: jméno,
adresu, věk, třídu (ve šk. r. 01/02), kontakt (nejlépe telefon), podpis.
1) předškolní děti + 1. tř. (Taťana Lenfeldová)
2) 2. + 3. tř. (s přípravou na 1. sv. přijímání) (s. Bernardeta OSFGr.)
3) 4.+5.+6. tř. (Ivana Albrechtová)
4) 7.+8.+9. tř. (Jana Halíková)
5) od 15 let (Blanka Vojtášková SFŘ, František Tichý SFŘ)
Vyplněné přihlášky odevzdejte na faře.

SPOLEČENSTVÍ
Co je malé společenství?
Pod slovem „společenství“ mají lidé různé představy – od „buchtových
nebo kafových dýchánků“ – až po skutečné sdílení života, kde jsou společně
sdíleny víra, modlitba, starosti všedního dne. Pokusíme se tedy o ujasnění. Pod
slovem „společenství“, máme na mysli malé společenství čítající optimálně
kolem osmi lidí, nejvýš deset až dvanáct, jehož členové mají užší osobní
vztahy.
Při počtu menším než šest lidí, se mohou vyskytnout určité potíže, např.
může dojít k „přetahování“ dvou silných jedinců a ostatní vypadnou ze hry,
nebo jsou si tito lidé příliš malým světem. Při více jak deseti vznikají potíže
s prostorem a také tam nemohou být tak jasné osobní vztahy mezi jednotlivci,
protože je člověk všechny neobsáhne. To ale samozřejmě neznamená, že by
společenství vůbec nesmělo mít přes deset lidí; mluvíme však o tom, co je
optimální.
Tak jako jednotlivci nebo rodiny mají své historie a svůj růst, tak je
mají i společenství. Záleží na tom, jací lidé se v nich sejdou a jak jsou dlouho
pohromadě. To, co od nich lze žádat po několika letech, nemůžeme chtít hned
na začátku. Stejně jako rodiny a lidské vztahy, tak i společenství mají své
krize. Mohou je přežít, ale také nemusí. Je proto omylem si myslet, že dobré
společenství bude žít jakkoliv dlouho pohromadě bez problémů a krizí.
Zkušenost ukazuje, že všechna společenství nejsou životaschopná a ta, která
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jsou, prožívají krize, které musí překonávat a jejich členové si je musí také tak
trochu protrpět.
Převzato z textu Aleše Opatrného Malá společenství, zvýraznění v textu Martin Vaňáč.

Z FARNOSTI
Společenství
Nepoznali jste zatím setkání výše popsané? Chcete si to vyzkoušet? Pokusíme
se o to ve středu 10. května v 19:19 hod. v klubu. Nečekejte nic zázračného,
ale jen a jen setkání lidí, kteří chtějí být spolu, modlit se a tak trochu sdílet své
radosti i starosti. Naše farnost určitě potřebuje skupinky-společenství, která se
budou nejen setkávat, ale i společné děkovat a prosit.
L. J.

Pozvání do klubu na čaj…
Každou neděli bude otevřen klub již po „deváté“ mši sv., asi od 10:00 hodin.
Všichni, kdo nechcete zůstat anonymními návštěvníky kostela Panny Marie
Sněžné, jste srdečně zváni na šálek kávy nebo čaje, k příjemnému posezení.
Právě zde je příležitost někdy dořešit problémy, které leží na srdci faráři a
slyšíme je v kostele nebo i možnost bližšího seznámení. Děkujeme ochotným
farníkům, kteří budou do prázdnin klub otvírat. Těšíme se.
red.

Setkávání nad Písmem – připomínáme pro zájemce, že setkání se koná
pravidelně 2. a 4. pondělí v měsíci, tedy 14. a 28. května v 19:00 v klubu.
Začneme číst Markovo evangelium – radostnou zvěst..
Je zajímavé, že četba Písma zajímá tak málo lidí, nebo si snad všichni čtete
pravidelně Písmo sami? Pokud ano, přijďte se s námi podělit o své zkušenosti.
Pokud ne, také je to důvod, jak např. s četbou začít.
red.

Zpívání - v pondělí 21. května v 19:19 hod. v klubu. Těšíme se.
Zdeněk Řeřicha

__________________________________________________
Máte rádi písně z Taize? Můžete si zazpívat.
Chants de Taize
Modlitba v písni s vokální skupinou Geshem
ve středu 16. května v 19:19 hod v klubu

___________________________________________________
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Ztišení na společných modlitbách formou krátkých, ale dlouho se opakujících
nápěvů, vede k výraznému posílení prožitku jednoty s živým Bohem. Zpěv nikdy
nekončí a pokračuje ve vnitřním tichu.
Pro mnoho křesťanů v historii bylo opakování několika slov v krátké modlitbě
cestou ke kontemplaci. Když se tato slova navíc zpívají, mají možná ještě
silnější vliv na celkovou osobnost a pronikají celou její hloubku.
_____________________________________________________________

Kvítky
muzikálové zpracování 3 epizod ze života sv. Františka
v neděli 3. června v 11:15 hod. (po „dětské“)
a

v neděli 10. června v 11:15 hod. (po „dětské“)
při pěkném počasí:
venku v ambitech
v klubu
při dešti:
Příběhy nacvičily děti z farnosti, které navštěvují dětskou scholu, pod
vedením Martiny Podéšťové,. Hudbu složil Vít Bulíček.
Kvítky - sbírka „zázraků a zbožných příkladů“ je napsaná ke konci 13.
století neznámým Toskáncem. Toto lidové vyprávění obsahuje slova sv.
Františka, která lze mít v podstatě za historická, tradovaná nejméně ústní
tradicí, která jim dodala legendárního zabarvení.
___________________________________________________________________________________________________

V sobotu 19. května 2001
SPOLEČNÁ POUŤ s farníky sv. Tomáše do HÁJKU.
Sraz:
8:20 autobusové nádraží Hradčanská
Odjezd:
8:30 BUS směr Roztoky
Cílová stanice:
Jeneč
Pěšky:
z Jenče 3,5 km do Hájku
10:30 mše svatá
Jak naplníme čas po mši, závisí jen na nás. Možná bude i překvapení.
Svačinu (vuřty) sebou. Kytaru, veselou náladu a dobré boty vezměte taky.
Návrat: podle počasí, nálady a je to na nás. Pojedeme opět z Jenče, vlakové
spojení bude k dispozici v Hájku..
Kontaktní adresy: Irena Čámská, tel.: 4729064, 0607/510320
Ludmila Jirsová, tel.: 22313513
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Hlavní pouť v Hájku připadá na slavnost Narození Panny Marie
v sobotu 8. září. I letos zde budou františkáni v 10:30 hod. sloužit mši
svatou.
Výlet:

Po stopách bratra Vianneye OFM do Moravské Třebové
Před svým zvolením do funkce provinciála působil bratr Vianney jako farář
v Moravské Třebové. Nyní máme možnost navštívit a trochu poznat toto
malebné městečko a zdejší farnost. V plánu je také výlet do blízkých
Jaroměřic, kde je proslulá xxxxxxxxx.
odjezd z Prahy: v sobotu 9.6.2001 v ranních hodinách, návrat v neděli večer
ubytování:
na faře nebo v rodinách
doprava:
vlakem nebo autobusem nebo auty (podle počtu účastníků)
doprava 250 Kč, ubytování zdarma, jídlo vlastní
cena:
průvodce:
bratr Vianney, OFM
Přihlásit se je třeba nejpozději do 10. 5. u Ludmily Jirsové, tel. 22-31-35-13.
__________________________________________________________
Letní tábory farnosti Panny Marie Sněžné
Kde:
Habartice u Klatov
Pro koho: Všechny holky a kluky ve věku od 7 do 13 let.
I. turnus: „Velké biblické putování“ 30. 6.-14. 7. 2001 (cena 2480,-)
Přihlášky a inf.: Honza Deutsch, tel.: 581 04 52 nebo br. Bartoloměj OFM
II. turnus: „Pojeďte s námi prožít indiánské tajemství“
14. 7.-28. 7. 2001 (cena 2480,-)
Přihlášky si vyzvedněte na faře u P. M. Sněžné a odevzdejte do 15. 5. 2001
tamtéž. Informace: Vendula Poláková, tel.: 35 36 11 73

VÝZVY
Pro klub sháníme krátké křídlo (pianino). Chceme-li stále obohacovat
činnost v klubu, pak se naše klubové koncerty bez pianina neobejdou. Pianino
v klubu je ve velmi špatném stavu, peněz není nazbyt a vždy spíš chybí, a
proto se obracíme se na vás. Pokud by se někdo čirou náhodou potřeboval
zbavit klavíru (např. při stěhování apod.), určitě dejte vědět na farním úřadě.

___________________________________________________
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Hledají se ochotní dobrovolníci, kteří mají čas a chuť se podílet na
přípravách koncertů, přednášek a dalších podobných akcí. A to z důvodů
příjemného a klidného průběhu akcí. To znamená pobýt, pohlídat příchod a
odchod lidiček a jiné drobné úkony spojené s přípravou kulturních a
vzdělávacích akcí.
Kontakt: Zdena Pavlasová, tel.: 573 138 19.

Soutěž
Na poslední FR se mluvilo o názvu klubu. KLUB je anonymní, uzavřený a to
není zrovna to, co by si naše farnost přála. „Klub“ by měl být otevřený, mít
v sobě naději i pozvání. A tak vznikl nápad vypsat soutěž o krátký název, který
by měl něco společného s františkánským řádem: např. symbol, místo, věc,
činnost. Necháme pracovat Vaši fantazii a tvůrčí činnost. Své napsané nápady
vhazujte do nově zřízené schránky umístěné u vchodu do klubu.
Tuto rubriku za kulturní skupinu připravila Z. Pavlasová

SNĚM
Pozor změna! Vzhledem k volným úterkům v květnu, bude výjimečně
termín změněn. Platí jen pro tento měsíc. V červnu již 1. úterý, tj. 5. 6. v 17 h.
Sněmovní kroužek se koná v úterý 9. května v 17:00 v klubu.
Téma: Rodina – manželství – žena.
Ze zápisu „sněmování“ (3. 4. 2001)
Téma: Plodnost – zdrženlivost
Nerozlučitelnost
-

potrat-interrupce je z morálního hlediska nepřípustná, zabít již vzniklý život nemá
člověk právo („nezabiješ“)
antikoncepce není řešením plodnosti u mladých manželů (je to vnější zásah do
přirozeného způsobu regulace)
vstupem do manželství beru na sebe vědomě zodpovědnost za vznikající život
předmanželská zdrženlivost je nejvyšší ideál
její dodržování přináší hluboké obohacení ve vztahu, ale někdy může přinášet
potíže na začátku manželství
je evidentní rozpor mezi doporučovanou metodou přirozeného plánování
rodičovství (PPR) a praxí, metoda je často nespolehlivá, při prezentaci této
metody se opomíjí přirozenost každého z partnerů, jejich rozhodování se podle
svědomí
nerozlučitelnost vyplývá z NZ („co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“)
nelze vstupovat do manželství s větou: “když to nepůjde, tak se rozejdeme“,
laciné řešení, které škodí všem
Pokud Vás zaujalo téma, můžeme o něm mluvit ještě na příštím setkání 9. 5. v 17 hod.
Hledat budeme vždy, ale na podstatné věci bychom měli mít jasný názor.
L. Jirsová
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Okénko páté: Malý jarní pozdrav
Po dlouhé zimě s mnoha návraty se snad konečně dočkáme jara. Jaro – to je
naděje, znamení, že se zdánlivě mrtvé obnovuje a ožívá. Jaro je čas, kdy se
před našima očima a bez našeho přičinění, jako dar rozvíjejí něžné lístky a
květy. My lidé velkoměstští to máme s jarem těžší, přece ale vždy nějak
prorazí betonový příkrov a dotkne se nás. Něco nás volá, abychom i my,
patřičně zmrzlí křesťané, rozkvetli do radosti, posíleni zmrtvýchvstalým
Kristem. Chtěl bych vám popřát, aby vaše jaro bylo takové, aby i to nejmenší
kvítko bylo pro vás poslem radosti, a lépe než já to dokáže básník – Jakub
Deml.
„Každé kvítko stvořil Bůh na to, aby nám zjevilo některé jeho tajemství,
některou útěchu, některou krásu, některou výstrahu neb radu, a také aby bylo
obrazem neboli znakem myšlenek a citů tak jemných, tak tichounkých, že
člověkovo slovo bylo by příliš hrubým tlumočníkem.“
fmo@jaro.cz

FARNÍ CHARITA
Ukrajina
Jak jsme uvedli v minulé Sněžence, sbírka šatstva a obuvi se bude konat
pravděpodobně v říjnu 2001.
V neděli 13. května vykonáme finanční sbírku při všech bohoslužbách v našem
kostele, která bude zaslána jako příspěvek na opravu střechy Centra
humanitární pomoci v Bučači (pro zájemce jsou složenky v sakristii).
M. Koronthalyová

PŘIPRAVUJEME
V sobotu 2. června v 15:00 hod. se v kostele P. M. Sněžné bude konat koncert
duchovní hudby. Zpívat bude norský chrámový sbor Cantate Domino.
Vstup zdarma. Využijme nabídky.
V sobotu 16. června 2001 přijme bratr Bartoloměj OFM kněžské svěcení
v katedrále sv. Víta v Praze.
V neděli 17. června v 9:00 hod. u P. Marie Sněžné bude bratr Bartoloměj
sloužit první mši svatou a děti z farnosti přistoupí k prvnímu svatému
přijímání. (mše sv. pro děti 17. 6. nebude)
V tento farní den se společně setkáme a rozloučíme se se školním rokem a to
hned po mši sv. v klubu.
___________________________________________________
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CÍRKEV A SPOLEČNOST
Pozdrav z Guyany
Loňského léta nás na rok opustila naše mladá varhanice Monika, aby si v
praxi vyzkoušela, co je to křesťanská láska a Františkova pokora a chudoba.
Odletěla do Guayany, kde v sirotčinci sester Voršilek pečuje o 60 osiřelých
dětí, které sestry posbíraly po ulicích Georgetownu. Uvádíme několik poznatků
a myšlenek z jejích dopisů, které pro čtenáře Sněženky shromáždila Eva
Strnadová.
Guyana je civilizovaná země, nepohybuji se tu mezi divochy. Ale je
pravda, že nyní je hodně zničená, hlavně co se školství, prací a průmyslu týče.
Příroda naštěstí zůstává přírodou, Ameroindiáni žijí v některých částech
pralesa původním způsobem života. Před třiceti lety, tedy před komunismem,
který tu stejně jako u nás udělal své, měla Guayana nejlepší školství v karibské
oblasti, i z obrázků je vidět jistá noblesa, kterou sem určitě zčásti přivezli
hlavně Britové. Teď jsou města či vesnice plné odpadků, bezdomovců, ale
zdaleka to není jen chyba vlády, jak lidé říkají. Ač nerada, musím tu lidem
přiznat lenost, nezájem a pohodlnost. Jen zkušenosti se zaměstnanci sirotčince
by vydaly na pěknou knížku humoru. No, co se dá dělat, je to volba lidí, kteří
tu žijí.
Asi víte, že nejen křesťanství, ale i hinduismus a islám tu mají své místo a
že rasově a kulturně se jen asi ztěží najde rozmanitější místo. Žijí tu Indové
(asi 50%), Afričané, Ameroindiáni, Číňané, Portugalci a Evropané.
O Guayaně by se dalo dlouho povídat, už jsme z ní hodně viděly, je super,
ale chce to obrázky, tak doufám, že se moje fotky povedou. My se tu máme
dobře, v žádné džungli rozhodně nebydlíme, nedostatkem netrpíme, o nás se
bát nemusíte. Jsou tu spíš pocity a nové situace, které se tu nějakým způsobem
snažíme řešit.
S těmi 60 dětmi to není zas tak strašné, rozhodně s nimi se všemi nejsem
celý den. I když něco jako study time je každý den odpoledne. To si asi
normální člověk jen těžko představí, čeho jsou malé děti - a holčičky! - vůbec
schopné. Jsem tady už pět měsíců, snažím se je učit, pomáhat jim, Ale ony
stále jen dovádí a jsou k neutišení. A ať chci či nechci, jsem stále polovinou
mysli v některém z pražských kostelů nebo na kůru nebo v našem lese... tady
se pralesem jen tak neprojdu. Zpívá se tu hodně, možná trochu veseleji, ale
žalmy a litanie mi moc chybí. A také trochu toho srdce, které se musí přidat,
aby to znělo pěkně. Často se mění jen slova podle liturgické doby, ale melodie
zůstává, občas je melodie převzatá ze světských písniček. Ale v Guayaně se
10

může skutečně všechno, nic není zakázané a nikdo se ničemu nediví.Ale stejně
je nejdůležitější Pán, Jeho přítomnost. Sebelepší píseň bez myšlenky na Něj je
nic. To vám ale nemusím říkat. Jestli se na něco těším do pražských kostelů,
pak je to ticho a ticho a ticho. A naslouchající lidé, nejen volající. Radila jste
mi naučit děti zpívat Narodil se Kristus Pán. A skutečně, 13.12. to zpívaly a
dvě anglické koledy na festivalu koled v katedrále a moc se jim to povedlo.
Učím se tu ale také něčemu jinému a to je rozdávání. Ačkoliv je tu mnoho
chudých lidí, každý den přinese alespoň 10 lidí něco do St.Ann°s Home sirotčince, kde pracuji. Často lidé oslavují své narozeniny tím, že přinesou
večeři pro všech šedesát dětí, nebo chtějí naopak poděkovat Pánu, tak přijdou a
udělají něčím radost dětem. Někdy přinesou "jen" chléb, jindy oblečení, ale
hlavní je, že se chtějí rozdělit. Zpočátku jsem tomu nechtěla věřit, že takhle
budou chodit stále, ale teď se už nedivím. Pokora a chudoba je skutečně
úžasná, ale musím se jí teprve učit.
Moc vás všechny zdravím a až uslyšíte cvrlikat nějakého ptáčka, pozorně
naslouchejte, protože možná přilétl z guyanského teplého kraje a nese vám ode
mně pozdrav. A jestli mu nebudete rozumět, zeptejte se svatého Františka, on
vám určitě napoví.
Tak s Pánem Bohem a zdravím všechny.
Monika

HUMOR
Vnímání Velkého pátku
„Dneska musíme jíst všichni maličko, aby Pána Ježíše nebolelo bříško.“
„Tatínku, ty pánové , co ukřižovali Pána Ježíše, to byli komunisti?“
David, 3 roky

HISTORIE
Z dějin kostela a kláštera Panny Marie Sněžné - Františkáni II
(dokončení)
V 18. století dochází jen k drobným změnám, kdy v nádvoří naproti kapli
P.Marie pomocné neboli Pasovské, vzniká kaple sv. Jana Nepomuckého,
zatímco dvě kaple sv. Brikcí a sv. Hedviky na západní straně pohltila později
budova fary. Sv. Jan Nepomucký byl ovšem v kostele připomenut ještě jednou
- na fresce v kapli sv. Antonína pod kruchtou vlevo, kde oba světci společně
ukazují svůj jazyk - jeden proto, že mluvil, druhý, že dokázal mlčet.
___________________________________________________
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V první polovině 18. století vznikly v kostele 4 boční oltáře a kazatelna. K
významným činům tohoto období patří vybudování klášterní knihovny nad
kaplí sv. Jana Nepomuckého v r. 1678 a umělecky vybavené v 18. století,
jedné z nejkrásnějších a málo známých klášterních knihoven v Praze.
Nastalo delší období klidného života kláštera, i když ne bez souvislostí s
některými významnými událostmi, které zasáhly do jeho života jako například
mor v r. 1680 nebo 1713, kdy se františkáni nabídli ke službě nemocným. Byla
to i doba snah o blahořečení 14. bratří umučených r. 1611 za P. Bernarda
Sanniga, ovšem neúspěšná. Slavnosti, konané r. 1680 na památku těchto
mučedníků se zúčastnil osobně císař Leopold s manželkou.
Konec tomuto období učinily reformy Josefa II, které život kláštera utlumily
na řadu let. Dekretem z r. 1780 císař klášter sice, jako řadu jiných přímo
nezrušil, ale zasáhl do jeho života výrazným omezením a především tím, že
řádu odňal kostel i faru, k níž byla přidělena farnost od zrušeného kostela P.
Marie na Louži na Starém Městě. Klášteru bylo zakázáno přijímat novice, čímž
byl prakticky zamezen jeho další rozvoj. Klášteru byla odňata i klášterní
nemocnice. Noviciát byl obnoven až ve 30. letech 19. století.
Kaple sv. Hedviky a sv. Brikcí v západní části nádvoří byly pak podle
projektu Fr. Zelinky přestavěny v dnešní farní budovu P. Marie na Louži a
provoz kostela a kláštera oddělen. Kostel byl sice v majetku řádu ponechán
včetně povinnosti jej udržovat, ale jeho používání dáno do pravomoci faráře
světského. Tento stav byl napraven až r. 1924, kdy byla fara a její správa
vrácena řádu.
V souvislosti s přenesením fary P. Marie na Louži a jeho zbořením byly k P.
Marie Sněžné přeneseny i některé části mobiliáře, zejména pozdně gotická
křtitelnice z r. 1480 a dva svícny z konce 17. století, cenná díla raného baroku.
V době užívání fary a kostela světským farářem chátrala i kaple Panny
Marie Královny, používaná jako kůlna a posléze zbořená v závěru 19. století.
Regotisační úsilí zasáhlo kostel P. Marie Sněžné jen částečně, zejména
úpravou průčelní stěny odstraněním sgrafitové výzdoby fasády a pořízením
nového mosaikového obrazu Madony. Velmi citlivě byla naopak provedena
restaurace interiéru kostela v r. 1930, v níž se harmonicky snoubí vše, co sem
přidávala staletí jeho vývoje.
V meziválečném období se rozvíjel duchovní život kláštera, který je spojen
např. se jménem teologa Jana Ev. Urbana OFM, autora řady významných
teologických prací, které dnes znovu vycházejí.
Nová rána, trpce připomínající pohnuté dějiny v husitském období, přišla v
podobě státního zásahu v r. 1949-50. Po pádu diktatury 1989 se do kláštera
vrátilo zpočátku jen několik z těch řeholníků, kteří byli odtud vyhnáni, dnes
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ovšem klášter žije opět novým životem, vyšla z něho od té doby již řada
nových, mladých řádových kněží. Z událostí tohoto období je v živé paměti
návštěva řádového generála v r. 1990, který byl radostně uvítán v prostorách
zdejšího chrámu členy české provincie františkánů za účasti mnoha věřících.
Po některých úpravách v budově kláštera i fary proběhla i oprava exteriéru
kostela, zvláště krovu a střechy, které byly za dlouhou dobu neúdržby ve
špatném stavu. Postupně, s ohledem na finanční možnosti, se uskutečňuje i
celková oprava a restaurování interiéru, který ožil původní živostí renesančních
maleb na stěnách i v obnovené kráse hlavního a dvou bočních oltářů. Další z
oltářů, nesoucí Rainerův obraz Zvěstování, bude restaurován v nejbližší době.
Mimo život vlastního kláštera se rozvíjí i život farnosti, nejen jako centrum
duchovního a liturgického dění, ale i jako místo společenského setkávání a
růstu farní pospolitosti.
J.-J.Outrata

___________________________________________________
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného
smýšlení, prohloubit svou víru, případně připravit něco pro celou farnost.

Společenství rodičů

Výuka dětí - náboženství

neděle 11.15-12.30 vždy po "dětské" v
klubu. Posezení při kávě, čaji…
Pro děti i dospělé kulečník.

Termíny výuky jsou na vývěsce.

Společenství seniorů
úterý od 9.00 v klubu.
Setkání po ranní mši svaté při čaji
a kávě.
Informace: Jiří Petrus

Schola dospělých
úterý 19.00-20.30. Sraz před farou.
Informace: Pavel Berka

Turistický oddíl „Meluzína“
každou středu 16.15-17.30 v klubu, pro
holky a kluky od 6 do 12 let, celoroční
hra, možnost jezdit do přírody.
Informace: Máří Kašparová
Vendula Poláková

Schola dětí
každý čtvrtek 17.00-18.00
v malém refektáři.
Informace: Martina Podéšťová

Mše svatá (nejen) pro mládež
každý čtvrtek v 17.00 hod.
Na kytaru hraje a zpívá mládež
z farnosti.
Informace: bratr Dominik

Společenství křesťanských manželů
každou poslední neděli v měsíci
ve 14.00 hod. v klubu.
Informace: Anežka Tutrová
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Setkávání nad Písmem
každé 2. a 4. pondělí v měsíci
19.00-20.30 v klubu.
Pravidelné setkávání nad texty Písma.
Informace: Martin Vaňáč

Zpívání s kytarou
vždy 3. pondělí 19:19 v klubu
Informace: Zdeněk Řeřicha

Veřejné setkání farnosti a farní rady
vždy 3. úterý v měsíci v 17.00 v klubu.
Může přijít každý, koho zajímá život
farního společenství a chce jakkoli přispět
k obohacení života ve farnosti.

Setkávání výtvarníků
vždy 2. úterý v měsíci v 17.00 v klubu.
Informace: pí Natálie Hlubučková

Sněmovní kroužek
vždy 1. úterý 17.00-19.00 v klubu.
Smyslem je upevnění společenství,
prohloubení života z víry, příprava na
sněm, možnost seznámit se důkladněji
s Dokumenty 2. vatikánského koncilu.

Adorace
čtvrtek v 19.00 v kapli sv. Michala.

Charita
každou středu 14-16:30 na faře.
Konzultace a poradenství
Informace: Miroslav Kotland

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
v květnu: 17:15 májová pobožnost: litanie, růženec, promluva

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Květen 2001
9. 5. St
10. 5. Čt
13. 5. Ne
14. 5. Po
15. 5. Út
16. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
28. 5.
2. 6.
3. 6.
4. 6.

St
So
Ne
Po
St
Čt
Pá
So
Po
So
Ne
Po

14:30
17:00
19:19

19:00
8:00
17:00
19:19
8:20
19:00
19:19
18:00
18:00
19:30
19:00
15:00
11:15

UKŽ: Koncert
klub
Sněmovní kroužek
klub
Společenství dospělých (písně Taize, chvály, prosby, Písmo,
čaj, káva)
klub
Finanční sbírka pro Ukrajinu (při všech bohoslužbách)
Setkávání nad Písmem
klub
Připomínka 14 umučených bratří
Setkání farní rady (otevřené)
klub
Koncert: Písně z Taize
klub
Pouť do Hájku (sraz na BUS Hradčanská)
Svatojánská sbírka na arcidiecézi
Zpívání při kytaře
klub
Koncert: Distance
klub
Zpívá holandský sbor (při mši)
Zpívá sbor z Vídně (při mši)
Koncert: Vídeňský smíšený sbor
kostel
Setkávání nad Písmem
klub
Koncert: Cantate Domino - norský sbor (vstup zdarma)
kostel
Divadlo: Kvítky – ze života sv. Františka (děti z farnosti)
Ekumenická bohoslužba u sv. Mikuláše (Staroměstské nám.)

Výstava v kapli sv. Jana Nepomuckého:
17. 4.-7. 5. Toulky 2000 jv Asií - Jan Tilinger a Ondřej Cundra: foto
12. 5.-19. 5. Prostory – „Nová česká skleněná plastika“
23. 5.-8. 6. Z dílny řezbářů: Dagmar Koverdynská a František Věžník (předvádění)
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Kontaktní adresy redakce: Farní úřad, Jungmann. nám. 18, Praha 1, tel.: 22 24 62 43
Outratovi, Krakovská 24, Praha 1, tel.: 222 121 55
Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.:22 31 35 13, jirsoval@volny.cz
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 20. května 2001.

