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Nevěřte lehkým slovům, která k vám honí vítr ze všech koutů světa jako
umaštěné papíry, pohozené od výletníků na vašich cestách. Nevěřte mnoha
snadným a lehkým slovům, která se teď všude vyrábějí. Nechte je odvanout,
zešpinavět, zplihnout, a čekejte, co zůstane po nich. Dávejte pozor na to, co
nepomijí, co je plodné pravdou a tajemstvím jako půda, z které roste vaše obilí.
Pamatujte si, že svět stojí jenom na jedné myšlence, na jedné skutečnosti,
třebas zahalené a zatemněné tisícerým závojem. Vy tu skutečnost znáte, i když
jste na ni teď trochu pozapomněli. Nezraďte ji pro lehké řeči těch, kteří jimi
ohlušují sami sebe, a bezpochyby marně. Cesta, pravda a život jsou obsaženy
jenom v jednom jméně, a to jméno je napsáno na počátku a na konci všech
věcí.
Úryvek z knihy Jana Čepa: Modrá a zlatá

Mrtvé srdce (malá úvaha o nás a islámu)
O islámu se u nás v posledních týdnech mluví téměř denně. Můžeme čekat
válku, nebo jenom nepřátelství, jakousi „studenou“ válku kultur a náboženství?
Muslimů není u nás zdaleka tolik, aby každý z nás mohl mít nějaký konkrétní
zážitek kontaktu nebo setkání. Chtěl bych přispět jedním svým osobním
zážitkem. Odehrál se příznačně v Německu, v Bonnu na studentské koleji.
Společnost mých spolubydlících na patře byla opravdu pestře namíchaná, dva
Němci, Francouzka, Polák, Ital, Makedonec, dva Američané, Libanonec a dva
Maročané. Jeden z těch marockých studentů, Mustafa, mi jednou v rozhovoru
řekl – tady v Německu není náboženství, není tu žádná víra.
Mustafa v Bonnu studoval ekonomiku a každý den dodržoval své tři denní
modlitby, maximálně trochu časově posunuté, když se nemohl modlit v danou
hodinu. V Evropě chtěl získat určité konkrétní znalosti a jistě by uznal, že
úroveň ekonomiky nebo vysokých škol v Německu je neporovnatelně vyšší
než v jeho rodné zemi. Rozhodně by ale nikdy nepomyslel na to, že by se tu
mohl obohatit ve svém duchovním životě.
Nevím, jestli Mustafův pohled sdílí většina poctivých muslimů, ale zdá se
mi to velmi pravděpodobné. Pro ně je Evropa (Amerika) prostě zemí s
„mrtvým srdcem“, propadlou bohům konzumu a spotřeby. Lákavou a zároveň
nebezpečnou, protože svým bezvěrectvím ohrožuje jejich víru. Úplným
okrajem těchto postojů je pak terorismus bin Ládina a jemu podobných – i
v něm můžeme najít stopu odporu k „ďábelskému“ světu Západu, světu bez
víry.
Je známo, že muslimové dělají velký rozdíl mezi věřícím a nevěřícím
Evropanem či Američanem. Ti nevěřící pro ně téměř nejsou lidmi, protože jim
něco podstatného, to nejpodstatnější, chybí. Proto je na nás, kteří se
považujeme za věřící, abychom svým svědectvím a životem přesvědčovali
upřímně věřící a o dobrý život usilující muslimy, že srdce naší kultury, srdce
naší společnosti není ještě docela mrtvé.
Filip M. Outrata

Z FARNOSTI
Sněmovní kroužek – začátek v 18 hod.
Sejdeme se v listopadu 2x, a to první a třetí středu v měsíci, tj. 7. 11. a 21. 11.
v 18. 00 hodin v klubu. Téma: Misie a mezináboženský dialog.

Modlitební společenství – začátek v 19 hod.
Sejdeme se v listopadu 2x, a to druhou a čtvrtou středu, tj. 14. a 28. listopadu
v 19.00 v klubu. Budeme zpívat písně z Taizé, chválit, děkovat a prosit
Hospodina za potřeby osobní, farnosti i obecné. Přečteme si úryvek z Písma.
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Přednáška
Vše o drogách
se koná
pod záštitou Jana Maria Vianneye, provinciála řádu bratří františkánů
v sobotu 10. listopadu v 19.00 hod. v klubu.
Přednášet, besedovat a odpovídat na dotazy budou:
Ivan Havel – vedoucí terapeutické komunity „Podcestný Mlýn“
Božena Havlová – vedoucí prevence okresu Jindřichův Hradec
a jejich klienti
Dobrovolné vstupné bude použito na nutné výdaje spojené s pořádáním
přednášky.

Přednáška se koná pod záštitou Jana Maria Vianneye, provinciála řádu
bratří františkánů.
Možná nám poodhalí to, co o drogách nevíme, např. příčiny vzniku
závislostí. Přednášet budou manželé Havlovi, společně s klienty z léčby ze
sdružení „Podané ruce“. Sdružení je nestátní organizace, kde se pracuje
s lidmi s drogovým problémem. V současné době zajišťuje síť komplexní péče
podle toho, v jakém drogovém problému se tito lidé právě nacházejí. Jsou to
Kcentra, prevence drogových závislostí, jejich léčba, doléčování, vzdělávací
programy atd. Přednáška je určená široké veřejnosti všech věkových skupin,
mládež se může dozvědět s úst klientů něco o drogách, od těch, kdo touto
zkušeností prošli. Rodiče a dospělí zase mohou slyšet, co mladé lidi žene do
náruče drog. Součástí přednášky bude beseda s přednášejícími. Dotazy mohou
být i anonymní.
V. V.

Pozvání
V den slavnosti Ježíše Krista Krále 25. 11. 2001 se koná den otevřených
dveří v Domě ticha a modlitby v Prusinách u Plzně. Bude zahájen mší svatou
v 9:00 hodin.
Doufáme, že se v příští Sněžence dozvíme něco více o této události od některého
z františkánů.
red.
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Odpoledne pro mládež v klubu
Chcete se s někým sejít, popovídat si, zahrát si kulečník či jinou hru?

Klub je otevřen každý čtvrtek od 15.00 hod. pro děti a mládež.
V 17.30 hod. se zde koná mše svatá. Jsou zváni ti,co tam právě budou,
ale i vy ostatní. Po mši pokračuje program.
Celého odpoledne se podle možností účastní bratr Bartoloměj.

Pozor!
Scházíš se s nějakými lidmi u P. Marie Sněžné a podnikáš s nimi něco
zajímavého (nyní nebo dříve)? Postrádáš společné akce nebo jen povídání?
VŠECHNY, kteří se našli v některé z těchto a podobných otázek a dalo by se o
nich tvrdit, že jsou mládež ZVEME, aby si udělali čas a 8. 11. 2001 v 18.30
hod. přišli do klubu u P. M.Sněžné NA HROMADU!
Abychom zjistili, kdo je kdo (poznali se a řekli si, co se u P. M. S. děje)
co chce kdo (co by se dalo dělat) a taky jak na to.
P.S. Přijďte opravdu, protože je to velice důležité!
Tereza Hirtová

KOUTEK PRO DĚTI
Ztratil se uakari bázlivý aneb Velká stopovací hra po Praze
Léto už je daleko za námi, ale my na ně nemusíme jen smutně vzpomínat.
Můžeme se sejít a vyřádit se při hledání ztraceného zvířátka uakariho v Praze.
Stačí přijít v sobotu 10. 11. 2001 v 9.00 hod. na nádvoří u P. Marie Sněžné.
Co se bude dít potom?
• Bude se celé dopoledne pátrat v ulicích staré Prahy. Na pátrání se
rozdělíme na menší skupinky a každá bude mít nějakého dospěláka jako
vedoucího.
• Hru zakončíme okolo 14.00 hodiny v klubu, kde nám po té námaze
jistě přijde vhod teplý čaj a nějaké dobroty k tomu (tj. zase malý úkol pro
maminky, díky).
Jak vidíš, je na co se těšit. Popros rodiče a určitě přijď! Napřed nám ale dej
vědět, jestli se zúčastníš, a to nejpozději do čtvrtka 8. 11. 2001 Honzovi
Deutschovi, tel.: 518 104 52.
Těší se Honza Deutsch, Tereza Hirtová, Pavel a další.

Budou Vánoce
Děti, umíte zpívat? Vím, že ANO. O letošních Vánocích uděláme radost sobě,
rodičům a všem ostatním. Nacvičíme spolu koledy a pak je všem zazpíváme.
Sledujte nástěnku a na dětské mši určitě uslyšíte první termín zkoušky.
Těší se na vás Lucie
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PŘIPRAVUJEME
Adventní koncert v pátek 7. 12. 2001 v 19:00 hod. v kostele P. M. Sněžné.
Účinkovat budou členové Státní opery Praha. Za nízké vstupné, vysoký
zážitek.
Koncert: Keltská kytara ve středu 12. 12. 2001 v 19:00 hod. v klubu.

ROZHOVOR
s Markétou Koronthályovou
V minulém měsíci proběhla již tradiční sbírka na Ukrajinu. Proto bude
zajímavé položit několik otázek PhDr. Markétě Koronthályové.
Markéto, mohla bys nám říct, kolikátá je to již sbírka, kolik se nashromáždilo
věcí a vůbec pár statistických údajů?
Humanitární pomoc na Ukrajinu posíláme již pátým rokem, a to vždy na
jaře i na podzim. Letos se výjimečně nekonala jarní sbírka, protože na Ukrajině
byl dlouho sníh a lidé si nemohli chodit do střediska pro věci. Iniciativa
vychází vždy z naší farnosti, ale připojují se k ní již tradičně další farnosti či
farní charity z Prahy a okolí, které znají z besed či výstav organizaci Živá
rodina ve městě Bučač, kam je pomoc směrována. Pořádají potom o týden dřív
své vlastní sbírky, které dovezou přímo na nádraží. Je to např. farní charita
Holešovice, Břevnov, Říčany, Modřany, Rakovník, Český Brod aj. Spolu s
oblečením vybíráme také peníze na dopravu a nákup potravin. Jeden vagón
totiž stojí přibližně 20 000,- Kč (což je cena s poloviční slevou na humanitární
zásilky). Potřebujeme tedy vždy 40 000,- na dva vagóny a 10 000,- na
potraviny. Letos jsme vybrali při sbírce za oba dny 7.078,- v kapli sv. Jana a na
nádraží za oba dny 21 471,-, což je celkem 28 549,- Kč. V neděli se potom
uskutečnila sbírka u P. M. Sněžné při všech bohoslužbách a tento výtěžek byl
19 550,-Kč. Máme tedy celkem 48. 099.- Kč, což se velmi blíží potřebné
částce 50.000.-. Všem dárcům patří upřímné „Pán Bůh zaplať“. Myslím si, že
sbírka je vždy tak úspěšná, protože lidé vědí, kam přímo jejich pomoc jde a
mají jistotu, že se skutečně dostane k těm, kteří ji potřebují.
Mohla bys nám přiblížit začátky, kdo stál u zrodu, zkrátka trochu historie?
Jak vlastně naše kontakty s organizací Živá rodina v západoukrajinské Bučači
vznikly?
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Na naší Katolické teologické fakultě v Praze studovala od roku 1992
skupina řeckokatolických studentů z Ukrajiny. Když jsme se blíže poznali,
pozvali jsme je na besedu do naší farnosti. Vyprávěli nám, jak je život na
Ukrajině těžký, a my jsme se rozhodli, že jim nějak pomůžeme. Dvakrát jsme
sem pozvali autobus ukrajinských rodin, které bydlely v našich rodinách.
Seznamovaly se s tím, jak žijeme, a poznávaly práci ve farnosti, ale i v různých
organizacích, jako je třeba YMCA-Živá rodina. Po návratu domů se rozhodly
založit něco podobného. Organizace Živá rodina v Bučači podporuje nejenom
rodiny s více dětmi, ale také sirotky či polosirotky a staré lidi-penzisty, kteří
nikoho nemají. Vybudovaly humanitární jídelnu, kde vaří jedno teplé jídlo
denně pro čtyřicet lidí. O rok později jsme jeli na návštěvu do Bučače my autobus našich rodin s dětmi v čele s otcem Norbertem, naším farářem a
velkým příznivcem. Poznali jsme dobré srdce našich ukrajinských přátel, ale i
jejich obtížnou situaci, a viděli jsme, jak statečně organizace Živá rodina,
kterou vede maminka bývalého bohoslovce, nyní již kněze, paní Jevgenija
Losová, pomáhá potřebným lidem ve městě Bučači i okolí. Paní Losová již
také několikrát navštívila naši farnost a vyprávěla o své práci. Pokud byste
chtěli více informací o současné situaci, můžeme uspořádat setkání s otcem
Volodimirem Losem, který má někdy během podzimu navštívit Prahu a
přiveze nové fotografie z Bučače. V loňském roce otec Volodimir skončil svá
studia v Římě a nyní přednáší v kněžském semináři v Ivano-Frankivsku. Stále
vzpomíná na svá studia v Praze a mluví velmi dobře česky. Možná se ještě
někteří pamatujete i na jeho primici v roce 1997 s následnou oslavou u nás ve
farním klubu.
Co lidé na Ukrajině nejvíce potřebují, na co se máme příště soustředit?
Hospodářská situace na Ukrajině se v současnosti nijak nelepší. Na práci do
ciziny se dostanou jen ti, kdo mají silné lokty a kontakty na úřady či tzv. mafii.
Naše pomoc je určena těm poctivým a upřímným lidem, kteří zůstávají doma a
snaží se uživit své rodiny, ale ačkoliv jsou pracovití, jejich podniky, řízené
špatným státním systémem, krachují, nebo nevyplácejí mzdy, takže jim zbývá
život v bídě. Původně jsme mysleli, že jim pomůžeme jen trochu „do
rozjezdu“, aby překonali obtíže přechodného období, a že se pak situace zlepší.
Nyní to vypadá, že by spíše bylo potřeba více takových organizací jako je Živá
rodina a více lidí typu paní Losové i v ostatních městech Ukrajiny, protože
zatím je jich jen málo a lidé v obtížných podmínkách spíše myslí na sebe,
nejvýš na své vlastní rodiny, než na to, aby nezištně pomáhali ostatním. Ale
nelze se jim ani tolik divit, když bojují o přežití. O to více obdivu patří těm,
kdo jdou proti proudu a pomáhají. Díky Bohu za takové lidi a modleme se o
dar síly a vytrvalosti pro ně i do dalších let.
za rozhovor děkuje Vladimír Vašků
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného
smýšlení, prohloubit svoji víru, případně připravit něco pro celou farnost.

Setkání po mši
Neděle 10.00-12.30 vždy v klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Pro děti i dospělé kulečník.

Výuka dětí – náboženství
Příprava na křest dospělých
biřmování
k 1. sv. přijímání

Společenství seniorů

Termíny budou na vývěsce.

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

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

Schola dospělých

Veřejné setkání farnosti a farní rady

Úterý 19.00-20.30. Sraz před farou.
Informace: Pavel Berka

Turistický oddíl „Meluzína“
Každou středu 16.30-17.30 v klubu,
pro holky a kluky od 6 do 12 let,
celoroční hra, možnost jezdit do
přírody.
Informace: Pája Lhotová

Odpoledne pro mládež
Mše svatá pro mládež
Každý čtvrtek od 15.00 jsou
prostory klubu pro děti a mládež,
v 17.30 hod mše sv. v klubu.
Informace: bratr Bartoloměj OFM

Společenství rodin (SFŘ)
Každou poslední neděli v měsíci,
sledujte vývěsku.
Informace: Anežka Tutrová SFŘ

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.

Sněmovní kroužek
Vždy 1. a 3. středu v měsíci od 18.00 v
klubu. Smyslem je upevnění společenství,
prohloubení života z víry, příprava na
sněm, možnost seznámit se důkladněji
s Dokumenty 2. vatikánského koncilu.

Modlitební společenství
Vždy 2. a 4. středu v měsíci 19.00-21.00
v klubu. Písně Taizé, chvály, prosby, četba
Písma, čaj, káva.

Adorace
Čtvrtek 19.00-20.00 v kapli sv. Michala.

Charita
Konzultace a poradenství
Každou středu 14.00-16.30 na faře.
Informace: Miroslav Kotland
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
čtvrtek:
17:30 mše sv. pro mládež v klubu
19:00 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Listopad 2001
1. 11. Čt
2. 11. Pá
4. 11. Ne

7. 11. St
8. 11. Čt

10. 11. So
13. 11. Út

14:00
14:30
18:00
15:00
17:30
18:30
9:00
19:00
17:00
19:30

Slavnost Všech svatých
Památka zesnulých (18:00 zpívá sbor)
Plavání v YMCA
Shromáždění SFŘ
Sbírka na arcidiecézní charitu při všech bohoslužbách
Sněmovní kroužek
klub
Odpoledne v klubu pro mládež (kulečník, hry, povídání)
klub
Mše sv. pro mládež
klub
HROMADA všech, kdo chtějí přijít a cítí se mladí
klub
Velká stopovaná pro děti (hlásit se: 51810452)
na nádvoří
Přednáška: Vše o drogách
klub
Setkání výtvarníků
klub
Koncert: W. A. Mozart: Requiem (dobrovolné vstupné)
kostel
účinkují: Modřanský chrámový sbor, Pražský Hlahol, Art-h orchestr

14. 11. St
15. 11.
20. 11.
21. 11.
25. 11.
28. 11.
2. 12.
5. 12.
7. 12.

Čt
Út
St
Ne
St
Ne
St
Pá

14:30
19:00
8:00
17:00
18:00
19:00
18:00
19:00

UKŽ: Přednáška
Modlitební společenství (písně Taizé, chvály, prosby)
Připomínka 14 umučených bratří
Setkání farní rady (otevřené)
Sněmovní kroužek
Slavnost Ježíše Krista Krále
Modlitební společenství (písně Taizé, chvály, prosby)
1. neděle adventní
Sněmovní kroužek
Koncert: Zpívají a hrají členové Státní opery Praha

klub
klub
klub
klub
klub
klub
kostel

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
2. -25. 11. 2001 (12-18.30, So-Ne 10-18.30) Textilní variace
30. 11.-6. 1. 2002 (10-18)
Adventní zvyky a maškary
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. listopadu 2001.

