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Motto: „Buď mezi lidmi znamením bratrské lásky a radosti.“
Z pravidel života v Taizé

Když se Izraelité ptali Ježíše, zda platit císaři daň, dostali odpověď - dejte,
co je císařovo císaři a co je Božího, Bohu. Ta otázka ovšem nebyla prostým
dotazem: byla pokušením, pokusem chytit Mistra za slovo.
Ta otázka však ukazuje ještě něco: byli to oni sami, kdo hledali cestu jak
ošidit císaře a snad i Boha. Ježíš jejich hru prohlédl a nabídl jim svou cestu,
cestu víry a pokory.
Ta otázka je položena i nám, týká se i nás a našeho vztahu ke světu, toho,
co dokážeme udělat pro to, aby byl dobrým místem k přebývání, aby byl
obrazem Boží lásky.
JJO

S radostí a vděčností Bohu za dar povolání Vám oznamujeme,
že v sobotu 22. června 2002 v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta v Praze
přijmou z rukou primase českého kardinála Miloslava Vlka

kněžské svěcení
br. Filip Jan Rathouský
br. Augustin Jiří Zatloukal
br. Didak Robert Klučka
Primiční mši svatou budou naši novokněží sloužit společně
v neděli 23. června v 9.00 hodin
v chrámu Panny Marie Sněžné v Praze.
Řád menších bratří františkánů, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1

Realita těchto dnů
Chodíme v těchto dnech po ulicích a nestačíme se divit moudrosti, která na
nás ze všech stran útočí. Zaručené recepty na lepší budoucnost, jistota, že
právě ten či onen je spasitelem všech neduhů, který nejen zná cestu do říše
blaha, ale i omyly a podloudné úmysly všech ostatních. Slýcháme argumenty
již dávno známé a znovu oprášené, pečlivě zrestaurované a svítící novotou,
která nemůže žádného řádného a poctivého občana a vlastence nechat
chladným.
Po době příměří opět zjišťujeme, kolik je jediných a patentovaných držitelů
pravdy a někdy až kroutíme hlavou nad tím, jak tito prodavači pravd prezentují
své zboží, jak vynalézavé metody nacházejí, aby pronikli do srdcí svého
potencionálního elektorátu. Toho, kdo po značném duševním úsilí pronikne
hlouběji do smyslu celé této promyšlené hry kouzel a polopravd a položí si po
vzoru starých Římanů otázku "cui prodest" - komu to prospívá, musí zaskočit
až překvapivá jednoduchost a účelovost tohoto jednání.
V podstatě bychom nad tím měli mávnout rukou, ale nejde to, alespoň ne
úplně. Volby se jako občanů týkají i každého z nás a naděje, že přece jen
mohou cosi změnit k lepšímu, je tu stále. Musíme se ale jako křesťané
vypořádat s řadou skutečností, které se příčí našemu pohledu na svět, s faktem,
že skutečné hodnoty jsou v tomto podivném divadle zasuty kdesi stranou, jsouli vůbec brány v potaz. Klademe si otázku, zda je možné důstojnost lidského
života vtěsnat do jakéhokoli politického vzorce, zda opravdu lze předpokládat
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v těchto účelových strukturách stopy vyššího etického principu, zrnka Božího
království.
Rozdíl je patrně v samotném chápání slov a pojmů, v základním
východisku našeho životního postoje, v jeho kořenech. V lidském soužití
nejde, nebo by spíše nemělo jít o to, zda v tom či onom případě máme či mám
„pravdu“ - vždyť je tak relativní a proměnlivá, jako my sami. Jde o to, aby se
nestala zdí, kterou mezi sebou postavíme, aby nás nerozdělovala a nestavěla
proti sobě. Taková pravda nás nejenže neosvobodí, ale zaslepí náš zrak a otupí
naše srdce - taková pravda totiž není pravdou.
Je-li v běžném životě mnohdy obtížné rozeznat pravdu od lži, dobro od zla,
pak je to v období před volbami dvojnásob těžké. To, co činí program toho či
onoho politika v našich očích a srdcích přijatelný, není jeho hlasitost, chytrost
ani dokonalá forma: je to jeho duch, jeho soulad vyššími mravními principy,
jeho souznění, třeba neuvědomělé, s pravým zdrojem Pravdy, s Kristem. A z
něho vychází skutečný zdroj, který tak mnozí pomíjejí - láska.
Svět je a bude takový, jací jsme my sami. Naše naděje je v tom, jak otevírat
své srdce lásce, jak ji dokážeme objevovat a posilovat ve světě kolem nás, jak
v něm dokážeme nacházet prvotiny Božího království.
To je i tajemství naší odpovědi na předvolební rej.
Idea dobra, spravedlnosti a bratrství, pokud je hlasem srdce a ne
ideologickým heslem, je úctyhodná a zaslouží naší pozornosti a podpory, ať ji
hlásá kdokoli. Jako následovníci Kristovi máme totiž výsadu i závazek ji
vyhledávat, posilovat a naplňovat jejím skutečným obsahem - a hledání a
nalézání těch, kdo jsou ochotni přitom pomáhat, je naším posláním.
A pokud se nám právě tohle v letošních volbách podaří, pak byl jejich účel
splněn. Pak máme i naději, že dokážeme spolupracovat na budování světa,
který bude dobrým domovem všech lidí, všech Božích dětí.
J.-J. Outrata

Dovolená
v příjemném jihočeském prostředí s rozsáhlým parkem, nedaleko lesa a u řeky
Otavy v malém městečku Štěkeň, mezi městy Písek a Strakonice, nedaleko
Vodňan (25 km) a poutního místa Lomeček. Ubytování se stravováním
v zámečku, původní letní sídlo hraběte Windischgratze, nabízí Institut Beatae
Mariae Virginis (Institut blahoslavené Panny Marie – anglické panny).
Na ceně se dohodneme .
Kontaktní adresa: Sr. M. Terezie Vasilová, představená IBMV, 387 51 Štěkeň
tel.: 0342/39 34 86, 39 35 57, 0728/55 67 55 (mobil),
e-mail: ibmvsteken≅email.cz
___________________________________________________________
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Z FARNOSTI
Ve čtvrtek 6. června v 17.00 hod v kapli sv. Kláry v Tróji
se sejdeme na poslední předprázdninové mši nejen pro mládež.
Po ní bude následovat společné agapé z donesených dobrot.
Zveme všechny mladé i mladší, ale i ty, co mají mladého ducha.
bratr Bartoloměj

Sejdeme se v 15.30 na nádvoří u P. M. Sněžné nebo
v 16.00 u autobusu směr Trója na stanici metra Holešovice
nebo vlastní doprava
(Kaple se nachází mezi ZOO a Zámečkem v Tróji, konečná busu do ZOO.)

Přednáška s besedou
O životě ve státě Čadu (Afrika) a o nově vznikajícím projektu
pomoci vesnici Dila (výstavba kulturního centra)
se koná

v pondělí 10. června 2002 v 19.19 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné
Kristina a Samane Djakoualnovi

Koncert
ve čtvrtek 13. června v 19.19 hod.
v klubu u Panny Marie Sněžné
Hrají:

Markéta Procházková - klavíristka, skladatelka a básnířka
Petr Maria Lutka
- kytara a zpěv
Dobrovolné vstupné.

Od 14 do 19 hod. bude otevřena výstava fotografií k 1. výročí úmrtí
P. Norberta Šamárka OFM v Pasovské kapli (na nádvoří vpravo).
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Petra Lutku známe již dlouhá léta, například z volného sdružení „Šafrán“
(sedmdesátá léta), tehdy zpíval spíše písně veselé až rozverné. Později, v letech
devadesátých, vydává písně závažnější, duchovní a k oslavě Panny Marie.
Neposkvrněná 1993, Na Karmelské hoře I. a II.- písně z poutnického
kancionálu 1994-1995, Tři jablka - Jihočeská poutní místa v textech básníka
Ondřeje Fibicha 1995, Vánoce v Mníšku – koledy 1998.
Nahrávky si lze zakoupit po koncertě.

Diskutujeme - středa 5. a 19. června v 18 hodin v Klubu.
Téma: Co pro mě znamená liturgie a jak ji prožívám?

Výstava se prodlužuje
Výstava fotografií k 1. výročí úmrtí otce Norberta Šamárka OFM
bude otevřena v červnu v Pasovské kapli
každou středu (5., 12., 19., 26. 6.) 9-12 hod.

čtvrtek - pouze 13. 6.

-

13-16 hod.
14-19 hod.

Na přání mnoha návštěvníků prodlužujeme výstavu na jeden den v týdnu
během června. Děkujeme všem za zapůjčení fotografií, všem, kdo se ochotně
zapojili do příprav, ale i během otevření výstavy.
Ludmila Jirsová

Letní tábor farnosti Panny Marie Sněžné
Pro holky a kluky ve věku od 7 do 14 let, Habartice u Klatov.
Kdy:
29. 6.–13. 7. 2002
Cena:
2480,Přihlášky: Honza Deutsch (51 81 04 52) nebo br. Bartoloměj na farním úřadě.

Náboženství ve šk. roce 2002/03 (návrh)
středa 16.30-17.15 náboženství pro děti 6-8 let
17.15-18.00 příprava k 1. sv. přijímání pro děti od 7 let, které
již na náboženství chodily
(Mgr. Táňa Lenfeldová)
středa 16.30-17.15 náboženství pro děti 8-9 let, které již chodí ke
sv. přijímání i ty, které se teprve budou připravovat
17.15-18.00 pro děti 10 let (4. tř.)
(Mgr. Simona Skřivánková)
___________________________________________________________
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Společný výlet do Hájku u Prahy
(bývalý františkánský klášter)

farnosti Panny Marie Sněžné a evangelického sboru u Salvátora

v neděli 9. června 2002
Program:
9.00-10.50
11.00 (cca)
13.00
13.45

příprava ohniště a hřiště
mše svatá (bratr Bartoloměj OFM)
zapálení ohně – zahájení, opékání vuřtů (zajištěno)
beseda, diskuse, vzájemná informace o praktických
charitativních, pastoračních a kulturních aktivitách farností
14.45-15.30 Sváťa Karásek zazpívá
15.30
příprava na sportovní zápas: masáže svalů, bojový pokřik….
fotbal 2x20 min (pro děti do 12 let a 150 cm, 2x15 min)
volejbal
16.30
vyhlášení nejobětavějších hráčů
16.40-19.0
posezení
společný krátký úklid (děkujeme předem)
Kdo můžete pomoci s přípravou, přijeďte dřívějším spojem. Díky.
Kontakt: Zdeněk Řeřicha, tel.: 227 220 63, 0605/541 431
Busy směr Hájek
• Praha Zličín-metro B
8:10
10:10
Červený Újezd
8:38
10:38
směr Jeneč, pak cca 1,5 km pěšky do Hájku
• Praha Hradčanská-metro A
8:30
8:40
Jeneč
8:53
9:00
směr Roztoky, pěšky 3,5 km do Hájku
• Praha Zličín-metro B
11:32
Chýně
11:49
pak asi 4,5 km pěšky směr Červený Újezd, Únhošť
Směr Praha: (zpět)
• Červený Újezd
Praha Zličín-metro B
• Chýně
Praha Zličín-metro B
• Jeneč – vlak
- Bus
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12:10
12.38

17:25
19:25
17:54
19:54
18:10
18:26
18:01, 18:43, 19:39, 20:25
17:19, 18:10, 18:22, 18:39, 18:44, 18:49

„… jako muže a ženu je stvořil.“
(o jedné ekumenické svatbě)
V předvečer Letnic, slavnosti Seslání Ducha svatého, se konala v našem
kostele P. Marie Sněžné zcela mimořádná událost, která myslím vhodně
ilustrovala velikost a význam nadcházejícího svátku.
Toho dne, 18. května 2002, v pravé poledne přivítali dva služebníci boží
snoubence Petra a Janu, kteří se rozhodli před Bohem a všemi shromážděnými
stvrdit své rozhodnutí uzavřít manželský svazek, udělit si svátost manželství.
Až potud nevybočuje tato informace, jakkoliv je nám milá a radostná, z řady
doposud celkem běžných, tu a tam, zaplaťpánbůh, stále ještě se vyskytujících
událostí.
Co se tedy stalo tak mimořádného, vždyť náhodný kolemjdoucí mohl
zaznamenat stejnou radost, úsměvy a naději v očích, jako je tomu na každé
svatbě? Zastavíme-li se na chvíli u jednotlivých aktérů, bude nám mimořádnost
této svatby hned jasnější: nevěsta Jana, katolička, pocházející z tradičně
katolického prostředí, od dětství spjatá s kostelem Panny Marie Sněžné –
ženich Petr, evangelík, jehož domovskou farností je vršovická farnost
Českobratrské církve evangelické. Jak se seznámili? Inu, pro ty, kdo se chtějí
nechat inspirovat (a že těch možností k seznámení není dnes pro mladé lidi zas
až tak moc), z dobře informovaného zdroje vím, že to bylo na koncertě skupiny
Ten-Sing, tedy té skupiny, kterou jsme už v našem kostele také slyšeli a která
v tento den přišla zahrát a zazpívat mladým novomanželům na cestu do
společného života.
Oni služebníci boží - katolický kněz, františkán bratr Dominik a
evangelický farář Jiří - kteří mladou dvojici před vstupem do chrámu společně
přivítali, aby pak, stejně společně, řídili svatební obřad – rozhodně nemínili
stát toho dne v centru pozornosti. Pochopili, že to je den Petra a Jany, kteří se
takto rozhodli, a že tu jsou proto, aby plnili podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí vůli našeho Nebeského Otce, a rozhodnutí této dvojice dali své
požehnání.
Všichni, kdo jsme na té svatbě byli, a že nás bylo požehnaně, jsme kromě
nelíčené radosti a dojetí cítili i silnou Boží přítomnost, která nám v den před
velkým svátkem Letnic krásným způsobem a přitom velmi naléhavě
připomínala naše hlavní křesťanské poslání. A že má být na svatbě hojnost a
veselí, připravili nám svatebčané, jejich nejbližší a řada pomocníků bohaté a
krásné odpoledne; mísy na stolech ve farním klubu přetékaly
nejrozmanitějšími pochoutkami nevídaných tvarů a náramně ozdobených, a
___________________________________________________________
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v prostředí rajského dvora bylo pod Boží klenbou možno shlédnout dokonce
dvě divadelní představení! Přišli zahrát „Zmalovaný buchty“, dívčí soubor,
(který jsem bohužel nestihla, ale který byl podle svědectví mnohých výborný)
a dále kočovná společnost „Kolomaz“ (jejíž představení jsem naopak viděla a
mohu všem vřele doporučit), z vršovického sboru. Nezapomenutelný byl
ovšem také výkon těch nejmenších „svatebčánků“, kteří neohroženě čelili
náletům dračí příšery a pohybovali se v prostoru „jeviště“ jako praví
profesionálové!
Za nás za všechny, kteří jsme tento den přijali jako nezasloužený dar, cítím
povinnost díků; díky Vám, Dominiku a Jiří, poctiví služebníci Boží, že se
necháváte vést duchem Boží Lásky a jste schopni přijímat se navzájem s úctou
a důvěrou! Díky Vám, rodiče, že dokážete rozlišit, co je před Bohem podstatné
- že je to především žitá víra, která dává plnost každému životu a že nejednota
uvnitř Církve Kristovy se nesmí stát překážkou v životě Vašich dětí.
Ale především díky Vám, Petře a Jano! Díky za to, že jste se takto rozhodli.
Darovali jste nám nejen radost a krásný zážitek, ale také mnoho důvodů
k zamyšlení nad našim vlastním křesťanstvím. Odvahu jste již prokázali, té je
do života opravdu hodně zapotřebí. A tak ještě Vám přejeme hodně trpělivosti,
umění naslouchat a nejvíc ze všeho hodně Boží Lásky!
H. Outratová

Ve svornost mezi pokřtěnými nelze doufat bez společného setkání se
Zmrtvýchvstalým v eucharistii. Neškodí, když se takové setkání uskutečňuje
v pluralitě bohoslužebných forem. Záleží na základní jistotě skutečné Kristovy
Z pravidel bratří v Taizé
přítomnosti.

_______________________________________________________________
Minulý měsíc byl opravdu bohatý. Kdo chtěl, mohl si vybrat z nabídky v klubu i
v kostele. Byla zajímavá beseda, pouť do Jablonného (opravdu se nám všem
moc líbila a už se těšíme na další), měli jsme příležitost potěšit se a
zavzpomínat na našeho otce Norberta (výstava byla hodně navštěvována).
Pokusíme se ji otevřít ještě týden v září. Dále se konaly dva koncerty (oba
velmi pěkné), ekumenické setkání, přednáška o Africe, promítání filmu.
Nechyběla ani slavnost, kde přistoupily děti poprvé ke stolu Páně. Myslím, že
tento výčet ještě není úplný.
I červen, předprázdninový měsíc, nabízí mnoho příležitostí, jak se zapojit
účastí i pomocí. Má-li farnost být živá, musíme být aktivní a nejen spoléhat na
několik obětavých jedinců. A tak pozorně čtěme nabídku. Přejeme vždy pěkný
zážitek.
redakce
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Příprava promluvy otce Norberta, Hoješín 1999
čtvrtek 27. týden v mezidobí Lk 11,

Abrahamu Lincolnovi se připisuje tento výrok. Na něčem se americký
parlament usnesl a předseda vyzval přítomné, aby se pomodlili za to, aby Bůh
pomohl. Lincoln prý pokrčil rameny a řekl: „Bůh vždycky pomůže, ale jenom
těm, kteří hledají jeho vůli. Modlit se máme za to, abychom dělali, co chce Bůh
a ne, aby Bůh vyplnil to, co si přejeme my.“ To je jistě pravda a přece lidé
chodí na pouti, obětují svíce před obrazem Panny Marie, aby si něco pro sebe
vyprosili. Ježíš nám v tom nebrání, naopak nás povzbuzuje, abychom to dělali
často. Je to snad proto, že by nám jinak nic dobrého nechtěl dát? Ptá se už sv.
Augustin. A sám si na tu námitku odpovídá: Bůh nám stále dává dobré (život,
jídlo, přátele, atd.), i když ho neprosíme. Dává to všem, slunce svítí na dobré i
na zlé. Ale když ho prosíme, uvědomíme si, že je náš Otec. To poznání pak je
větší dar, než všechno ostatní.

CHARITA
Maminka s šestiletým synem hledá podnájem s možností si uvařit a vyprat.
Nabízí vyučování španělštiny pro začátečníky jak jednotlivě, tak pro několik
zájemců společně. Tel.: 0608/16 88 23.

Prosíme za....
Je mnoho lidí kolem nás, kteří mají velké problémy. Protože se ve farnosti
tolik neznáme, zůstávají nám problémy druhých skryty. A možná, že ten vedle
mě v kostele si zrovna neví rady se svojí situací. Nechceme popisovat
jednotlivé případy, ale naopak spojit se v důvěrné prosbě. Pán jistě ví, jak
použít naše modlitby, a proto se nebojme prosit i za konkrétní věci. Vždyť
chceme-li vytvářet jedno farní společenství, bolesti i radosti jsou bolestmi i
starostmi nás všech.
A tak přes prázdniny chceme prosit za dva chlapce, říkejme jim Petr a
Pavel (skutečná jména nejsou důležitá), kteří jsou závislí na drogách. Je to
utrpení nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče. Prosme, aby Pán sám řešil tyto
situace, se kterými si člověk neví rady.
Děkujeme všem, kdo jste ochotni se připojit.
___________________________________________________________
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Živý růženec u Panny Marie Sněžné
Panno Maria, vkládáme do Tvého
Neposkvrněného Srdce sebe navzájem,
farní společenství, bratry františkány
a náš úmysl se za všechny modlit,
abychom všichni dohromady
vytvářeli Pokoj a Dobro a plnili vůli Boží.
Tuto modlitbu se modlí každý, kdo je zapojen do modlitby Živého růžence ve
farnosti.

Milí přátelé a farníci,
v měsíci březnu jsme se v přímluvných modlitbách církve modlili za
rozvojové země. Můj manžel Mgr. Samane Djakoualno z jedné takové země
pochází. Narodil se v Čadu. Je to jedna z nejchudších zemí Afriky. Rozlohu má
1 284 000 km2. Na severu je poušť s obyvateli převážně muslimského vyznání.
Na jihu je savana, počínající pralesy a obyvatelé jsou převážně křesťané a
animisté. Do roku 1960 byl Čad francouzskou kolonii. Od roku 1963 do roku
2001 byl Čad s přestávkami v neustálé občanské válce (pokus povstalců o
převzetí státní moci vojenskou cestou) a také ve válce s Líbií o část území. Od
roku 1990 je v Čadu vláda prezidenta Debiho zvoleného ,,demokratickou
cestou". Ve vládě jsou představitelé ,,severního Čadu" a tak je zde stále
možnost vnitřního konfliktu.
Čad, jako většina rozvojových zemí, se ponejvíce potýká s analfabetizmem.
Důvodem jsou dlouho trvající války a nejasná demokratická vláda, která by
měla vytvořit jasný program rozvoje země. Dále pak hladomory způsobené
suchem, kdy v období dešťů (naše zima) málo prší, je následně velké sucho a
veškerá úroda uschne. Poslední hladomor na části území Čadu byl v roce 2001!
Ve zdravotnictví se Čad potýká s velkým nedostatkem zdravotních materiálů a
léků pro nás běžně dostupných. V posledních letech zde nebyla žádná větší
epidemie chorob.
V roce 2000 naši farnost v Nuslích navštívil páter Jean-Pierre Tchinteba,
bratranec mého manžela. Ten vidí největší pomoc Čadu ve vzdělání. Jak může
člověk v Čechách pomoc lidem v Čadu? Jedině poslat pár korun. Peníze totiž
nepodléhají clu. Peněz je všude velký nedostatek i u nás. Prostý člověk v Čadu
nemá na zakoupení sešitů, tužek, pravítek, knih, učebnic... To v Čechách
neznáme asi tak 120 let.
Proto se na Vás obracíme s velkou prosbou. V letošním roce 2002 na
přelomu listopadu a prosince se chystáme navštívit manželovo rodiště na jihu
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Čadu. Rádi bychom pomohli páteru Jeanu-Perrovi v jeho plánu výstavby
vzdělávacího a kulturního centra určeného k alfabetizaci. Naše velká prosba je,
abyste se k nám připojili malou částkou. Vše budeme dokumentovat a po
příjezdu (zjistíme-li, že je pomoc reálná) plánujeme založit občanské sdružení
přátel Čadu, kde tato pomoc může pokračovat na oficiální úrovni. Budete-li
mít zájem, vše Vám rádi sdělíme na přednášce, která se koná v pondělí 10. 6.
v 19:19 hod. v Klubu u P. M. Sněžné.
Modlíme se za rozvojové země, ale Bůh potřebuje naše ruce, nohy, oči, uši.
Chce- li se k nám někdo připojit, může příslušnou částku vhodit při nedělní
mši pro děti a rodiče 16. 6. 2002 v 10.15 hod. do připravené pokladničky v
kostele Panny Marie Sněžné.
Děkujeme Vám a s nadějí očekáváme spolupráci.
V Praze dne 18. 4. 2002
Kristina a Samane Djakoualnovi, Pod vilami 23, Praha 4
tel. 02/61217749, 0606/2883107, e-mail: djakoual@cbox.cz

Z CÍRKVE
Dovol, abych ti připomněl tvoje slova
Záznam projevu Jiřího ‚Dědka‘ Fliedra ACS při biskupském svěcení Karla Herbsta

Milý Kájo,
když se rozhlédneš po tomhle chrámu, vidíš stovky těch, které jsi kdysi na
chaloupkách ujišťoval, že žít podle evangelia se vyplatí.
Dovol, abych ti teď za ně všechny tvoje slova připomněl.
Ve službě, která tě čeká, budeš totiž možná víc než kdy předtím ujišťován,
že evangelium je jedna věc, ale život si občas žádá různé neevangelní
kompromisy.
Přejeme ti, abys zůstal věrný evangeliu. Aby dveře tvého paláce byly stejně
otevřené jako kdysi dveře tvého bytu v Karlíně nebo dveře far, kde jsi působil.
Přejeme ti, abys odolal pokušení pečovat o pole, lesy a vinné sklepy a dál
pečoval o lidi hledající naději. Abys byl blízko nejen těm, kteří jsou v církvi
doma, ale i bezdomovcům ve vlastní církvi.
A konečně ti přejeme, aby tvoje církev byla opravdovým domem ze skla.
Aby ti, co jsou uvnitř, neměli zakrytý výhled ven a ti, co jsou venku, viděli
dovnitř. To funguje, když ona skla jsou čistá, čemuž ty, jako bývalý myč oken,
určitě dobře rozumíš. Kájo, drž se.
Katedrála svatého Víta, 6. dubna 2002

převzato z Getsemany 5/2002

___________________________________________________________
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Františkáni na Prusínách
Počátkem října minulého roku vznikla v naší františkánské provincii nová
komunita na Prusínech (či na Prusinách). Jde tak o odvážný krok provincie
investovat mnoho sil do založení nového domu, ačkoliv ve stávajících domech
se jich nedostává. Důvodem vzniku je totiž touha velké části bratří založit
v provincii poustevnu. Zde se jedná spíše o poustevnu v moderním slova
smyslu, asi tak, jak bylo o poustevnách pojednáváno v minulých číslech
Poutníků. Veliký důraz je tu kladen na modlitbu, bratrské společenství,
obyčejnou práci rukama a určitou jednoduchost života. Poustevna se i
přiměřeně otevírá lidem „zvenčí“, např. nedělním farním dopolednem, a slouží
také jako formační dům pro postulanty.
V současné době tvoří osazenstvo domu šest bratří – vikář domu Šebestián,
jáhni Lukáš a Filip, dále bratr Justýn a kandidáti František a Ondřej. Do
začátku února tu s námi byl ještě třetí kandidát – Martin, ale ten došel k závěru,
že františkánství není pro něho, a asi měl pravdu.
Prusíny jsou samota 12 km jižně od Plzně, půl kilometru od Nebílov.
Dohromady mají pět budov – kostel, faru, školu, kaplanku a kravín. Kostel,
fara i škola byly založeny již ve 14. století, ale stavby jsou to barokní. Kostel je
zasvěcen sv. Jakubu staršímu, na faře bydlíme, škola je delší čas mimo provoz,
v kaplance chalupaří jedna rodina z Plzně a v kravíně chovají asi 70 býků.
Budování idey Prusín má kořeny již v začátcích devadesátých let. Šlo
především o zmíněnou touhu bratří mít poustevnu, která by nebyla zatížena
pastoračními povinnostmi. Myšlenka se postupně vyvíjela, tříbila a
prosazovala. A výsledek je dnes již na světě.
Budování Prusín fyzicky se započalo na jaře minulého roku. Tehdy se
odstartovala náročná rekonstrukce barokní fary – hloubení vrtu na pitnou vodu,
bourání a stavba příček, výměna vodovodu a elektřiny, zavedení ústředního
topení, rekonstrukce střechy atd. Díky neskonalé Šebestiánově energii, solidní
stavební firmě, mohutné pomoci brigádníků, štědrosti nadací a také díky
viditelné Boží pomoci se toto vše stihlo za pouhých pět měsíců v únosné
finanční relaci. V současné chvíli má interiér domu zemitý, ruralistický
charakter, z materiálů převládá dřevo (zárubně z trámů, dřevěné podlahy,
nenalakovaný nábytek z masívu atd.) a dominantním pocitem interiéru je teplo.
Život komunity se začal na Tranzitus sv. Františka, tj. dne 3. 10. 2001.
Tehdy jsme bydleli ve škole v provizorních podmínkách, protože v ní
probíhala rekonstrukce. Zpočátku jsme ještě hledali svoji identitu. Řešili jsme
otázky jako nakolik má být dům otevřený lidem, kolik času věnovat společné
modlitbě a jakou formou, nebo míra a smysl naší práce. Výsledkem se stal
následující denní řád:
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6.20
7.00
7.15
7.55
8.30
9.00
10.15
12.30

Rozjímání
13.00 Oběd a siesta
Ranní chvály
15.00 Adorace
Mše svatá
15.30 Práce
Snídaně
18.30 Nešpory
18.50 Večeře a rekreace
Duchovní četba
Formační setkání
20.30 Kompletář
Práce
Modlitba během dne a hodinka se čtením

Formační setkání je jakási debata (které se účastní všichni bratři) na dané téma
nebo nad daným textem. Diskutujeme například o postu, chudobě, rozjímání,
pastoračních modelech, lidské mysli a dalších praktických duchovních
tématech. Práce znamená úklid a údržba domu, vaření a nákupy, výroba
nábytku, tvorba zásob palivového dříví a jiné, jako například psaní článku pro
Poutníka. U večeře často zůstáváme sedět déle a vykládáme si až do
kompletáře, takže zde vlastně rekreace propukají spontánně a jejich zanesení
v denním řádu je pouhým popisem daného stavu. Od kompletáře do
formačního setkání je silentium, což neznamená nemluvit, ale nepovídat
zbytečně. Asi každý z nás zde prožil svoje nejhlubší rozhovory právě v době
silentia. V neděli dopoledne se setkáme s farníky, pozveme je k nám na „kafe a
buchtu“. Odpoledne si pak zpravidla společně vyjdeme do přírody. V pondělí
máme tzv. den pouště, který spočívá v tom, že celý den se nepracuje, mlčí a
modlí o samotě. Jeho význam je pro nás značný, jak pro duchovní růst, tak pro
odpočinutí si od lidského společenství a uchýlit se do společenství s Pánem.
Denní řád je úmyslně koncipován jako nenáročný, aby si každý mohl zajít do
kaple zcela dobrovolně, rád, místo toho, aby denně bojoval s tím, zda udělá
vůči dennímu řádu kompromis, či ne.
Závěrem bych chtěl říci, že Prusíny považuji za velmi požehnané dílo. Na
bratrech se dá poznat jistá změna k lepšímu, k upřímnější modlitbě a
přirozenějšímu jednání, na někom více, na jiném méně, a já vidím, že půjde
zřejmě o jedny z vůbec nejhezčích chvil v mém životě.
Ondřej Čapek
převzato z Poutníka č. 5/2002

___________________________________________
Upozornění
v červenci a srpnu nebudou:

mše sv. ve všední den v 7.00
v neděli mše sv. pro děti v 10.15
zpovědní pohotovost bude jen: 9.00-12.00

___________________________________________________________
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KLUB VÝTVARNÍKŮ
Vážení čtenáři,
dnes vám představím nejstaršího člena Klubu výtvarníků při františkánském
klášteře u P. M. Sněžné - výtvarníka pana Jana Herinka. Jeho bohaté výtvarné
dílo je prezentováno především ilustracemi a určitou grafikou, čemuž, vedle
svých rozsáhlých profesionálních aktivit, zasvětil celý svůj tvůrčí život.
Pan Jan Herink po maturitě na reálce v Praze 7 studoval v letech 1935-39
profesuru kreslení na Vysoké škole architektury v Praze. Studoval u profesora
Oldřicha Blažička, Cyrila Boudy, Josefa Sejpku a Karla Pokorného. Po
ukončení studií pracoval a tvořil v Praze. Byl učitelem kreslení na gymnáziu
v Praze – Dejvicích a učitelem výtvarného oboru LŠU v Praze–Břevnově. Jeho
pedagogická činnost se střídala s obdobími svobodného povolání – kdy se jako
velmi nadaný kreslíř a grafik věnoval především ilustracím a knižní grafice. Ve
svém profesionálním životě se uplatnil i jako jevištní výtvarník, písmář a
výstavní výtvarník. V roce 1949 byl přijat za člena Svazu výtvarných umělců.
Pracoval jako ilustrátor pro nakladatelství Topičova Edice, Vyšehrad, Albatros,
Supraphon, Artia, Avicenum... Realizoval výstavy s hudební tematikou
v Divadle hudby v letech 1954-1960, provedl výtvarné a písmářské práce na
obrazové části nové instalace Muzea Antonína Dvořáka v Praze (1961),
dlouhodobě pracoval na výtvarném řešení a realizaci výstav o historii a
památkách v Praze 6. Jeho výtvarná činnost je tak rozsáhlá, že všechno zde
nelze zaznamenat a proto alespoň připomenu jeho účast na libretech, výtvarné
řešení Památníku Julia Zeyera v Liboci, scénická výprava baletu Jana Hanuše
na Národním divadle... Výčet výstav, které výtvarně sám řešil a realizoval, a
kterými se naše vlast prezentovala doma i v zahraničí, by byl skutečně velmi
rozsáhlý. Za všechny vzpomenu realizaci výstavy – Salon pražských
výtvarných umělců PKOJF v roce 1988.
Byl to skutečně přebohatý život na výtvarnou činnost ale i na samostatnou
tvorbu – kresby, akvarely, ilustrace, které prezentoval na svých samostatných
výstavách a každým rokem se účastní i společných výstav našeho Klubu
výtvarníků, kde máme možnost potěšit se a pohladit svou duši pohledem na
vysoce kulturní a umělecky kvalitní grafické práce převážně se sakrální
tematikou.
Díky mu za tak plodný přístup k životu a přeji mu zdraví a ještě hodně
tvůrčích sil.
Stanka Čermáková- Hrtánková, malířka
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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

Setkávání výtvarníků

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

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

Výuka dětí – náboženství
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: Přemysl Kšica

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.
6. 6. poslední v tomto šk. roce
Informace: bratr Bartoloměj OFM

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

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.

Charita
Konzultace a poradenství
Každou úterý 14.00-16.30 na faře.
Informace: Miroslav Kotland

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

Prodej křesťanské literatury
vždy 2. neděli v měsíci 10-12:30
v Klubu u Panny Marie Sněžné.

Adorace
Čtvrtek 19.00-20.00 v kapli sv. Michala.
___________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – červen 2002

15

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:
19:00 adorace v kapli sv. Michala
v červenci a srpnu nebudou:
mše sv. ve všední den v 7:00
v neděli mše sv. pro děti v 10:15
zpovědní pohotovost bude jen: 9:00-12:00

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Červen 2002
1. 6.
2. 6.
5. 6.
6. 6.
9. 6.

So
Ne
St
Čt
Ne

10:30
14-15
18:00
17:00

Mše v Hájku (P. J. Ptáček O.Cr.)
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu dospělých)
Diskutujeme (sněmovní kroužek): Liturgie
Mše pro mládež v kapli sv. Kláry v Tróji
Výlet do Hájku
11.00 mše sv.
koncert – Sváťa Karásek, oheň, beseda, sport
10-12 Prodej křesťanských knih
10. 6. Po
19:19 Přednáška a beseda s videem: Život v Čadu - Dila (Afrika)
11. 6. Út
17:00 Setkání výtvarníků
18:00 Mše svatá za spravedlivý mír
13. 6. Čt
19:19 Koncert: Markéta Procházková, Petr Maria Lutka
18:00 Zpívá sbor (řídí Marek Valášek)
15. 6. So
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
16. 6. Ne
10:15 Sbírka na Afriku (Čadu) - při mši pro děti a rodiče
Poslední mše sv. pro děti a rodiče!
18. 6. Út
17:00 Setkání farní rady (otevřené)
19. 6. St
18:00 Diskutujeme: Liturgie
22. 6. So
10:00 Kněžské svěcení v Katedrále sv. Víta
23. 6. Ne
9:00 Primiční mše svatá tří novokněží
30. 6. Ne
Svatopetrská sbírka na bohoslovce
Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
23. 5.-12. 6. 2002 (9-18)
Dřevo a kámen v rodině
15. 6.-23. 6. 2002 (10-18)
Petr Herynek: Bonsaje

klub

klub
klub
klub
klub

klub
klub
kostel

______________________________________________________________________________________

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Uzávěrka příspěvků je 20. června.
Kontaktní adresy: 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
Klášter, tel.: 24 49 03 50

