Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 7, 8

Ročník VII.

Červenec, srpen 2002

Za toto, Pane, uč mě děkovat:
Za vše, čeho je život můj pln, za drobnou radost, snahu chatrnou,
za nepřervanou píseň rodinnou, za lesklé sklo a čistou podlahu, za ruce,
plné tvrdých mozolů,
za zablácené botky dětí mých, za stůl, za kterým nikdo nechybí,
kdo nabírat má z jeho hojnosti.
Za toto, Pane, uč mě děkovat:
Za všechno prosté, z čeho složen den, za jednotvárnou píseň pod okny,
za kočku u kamen i za věrného psa i za sousedský milý pohovor,
jas sluneční i listí odváté, za domov, kde se nikdo netrápí, že chodí v šatech
nových před rokem...
Za všecko toto, Pane, prosím tě, pomoz mi začít tobě děkovat,
vždyť za lásku, jež víže mne k mým dnům, už vděčností mi srdce oplývá.
Z knihy modliteb a meditací: Sešli světlo své
_____________________________________________________________________

Uvnitř zpravodaje jsou vytištěny texty písní, které budeme zpívat při
společné primiční mši svaté bratří františkánů
v neděli 23. 6. 2002 v 9.00 hod.

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)
čtvrtek 17.00-18.00 6. a 7. třída
(PhDr. Mgr. I. Albrechtová)

Akademické týdny se konají 27. 7.-9. 8. 2002 v Novém Městě nad Metují
(Pavlátova louka, 1 km za městem v lese, ubytování v chatkách nebo v domě,
stravování a veškeré služby v areálu). Smyslem AT je setkávání lidí všech
věkových kategorií, svobodných i rodin, za účelem obohacení svých znalostí,
vzájemného poznání a tělesné a duševní rekreace. O podrobné informace si
pište na adresu AT, Nádražní 219, Nové Město nad Metují, tel.: 0443/ 622302,
0603/867463.

YMCA-Živá rodina (Na Poříčí 12, Praha 1, tel.: 24 87 24 21 )
zve na Letní tábor křesťanských rodin v termínu 17.-24. 8. do táborového
areálu s chatičkami a zděným zázemím Pavlátova louka u Nového Města nad
Metují. V rámci programu bude letos batikování a výroba keramiky. Cenově
dostupné. Informace: Petra Ryantová, Zdeňka Pavlasová (9-15).

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

___________________________________________
Hezké prožití prázdnin přeje redakce.
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Primiční mše svatá
v neděli 23. června 2002
v 9.00 hodin
v chrámu
Panny Marie Sněžné v Praze

P. Augustin Jiří Zatloukal OFM
P. Didak Robert Klučka OFM
P. Filip Jan Rathouský OFM

Řád menších bratří františkánů, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
__________________________________________________________________
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Písně
Úvod
R:

Rozdávejme lásku svou,
ať pozná svět, kdo žije v nás.
Láska vítězí nad zlou pýchou,
láska boří k lidem hráz.

1.

Láska přišla k nám v těch chudých jeslích
jako dítě, v lidském těle Bůh.
Lásce učil sám, odpouštěl hřích,
spustil sítě, to přál si Otec Bůh.

2.

Z lásky k nám se dal přibít na kříž,
zemřel v mukách, lidmi souzen Bůh.
Třetí den však vstal, dal poznat svou říš,
dal Ti Ducha, to přál si Otec Bůh.

Kyrie
Pane, náš Bože, smiluj se nad námi.
Ježíši Kriste, smiluj se též.
Duchu svatý, slyš naše prosby, Bože slituj se. 3x

Gloria
Sláva na výsostech Bohu a na zemi mezi lidmi mír.
Vzdáváme Ti díky pro Tvou velkou lásku,
Pane a Bože, nebeský Králi, Bože Otče všemohoucí.
Ty, který snímáš hříchy všeho světa,
přijmi naše prosby, smiluj se, Pane, smiluj se nad námi.
Jenom Ty jsi svatý, jenom Ty jsi Pán,
Ježíši Kriste, se Svatým Duchem,
ve slávě Boha Otce.
Amen. Amen. Amen.
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Žalm (69)
Odpověď: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu,
pohana pokryla mou tvář.
Svým bratrům stal jsem se cizincem,
synům své matky neznámým.
Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům,
padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.
Odpověď
Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě v čas milosti, Bože!
Vyslyš mě ve své veliké lásce, věrně mi pomoz!
Vyslyš mě, Hospodine, dobrotivá je tvá láska,
obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.
Odpověď
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se,
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
Neboť Hospodin slyší chudáky, nepohrdá svými vězni.
Nechť ho chválí nebe a země, moře a vše, co se v nich hýbe.
Odpověď

Po 2. čtení Apoštolská
1. Prosíme Tě, dej nám, Pane, sílu,
chceme začít podle slov Tvých žít,
věříme, že jednou budem v míru
u tvého stolu společně víno pít.
2. Dívej se na všechny naše zkoušky,
jak se utápíme v starostech,
bez tebe by svět byl jenom pouští,
bez tebe by život neměl vůbec žádnej cíl.
3. = 1.
__________________________________________________________________
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Přinášení darů Přijmi Pane
1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb.
Přijmi, Pane, z našich vinic víno.
z našich polí chléb, z našich vinic víno,
chléb a víno, spásy znamení.
Přijmi Pane, ze svých polí chléb.
Přijmi Pane, ze svých vinic víno.
ze svých polí chléb, ze svých vinic víno,
ať nás tvojí mocí promění.
R: Ty jsi, Pane,
[:sám pravý vinný kmen.
V plodech dojdou štěstí,
kdo jsou tvoje ratolesti.:]
2. Díky za krev za nás prolitou,
díky za tvou oběť, Pane, díky,
vždyť jen pro tvůj kříž jsme ti, Bože, blíž,
díky, že nám sebe nabízíš.
Díky, že jsi přijal úkol svůj,
žes šel plnit vůli Otce svého,
z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin,
každý člověk je teď Boží syn.
3. = 1.

Sanctus
[:Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech Pán.:]
Hosana chóry znějí, andělé chvály pějí: zástupů všech Pán.
Vchází ve jménu Páně, na věky požehnán je zástupů všech Pán.
[:Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech Pán.:]

Agnus Dei
[:Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,
smiluj se, smiluj se nad námi.:]
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,
daruj nám, daruj svůj pokoj.
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Příjímání
R:

Skrze něj, jenom s ním, jenom v něm
je Bohu čest a chvála nejvyšší.
Skrze něj, jenom s ním, jenom v něm
[:je člověk Bohu nejbližší.:]

1.

Měj rovný čelo bez vrásek a oči dokořán
a srdce plný radosti, věř, to ti říká Pán.
A nebudeš se v bolesti už víc muset bát,
tak obejmi ho ještě víc a budeš pevně stát.

2.

Měj rovný čelo bez vrásek a oči dokořán
a srdce plný radosti, věř, to ti říká Pán.
A nebudeš mít starosti, že je tu jen tvůj stan
a jeden vedle druhýho, nikdo tu není sám.

3.

Měj rovný čelo bez vrásek a oči dokořán
a srdce plný radosti, věř, to ti říká Pán.

A nebudeš se strachovat, co zítra přijde snad,
skrz Ježíše jsme lásce blíž, zlo končí, má svůj pád.

R: [:Tobě patří chvála, čest a sláva,
my zvedáme svoje dlaně,
my voláme: Ty jsi Pán.:]
1. [:Vždyť ty jsi Pán, ty jediný,
ty jsi král, ty jsi tolik nádherný,
celý svět se ti klaní.:]
2. Neboť tvé je království,
moc i sláva navěky,
v tvém jménu je síla, ty jsi alfa, omega,
[:ty jsi Ježíš, ty jsi Pán, vládce můj.:]

__________________________________________________________________
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Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem.
Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem.
Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest.
Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem.
Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno.

Závěr
1. Na cestu s námi, na cestu s námi,
[:vyjdi Pane:] [:my nesmíme:] [:na místě stát.:]
[:Když zbloudíme:] [:podej ruku:]
[:když upadneme:] pomoz nám.
R: [:A do srdce:] [:svého doveď:] nás.
2. [:Zažeň smutek:] [:navrať radost:]
[:oslabeným:] [:dodej sil:]
[:bychom jiným:] [:nést pomohli:]
[:tíhu kříže:] přes ten svět...
3. [:Když k Ježíši:] [:odejdeme:]
[:ať nepláče:] [:pro nás žádný.:]
[:Vždyť my přece:] [:žít s ním chceme:]
[:a k jeho chvále:] na věky žít...
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CHARITA
Již více než rok nabízí své služby Farní charita u P. Marie Sněžné. O svých
problémech se můžete přijít poradit a hledat řešení každé úterý od 14 do 16.30
hod. na farním úřadě.
Mirek Kotland

Příprava promluvy otce Norberta, Hoješín 1999
27. týden v mezidobí Lk 11, 5–13

Je snadné říci, že Bůh je Otec, ale víme, že žádné lidské slovo nevyjádří jeho
velikost. Naše výrazy jsou obrazné. Přenášíme na Boha zkušenosti, které
máme s lidmi. Poměr rodičů k dětem je, máme-li to tak nazvat, nejpodivnější
jev v přírodě. Všude panuje boj o život, rostliny se přerůstají, plevel bují,
zvířata se požírají, lidé odstrkují jeden druhého. A tu najednou se objeví na
tomto bitevním poli člověk, který udělá všechno pro druhého, pracuje pro
něho, má radost z jeho úspěchů, zanechá mu všechno, co sám vydělal. Je to
otec vůči dětem. Je to tedy v přírodě obraz lásky. Kdo je nezažil, je citově
ochuzen a projevuje se to v jeho dalším životě. Jsou ovšem bohužel i otcové
krutí, týrají své děti, jak o tom často slyšíme. Ale my se chceme dívat na to
krásné, tak jak to má být. Co k tomu dodává zjevení evangelia? Potvrzení, že
tu jde skutečně jenom o obraz, někdy víc někdy méně dokonalý. Pravá
skutečnost je sice prozatím neviditelná, ale je neskonale krásnější. Věříme
v jednoho Boha Otce, ke kterému se můžeme vždycky obrátit a který nemůže
zklamat. Co mi říká slovo Boží dnes?

PŘIPRAVUJEME
Koncem září nebo v říjnu bude v kostele koncert členů Státní opery Praha,
zazpívá ještě chrámový sbor od sv. Markéty v Břevnově. Bližší informace
v zářijovém zpravodaji.

KLUB VÝTVARNÍKŮ
Vážení čtenáři.
Dnes vám představím další dva členy Klubu výtvarníků. Prvním z nich je
Ladislav Svatoš, který žije a tvoří v Loděnicích. Zabývá se grafickou tvorbou.
__________________________________________________________________
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První poznatky z teorie výtvarného umění získal ve studentském společenství
na budňanské faře u P. Augustina Korynty. Zásluhou profesora Anderse
obdržel stipendium na škole dekorativních umění v Praze. Státní grafickou
školu absolvoval r. 1949 ve třídě prof. Rudolfa Beneše. Grafik – pan Ladislav
Svatoš se uplatňuje v oboru užité grafiky, v knižní a časopisecké tvorbě. Jeho
tvorba vyrůstala z poválečné křesťanské kultury, ikonografických zkušeností a
z podnětů soudobé liturgie. Pracoval jako návrhář v polygrafickém průmyslu.
V době pokoncilních reforem spolupracoval s liturgickou komisí na vydávání
liturgických knih. Také se věnoval ilustracím pro příručka skautingu,
samizdatovým tiskovinám pamětních listů a tematickým pohlednicím. Pracoval
pro církevní a humanitární složky. Dodnes vede rozsáhlou korespondenci, ve
které uplatňuje svou grafickou tvorbu. Z jeho početných grafických prací jsou
nejznámější jeho ilustrace k textům Starého zákona. Je členem Unie
výtvarných umělců a našeho Klubu výtvarníků.
Malíř – pan Miloš Koutecký patří mezi lidi s hlubokým duchovním cítěním
a rozhledem. Je to umělec, který moc nechce o sobě mluvit, ale přeje si, aby za
něho mluvila jeho tvorba. Volné malířské tvorbě se věnuje od ukončení
UMPRUM. Zpočátku zpracovával různá témata a používal paletu se širokou
barevnou škálou. Avšak ani on se neubránil vývoji, jak to bývá všeobecně
známo u umělců. Ve svém vývoji dospěl k závěru, že žádné téma
zpracovávané umělcem v jeho tvorbě nemá tak velký a hluboký význam pro
lidi, jako mají význam díla s duchovní tématikou. Svou tvorbu začal zaměřovat
výhradně tímto směrem a dělá to již nejméně dvacet let. K tomuto cíli
uzpůsobil i zjednodušené ale výstižnější používání barev a jejich symboliky.
Reakce návštěvníků na jeho obrazy dobře znám z našich společných výstav.
Jsou vesměs kladné, protože v malíři Miloši Kouteckém nikdo nevidí umělce
lacině podbízivého do vědomí lidí, ale člověka, který ze srdce vypráví to, co
sám cítí a prožívá. Jeho ruku jakoby táhla samotná múza a on se jí nebrání.
Vyhýbá se abstrakcím, které mnohdy vedou do slepé uličky, kdy si je mnohý
návštěvník výstav není schopen rozumově zpracovat, protože působí pouze na
citové vnímání barev a linií. Malíř tvoří své obrazy tak, aby lidé na první
pohled dokázali porozumět, co chtěl říci a zároveň procítili krásu a hodnotu
vypovězenou v jeho díle. Jeho obrazy jednoznačně srozumitelné a se silným
duchovním nábojem nesou pečeť ušlechtilosti ducha a harmonie v interpretaci.
K dokonalosti v umění jakož i v životě dochází pouze tehdy, je-li rozum i cit
ve vzájemně vyvážené harmonii.
Oběma umělcům přeji, aby se jim v jejich tvůrčí práci i v osobním životě
dobře vedlo.
Stanka Čermáková- Hrtánková, malířka
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V Praze-Kbelích se staví nový kostel
Od počátku 20. století vznikla v Praze řada kaplí a kostelů, jako například
sv. Vojtěch v Dejvicích, Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích,
sv. Václava ve Vršovicích, Krista Krále ve Vysočanech, Nejsvětějšího Srdce
Páně na Vinohradech, sv. Kláry v Tróji, sv. Terezie od Dítěte Ježíše
v Kobylisích, sv. Anežky a patronů českých na Spořilově či Panny Marie
Královny míru na Lhotce. Od roku 1932 se mezi tyto stavby řadí i kaple sv.
Alžběty Durynské ve Kbelích. U jejího vzniku stály vynikající osobnosti své
doby – František Nosek a Jan Ev. Urban
Kaple byla od počátku stavby provizoriem. Vznikla přestavbou bývalé
stodoly a měla sloužit jen do doby, než bude v obci zbudován větší kostel.
V tamních poměrech ale nebyla naděje na jeho zbudování a kaple postupně
chátrala. V téměř havarijním stavu ji na počátku devadesátých let převzali
menší bratři františkáni. Bylo nutné upravit prostor pro bohoslužby a připravit
radikální řešení situace, protože se tu rozrostlo společenství věřících.
Po několikaleté přípravě byla v roce 2001 zahájena podle návrhu architekta
Bernarda d´Ámbrose stavba nového kostela sv. Alžběty Durynské. Polovina
plánovaného kostela již stojí. Přestože se jedná o stavbu skromnou, odhadují se
její náklady na 12 milionů korun.
Předkové nám odkázali zodpovědnost za jimi započaté dílo. Menší bratři
františkáni se obracejí s prosbou o pomoc na všechny, kdo cítí spřízněnost s
touto stavbou a mohou přispět.
Dary je možné předat jak osobně před mší sv. ve Kbelích (pátek 17.30 hod.
a neděle 9 hod.) nebo v klášteře u Panny Marie Sněžné, tak i posílat na účet
19-5489780227/0100. Současně prosíme o podporu v modlitbě.
převzato z Katolického týdeníku č. 20/2002

Půl hodina meditace je nezbytně nutná – pokud ovšem nejste příliš zaměstnáni.
Pak potřebujete celou hodinu.
F. Saleský

Aby ses dostal k prameni, musíš plavat proti proudu.
S. J. Lec

__________________________________________________________________
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné v červenci a srpnu
všední dny:
8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
neděle:
9:00, 11:30, 18:00
čtvrtek:
19:00 adorace v kapli sv. Michala
zpovědní pohotovost: 9:00-12:00

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Červenec, srpen 2002
5. 7.
6. 7.
11. 7.
13. 7.
15. 7.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.

Pá
So
Čt
So
Po
Pá
So
Ne
Po

6. 8.
15. 8.

Út
So

17. 8.
24. 8.
7. 9.
8. 9.

So
So
So
Ne

10:30
18:00
10:30
8:00
10:30

18:00

8:00
10:30
10:30
10:15

Slavnost Cyrila a Metoděje
Mše sv. v Hájku (P. Bořivoj Bělík)
Mše svatá za spravedlivý mír (zpívá sbor)
Památce internovaných kněží v Hájku (P. Jaroslav Ptáček OCr.)
Připomínka 14 umučených bratří
„Porciunkule“ (posvěcení baziliky Panny Marie Andělské)
Pouť Porciunkule (P. Benedikt OFM)
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Poutní slavnost u Panny Marie Sněžné
Zpívá františkánský sbor z Maďarska
Svátek Proměnění Páně
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Připomínka 14 umučených bratří
pouť k Panně Marii Nanebevzaté (P. Bořivoj Bělík)
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Hlavní pouť v Hájku – Narození Panny Marie (br. Paschal OFM)
Mše svatá pro rodiče s dětmi

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
1.-14. 7. 2002 (11-18)
Valdemar Sokol:
18.-31. 7. 2002 (10-17)
Jana Pivoňková:

Hledání světla
„Inspirace“

(deskové obrazy)
(olejomalby)

______________________________________________________________________________________

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Uzávěrka příspěvků je 20. května.
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
Telefon do kláštera: 24 49 03 50

