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Připravuje se františkánská odpověď na výzvy naší doby
Po listopadu 1989 se znovu vracejí bratři františkáni do svého kláštera
v Praze a začíná nová kapitola konventu, která, podobně jako činnost sv.
Františka, nikdy nebyla mrtva.
Je nesporné, že římská církev byla vždy nositelkou vědy, kultury a umění.
Avšak také nutno brát v úvahu, že vhodné způsoby evangelizace jsou
rozmanité a pro formu sdělení existuje široké spektrum možností.
Naše snaha o smysluplné sdělení je inspirována odkazem sv. Františka
z Assisi a jedním z jeho následovníků sv. Janem Kapistránem. Proto chceme
oslavením výročí 550 let působení sv. Jana Kapistrána v Čechách a počátku
české františkánské provincie (1452) nabídnout veřejnosti program, který bude
zahájen výstavou na podzim tohoto roku. Snad se zde podaří představit osud
řádu od založení až po současnost.
Svatý Jan Kapistrán byl významnou evropskou osobností. Narodil se
3. června 1386 v horském městečku Capestranu ve střední Itálii. V Perugii
vystudoval práva a nějaký čas působil jako soudce (1413). Vstoupil do řádu
menších bratří (1416), stal se knězem (kolem roku 1420) a byl pověřen
zakládáním přísnějších františkánských klášterů. Po roce 1425 vykonal mnoho
cest po Itálii, do Francie, Holandska a Svaté země. Svými kázáními strhoval
davy v celé střední Evropě, též v mnoha městech v Čechách a na Moravě. Jako
spoluorganizátor obrany křesťanské Evropy se velmi zasloužil o vítězství nad
Turky u Bělehradu (1456). Brzy nato zemřel 23. října 1456 v Iloku u Dunaje
v Chorvatsku. Za svatého byl prohlášen 1690 papežem Alexandrem VIII.

Jan Kapistrán je skvělým příkladem celoživotního úsilí o naplňování
františkánského ideálu, který se v jeho působení projevil mimo jiné velkou
zodpovědností za jeho současnou společnost a osud Evropy. Prošel mnohé
evropské země, kde svým kázáním podněcoval k radikálnímu životu podle
evangelia. Rozšířením jeho odkazu posilujeme svobodu dnešních lidí. Hlubší
poznání historických a kulturních kořenů Evropy nám všem pomáhá
k zodpovědnějšímu přístupu k současnosti.
Františkánský model životního stylu je následování Krista podle evangelia
v lásce, pokoře a chudobě a úctě ke všem lidem a celému stvoření.
Františkánské kulturní dědictví je též příkladem nadnárodního šíření kultury.
Za přípravný tým františkánského projektu
Božena Harmáčková

Z FARNOSTI

Jak bylo na misiích v Guyaně
Milí přátelé, známí i neznámí, ráda bych Vás pozvala

na setkání
které se uskuteční
v úterý 26. 2. 2002 v 19.19 hod. v Klubu u P. Marie Sněžné.
Před rokem a půl jste mě podpořili v plánované cestě do Jižní Ameriky, a
tak bych se Vám ráda odvděčila alespoň několika obrázky a vyprávěním o tom,
jak se žije v Guyaně, v zemi pro Evropany dosti neznámé, ale možná právě
proto o to zajímavější. Jestli nevíte, že nějaká Guyana existuje, musíte přijít,
abyste ji nově objevili tak jako já před rokem a půl. A pokud ji již znáte, je mi
jasné, že se už nemůžete našeho setkání dočkat. Je jen málo zemí, které jsou
tak bláznivé a pestré jako právě Guyana.
Tak už se na Vás všechny moc těším a do té doby hodně radosti.
Monika Bryndáková

Sněmovní kroužek (diskusní)
Sejdeme se ve středu 6. 2., budeme pokračovat v tématu „Sociální život“.
Ve středu 20. 2. začneme s novými podklady s názvem Bible.
Na minulém setkání se nás sešlo z celé farnosti celkem šest. Je to velmi málo,
když uvážíme, že na nedělní bohoslužby chodí několik set lidí a farnost
spravují 3 františkáni. Svědčí to o tom, jak malý máme zájem, aby náš život ve
víře neustrnul, vyvíjel se, aby byl smysluplný. Diskutovali jsme na téma
„Sociální život“. Již je to 7. kapitola pro rok 2001 v přípravné fázi Plenárního
sněmu v ČR, který bude zahájen v červenci 2003.
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O čem jsme mluvili:
• vztah člověka k práci, k majetku (hmotnému i duchovnímu)
• ke společnosti, jeden k druhému
• postavení rodiny ve společnosti
• chybí sociální cítění, většinou necítíme povinnost podle svých možností
přispívat na sociální programy
• v církvi chybí výchova a vedení křesťanů k této zodpovědnosti
• jak by se měla církev starat o lidi sociálně nepřizpůsobivé
• chybí v promluvách vedení farníků k poctivosti, práci, odvádění daní,
řádné vyplácení mezd zaměstnancům (není to samozřejmost)
• bylo by vhodné uspořádat besedy na tato témata za účasti duchovních
Ludmila Jirsová

Upozornění
Již v loňském roce navštívil několik lidí z farnosti muž menší postavy,
trochu delší vlasy, asi 30-40 roků, špinavý blond s mírnou pleší. Letos se
představuje jako Petr Kment. Je velice výmluvný, ale argumenty, proč chce
peníze, nejsou důvěryhodné. Spíše vypadá, že chodit po lidech a chtít peníze
na cestu (kamsi) se mu stalo součástí života a možná i obživy či jen přilepšení.
Tvrdí, že má adresu ze Sněženky či od někoho od P. Marie Sněžné, ale není to
pravda.
V současnosti již přispívá naše farní charita na podporu lidí v nouzi,
konkrétně do Pernerovy ulice. Po Praze je již několik středisek, kde se lze
ubytovat i najíst. Informace lze získat každou středu od 14 do 16.30 hod. na
faře u Panny Marie Sněžné u pana Kotlanda.
Ludmila Jirsová

Pozor změna! Setkání farní rady a farnosti se koná výjimečně v úterý
26. 2. v 17.30 hod. v klubu.

Modlitební společenství – začátek v 19 hod.
Na Popeleční středu 13. února se potkáme na mši svaté v 18:00 hod.,
ke společné modlitbě se sejdeme ve středu 27. února v klubu.

__________________________________________________________
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Z FARNÍ KNIHOVNIČKY
Hovory s Petrem Kolářem
V životopisném rozhovoru, který s P. Petrem Kolářem SJ vedl Josef
Beránek, se dozvíme nejen o životě tohoto jezuity, ale najdeme zde i řadu
postřehů, se kterými třeba nemusíme souhlasit, ale určitě nás přinutí
k zamyšlení. Na základě jeho zkušeností se můžeme podívat sami na sebe a na
život naší církve očima člověka, který velkou část života prožil v emigraci v Rakousku, ve Vatikánském rozhlase, ve Francii. Od počátku devadesátých
let pracuje Petr Kolář v náboženské redakci Českého rozhlasu v Praze.
Uvádíme dvě ukázky z knihy, která vyšla vloni v nakladatelství Cesta:
Kam ses chtěl po příchodu do Francie zapojit ty?
Zašel jsem za francouzským jezuitským provinciálem a zeptal se ho, zda by
mě vzal. On povídá, samozřejmě, vždyť tě známe, jen pojď. Podle svých
tehdejších představ jsem se ho zeptal, co by tak pro mě měl, čekal jsem, že mi
teď něco přidělí nebo alespoň nabídne, ale on místo toho rozpřáhl ruce a
povídá, no tak si něco najdi, Francie je veliká!
Z jeho strany to bylo neuvěřitelně velkorysé – ale co jsem si měl vybrat?
Byl jsem v zemi, kde jsem mimo školu nikoho neznal. Byl to jeden z mých
největších exilových šoků. Pořád jsem měl vidinu té škatulky, do které mě
představený posadí a já budu pracovat, než mě pošle jinam – a on zatím řekne,
najdi si! Dodnes je to pro mě příklad, jak může vypadat dospělá poslušnost.
Napadlo tě někdy hodnotit plody své kněžské činnosti?
Synonymem křesťanství není úspěch a životní plody jsou až na konci
života. I v posledním okamžiku života se mohou stát a stávají důležité věci,
takže patřičné zhodnocení už zbude na ty, co ten můj konec přežijí.
K přečtení doporučuje František Jirsa

Od počátku tohoto roku dostala naše knihovnička v Klubu nový vzhled.
Knihy jsou zařazeny podle tematických okruhů, a tak je jednodušší vybrat si tu
pravou. K dispozici je také jejich seznam. Za roztřídění a zpřehlednění
knihovničky děkujeme Jance Noskové.
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KLUB VÝTVARNÍKŮ
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Sněženky jste byli informováni o existenci Klubu
výtvarníků při kostele P. Marie Sněžné. v Praze 1. Dnes bych vám chtěla říci
něco o cílech Klubu a postupně vám představit jednotlivé členy, jejichž tvorbu
máte možnost vidět, potěšit se s ní, či pokritizovat a zaujmout svůj postoj
každý rok na podzim. Pro naší tvůrčí práci je tento kontakt s vámi nesmírně
důležitý.
Cíl našeho klubu vychází ze samé podstaty křesťanství a z potřeb života
církví v současnosti. Víme, jak víra v našem národě, (ale i jinde, pozn. red.)
silně upadá do zapomenutí. Členové Klubu výtvarníků jsou vesměs věřící lidé,
kteří své náboženské přesvědčení nejen prakticky prožívají ve svém
každodenním životě, ale navíc ho uplatňují ve své umělecké tvorbě. Tuto svou
aktivitu, není to běžné mezi umělci, dávají k dispozici církvi a všem upřímným
lidem. Výtvarníci ve svých obrazech, plastikách, fotografiích, textilních
tapiseriích či jiných způsobech výtvarného ztvárnění vzdávají hold a oslavu
samotnému Bohu a jeho církvi. Přibližují lidem Boží dílo a učení a život
církve. Jsme vděční za to, že můžeme svojí tvorbou přispět k tak velkolepému
dílu a také jsme vděční za to, že máme možnost vystavovat v důstojných
prostorách patřících k architektonickému komplexu kostela P. Marie Sněžné.
Dnes bych vám chtěla představit nejdříve vedoucí našeho klubu,
akademickou malířku paní Natalii Hlubučkovou-Soukupovou. Paní malířka je
z generace, která vstupovala do výtvarného dění v polovině padesátých let 20.
století po ukončení Akademie výtvarných umění v Praze. Malovat chtěla již od
dětství. Velké uznání a obdiv si zaslouží tím, že vedle intenzivních starostí o
svou rodinu se aktivně věnuje tvorbě, ve které dává přednost krajinomalbě.
Odvolává se na humanistické tradice našeho umění a dává jim aktuální
význam. Svými obrazy chválí a oslavuje Prahu a českou krajinu. Mnoho
zajímavých a krásných obrazů namalovala i v cizině. Vloni na podzim jsme
měli možnost obdivovat na výstavě našeho klubu obrazy, na kterých zachytila
několik pražských františkánských kostelů. Na některých z nich zobrazila i své
vědomosti a představy o životě jednoho z největších mystiků a světců – sv.
Františka z Assisi, čímž nás velmi obohatila. K malířčiným předchůdcům
nepochybně patří Antonín Slavíček, František Kavan, Antonín Chittussi,
Vlastimil Rada, Otakar Nejedlý... Malířka se hlásí k jejich odkazu, ale nikoho
nenapodobuje, jde svou vlastní cestou. Dnes je již vyzrálou umělkyní, která nás
nechce za každou cenu upoutat, ale vytváří poselství pro všechny upřímné a
citlivé lidi.
Stanka Čermáková –Hrtánková, malířka
__________________________________________________________
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dne 3. ledna 2002 při mši svaté v našem kostele požehnal koledníkům
kardinál Miloslav Vlk. Hezkou atmosféru večera obohatilo také vystoupení
dětí s nastudovanou hrou a koledami. Zapojili se i naši farníci, kteří na nádvoří
se zpěvem krásných českých koled oživili a v zimním ovzduší zpříjemnili
rozloučení s kardinálem a všemi přítomnými.
Tříkrálová sbírka proběhla ve dnech 3. až 6. ledna 2002 a i když naši
obětaví koledníci do kasiček vybírali v místě svého bydliště či jiných místech
Prahy, nejvíce se jich sešlo tak jako loni před kostelem a za zpěvu známých
koled naplnili smysl konání této akce. Potěšitelné bylo, že ke skupince aktérů
se přidávali nejen návštěvníci našeho kostela, ale mnohdy i cizí kolemjdoucí,
kteří využili možnosti si zazpívat jen tak pro radost. Ani jim nevadila zima, ta
však potrápila ty největší vytrvalce, kteří se zúčastnili sbírky po všechny dny
konání.
Dík však patří všem, a to jak organizátorům, koledníkům, zpěvákům, ale i
hudebníkům, kteří se zmrzlými prsty navodili tu krásnou atmosféru vánoc a
zároveň tím prospěli dobré věci. Vždyť všichni víme, že hlavním smyslem
sbírky je pomoc potřebným lidem. Peníze získané z Tříkrálové sbírky 2002
budou použity na rekonstrukci prostor budovaného Stacionáře pro mentálně
postižené děti v Berouně, na vybavení nového Domova pro seniory v Příbrami
a dále v rámci sociální pomoci lidem v naší farnosti.
Miroslav Kotland

DOPORUČUJEME
Volání ke smíření – v pátek 1. 3. v 17:00 v Husově sboru, Dykova 1, Praha
10 - Vinohrady (stanice metra Jiřího z Poděbrad) se koná ekumenické
shromáždění Světového dne modliteb. Připravily ženy z Rumunska.
Katolická charizmatická obnova - setkání na téma „Bohatí-chudí“ v sobotu
9. 2. od 14:00 v Klubu u Panny Marie Sněžné. Vede P. Aleš Opatrný,
modlitba, mše sv.
Přednáška „Souvislosti mezi psychologií a duchovním životem“ –
Mgr. MUDr. M. L. Stajnerová - 21. 2. a 25. 4. od 9.30 hod. v Pastoračním
středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6.
Přednáška „Křesťanství ve světě“ – P. Petr Kolář SJ – v neděli 17. 2. 2002
v 16:00 v Domě Michael, Apolinářská 10, Praha 2 (v 18:00 farní mše svatá).
Žalmy a katecheze – minicyklus pro každého, kdo se zajímá o žalmy a práci
s nimi – se bude konat vždy ve čtvrtek 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3. v 17-18:30 h.
v Arcidiecézním katechetickém středisku, Thákurova 3, Praha 6. Přednáší
biblisté P. Josef Hřebík, Th.D. a P. Jaroslav Brož, Th.D. Přihlášky: telefonem
20181317.
6

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

Výuka dětí – náboženství

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

předškoláci a 1. tř. St 16.45-17.45
2.-3. tř.
St 17.00-18.00
včetně přípravy na 1. svaté přijímání
4.-5. tř.
Út 14.45-15.30
6.-7. tř.
Čt 17.00-18.00

Společenství mládeže
Pondělí od 19.00, sraz na nádvoří
před farou.
Informace: na faře (Lucie)

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

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

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

Příprava dospělých na
křest
Po v 17.30
biřmování
Po a Út v 18.00
(sraz je vždy na nádvoří před kostelem)

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.

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
Únor 2002
2. 2.
3. 2.

So
Ne

6. 2.
9. 2.

St
So

11. 2.
12. 2.
13. 2.
15. 2.
20. 2.

Po
Út
St
Pá
St

26. 2.

Út

27. 2.
3. 3.
6. 3.

St
Ne
St

14-15
18:00
14-18
18:00
17:00
8:00
14:30
18:00
17:30
19:19
19:00
14-15
18:00

Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
1. postní neděle
Plavání v YMCA
Sněmovní kroužek
Celopražské setkání KCHO téma „Bohatí-chudí“
Promluva P. Aleš Opatrný, modlitba, mše sv.
Mše svatá za spravedlivý mír
Setkání výtvarníků
Popeleční středa – postní den, začátek postní doby
Připomínka 14 umučených bratří
UKŽ: Vídeň (přednáška s diapozitivy)
Sněmovní kroužek
Setkání farní rady (otevřené)
Přednáška: Jak bylo na misiích v Guyaně
Modlitební společenství (písně Taizé, chvály, prosby)
Plavání v YMCA
Sněmovní kroužek

klub
klub
klub

klub
klub
klub
klub
klub
klub

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
10. 1.- 6. 2. 2002 (10-18)
Svět očima dětí – kresby dětí z Jedličkova ústavu
25. 2.- 22. 3. 2002
Cestou domů – obrázky a foto dětí z dětských domovů

____________________________________________________________________________

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 15. února 2002.

