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Nyní není čas na spekulování o tom, proč takové situace nastávají, jestli
jsme na ně byli dobře připraveni atd. Nyní je chvíle, která vyžaduje naději. To
je síla, která pomáhá přežít. Zvláště ti, kteří jsou postiženi a vůbec všichni
zodpovědní potřebují perspektivu: přežijeme a překonáme tuto katastrofu!
Novou naději nám vlévá i solidarita tolika dobrých lidí v této chvíli, ochota
ke vzájemné pomoci a starost o druhého i jakoby nové vzájemné vztahy.
Nabízí se pomoc z mnoha stran ze zahraničí... To vše posiluje naši naději:
přežijeme, překonáme! Podobné katastrofální situace v nás uvolňují prostor pro
vědomí, že si sami nestačíme a potřebujeme i pomoc "shůry". V nás, lidech
dneška, v naší životní zkušenosti, je toto "vztahování se vzhůru" stejně nějak
přítomné. I když mnohdy zacházíme velmi macešsky se svým životním
prostředím, s přírodou. Přesto s jistotou své životní zkušenosti chci říci: Bůh
má člověka rád.
Věřím, že právě v takovéto situaci inspiruje - On, láska - mnoho lidí k
pomoci a vlévá do našich vzájemných vztahů svého "ducha lásky". I tohle
přináší naději. Podtrženo a sečteno: je mnoho důvodů k naději a optimismu. S
novou nadějí se znovu vrháme do bojů s nepřízní této chvíle...
kardinál Miloslav Vlk k povodňové situaci 15.8.2002

Z FARNOSTI
Pomoc lidem postiženým povodní
Farnost Panny Marie Sněžné se také zapojila do pomoci lidem, které
povodně připravila o domov a to nejen v oblasti duchovní. Chceme pomoci
konkrétním rodinám, proto se obracíme na farníky, kteří ví o potřebných
lidech, aby nás upozornili. Přihlást se mohou i dárci, kteří nabízejí peníze nebo
věci.
Do Arcidiecézní charity Londýnská 44, Praha 2, je možno přinášet šatstvo
a další věci.

Naše farní charita chce svoji činnost směřovat přímo postiženým.
Nabízíme zprostředkování pomoci, své nabídky a upozornění vhazujte
laskavě do schránky vedle vchodu do fary nebo nás kontaktujte osobně.
Vaše náměty můžeme zpracovat i telefonicky na čísle 22 24 62 43.
Finanční dary je možné předávat v kanceláři fary.
Předem děkujeme každému, kdo může jakkoliv pomoci.

Při sbírce na pomoc postiženým povodní v neděli 25. srpna se
v našem kostele vybralo 81 800,- Kč.

Náboženství ve školním roce 2002/03
Pokud jste ještě nepřihlásili své dítě na náboženství, můžete tak učinit na
faře v úředních hodinách.
Uvádíme předběžný rozvrh hodin. Tento rozvrh bude upřesněn při
setkání katechetů s rodiči, které se koná ve středu 18.9. v 19:00 na
nádvoří před kostelem.
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
středa 16:30 - 17:15 náboženství pro děti 8 - 9 let, které již chodí ke
sv. pijímání i ty, které se teprve budou připravovat
17:15 – 18:00 náboženství pro pro dětii 10 let
čtvrtek 17:00 – 18:00 náboženství pro děti ze 6. a 7. třídy
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Sbírka na Ukrajinu
Jednou z našich aktivit, kterým se věnujeme již několik let, je pomoc
humanitární organizaci Živá rodina ve městě Bučač na západní Ukrajině.
Situace je tam stále velmi složitá a zvláště pro rodiny s více dětmi, sirotky a
staré lidi, velmi obtížná. Oblečení a obuv, které jim posíláme, rozdávají celý
rok potřebným lidem, a peníze, které vybereme navíc, použijí na nákup
potravin pro humanitární jídelnu "Jedno srdce", kde vaří jedno teplé jídlo
denně pro staré opuštěné lidi a sirotky. Sbírku, kterou konáme nyní pravidelně
jednou v roce, podporují všichni ti, kdo chtějí vědět, kam přímo jejich pomoc
půjde, a přesvědčili se, že naše vagóny dojedou vždy s Boží pomocí úspěšně až
těm, kdo pomoc skutečně potřebují. Také víme, že ruce těch, kdo pomoc
rozdělují, jsou nezištné a obětavé - o tom jsme se již mnohokrát přesvědčili.
Můžete se tedy i letos opět připojit.

Místa konání sbírky:
1. U Panny Marie Sněžné v kapli na nádvoří vlevo - pro ty, kdo přijedou
tramvají nebo jdou pěšky - nevhodné pro auta.
2. Přímo na nákladovém nádraží Vršovice (v označeném vagónu) - vhodné
pro auta, příjezd z ulice Petrohradská - Bartoškova, od tramvaje je to pěšky
daleko.

Pátek - 11. října 2002
Sobota - 12. října 2002

14:00 - 18:00 hod.
9:00 - 14:00 hod.
- na obou místech současně

Noste jen věci pěkné (jaké byste si ještě sami oblékli) a čistě vyprané,
zabalené do pevných krabic (nejlépe od banánů) - zásilka se 3x překládá! Za 1
krabici vybíráme na dopravu 20 Kč. Peníze na jídelnu můžete darovat buď
současně při sbírce nebo poslat na konto UKŽ - Ukrajina, které je u ČS Praha 1
a má číslo 194 008 23 89/0800.
Budeme vděčni za jakýkoliv finanční příspěvek navíc, protože doprava je
2x dražší než vloni (ukrajinské železnice v této oblasti se privatizovaly a
neposkytují slevu 50% na humanitární zásilky, jako jiné země). Proto také
můžeme sbírku konat jen 1x v roce - na dvě zásilky bychom neměli dost peněz.
Děkujeme všem za pochopení i za jakoukoliv pomoc.
dr. M. Koronthályová

PŘIPRAVUJEME
Ve středu 23. 10. 2002 se bude konat v kostele Panny Marie Sněžné koncert
členů Státní opery Praha a chrámového sboru od sv. Markéty v Břevnově.
__________________________________________________
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HOMÍLIE
otce provinciála Vianneye OFM při primici 23. 6. 2002
u Panny Marie Sněžné
Jsou chvíle krásné, jsou chvíle slavnostní. A jsou také chvíle
neopakovatelné. A toto všechno se naplňuje i v této chvíli. Krása, slavnostnost
i neopakovatelnost. Trojice novokněží zde slouží svou první mši svatou.
I když jsme se již zúčastnili třeba i více primicí a mnoha mší svatých, ta
neopakovatelnost je dána tou jejich „první mší svatou“, která je jen jediná
v časové bezprostřednosti po přijetí svátostného kněžství. Ty další na ni pak již
jen navazují. Výjimečnost této chvíle je dána také samotnou mší svatou. Vždyť
každá mše svatá naprosto přesahuje možnosti našeho chápání. Jejím vrcholem
je totiž stále přítomná „oběť Kristova“.
Ona není jen jakýmsi odkazem vzpomínky na působení Ježíše Krista, ale
skrze ni se nám Boží Syn znovu zpřítomňuje a dává se nám do naprostého
vlastnictví. Ten, který tvoří a nese úžasnost vesmíru, nebe a země, člověka i
dějin lidstva a který vše směřuje k plnosti a k vrcholu samého nebe, se k nám
znovu a znovu sklání, když kněžskou mocí nad eucharistií zůstává stále s námi,
jak při poslední večeři, v předvečer svého umučení ustanovil, a to skrze chléb a
víno a skrze konsekrační slova kněze. Vezměte a jezte … vezměte a pijte --toto je moje tělo a toto je moje krev. To konejte na mou památku.
Proto rozjímat o kněžství je něco, čemu musí předcházet rozjímání o Bohu
a jeho nekonečné lásce k nám, jak se nám dává poznat v Otci, Synu a Duchu
Svatém, v díle stvoření, vykoupení, našeho posvěcení a oslavení, které stále
trvá a promítá se do každého z nás.
A rozjímání o Bohu „pravdivě a s čistým srdcem“ nemůže skončit jinak,
než se zamilovat. Boží lásce pak nebudeme moci odolat. A jedním z darů této
lásky je právě svátostné kněžství. A čím více Ho budeme milovat, tím více
budeme poznávat i svou vlastní slabost, nepatrnost a nehodnost, abychom svůj
vztah k Bohu žili skutečně pokorně. A také je dáno samotným stvořitelem, do
touhy lidské duše, jak říká sv. Augustin: „Bože, nepokojné je naše srdce,
dokud nespočine v Tobě.“
K tomuto hledání, k tomuto směřování touhy srdce nám pak Bůh dává
naprostou svobodu, abychom se sami s plnou zodpovědností rozhodli „pro“ či
„proti“ a taky kterými cestami.
A tak se zdá být až neuvěřitelné, že přes toto moře dobroty a lásky Boží, ve
které je také původ a důvod našeho bytí i zaslíbení, které má být odměnou
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dokonce věčnou a blaženou, se člověk tak často staví zády od nositele svého
štěstí a hledá si jen své slepé cestičky.
Ďábel, odvěký nepřítel Boží, se snaží obelstít a triumfovat. Jeremiáš to
vystihuje slovy „Nepřátelské umlouvání, hrůza ze všech stran … Snad se dá
svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm.“
Jistě i každý z nás má tuto bolestnou zkušenost síly zlého ducha, který se
snaží zničit Boží království a pošlapat krásu naší duše. A mnohdy jako bychom
zůstávali bezmocní a sami proti skryté strategii pokušení a hříchu.
Ale je zde společenství církve, které nám pomáhá, nás nese a chrání.
A pak je zde kněz. Taky jen člověk, slabý a bezmocný, ale povolaný
Bohem, jako proroci a jako apoštolové, aby svým životem zakotveným v Bohu
jako první nesl znamení, kterým prorok Jeremiáš povzbuzuje Boží lid.
„Hospodin je se mnou jako silný Bojovník.“ Ano, Bůh je s námi.
Tak má kněz jako první svědčit o Boží přízni, které se nám dostává
mimořádným působením Boří milosti skrze Ježíše Krista, jak o tom píše
apoštol Pavel v listě Římanům.
Každý z nás, i z nás kněží, však zná velmi dobře své slabosti, strachy a
úzkosti, které nás svazují a svírají, přestože se nám dostává tolika milostí. Jistě
zde vnímáme velký tlak světa a novodobého pohanství, které se stává
samozřejmostí současného myšlení a života. Nic není svaté a v podstatě se
všechno může.
Čím více se od nás očekává, tím větší strach a úzkost nás svírá Proto Ježíš i
svým učedníkům na tolika místech říká: „Nebojte se.“ Nebojte se lidí.
Dokonce říká až: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou.“ I
v těchto Ježíšových slovech můžeme všichni slyšet velké povzbuzení. Ale
zvláště velké povzbuzení je zde pro nás, pro kněze.
Kdybychom splynuli s duchem světa, kdybychom nebyli k odlišení svým
myšlením, životem, chováním, ale taky šatem, řeholním rouchem a dalšími i
vnějšími znaky, mohli bychom žít ve zdánlivém klidu.
Ale náš život nemůže být jinak, než provokací, hlasem a svědomím pro ty,
kteří ztratili spojení s Bohem. Náš život má být svědectvím živého Božího
slova. S jakým důrazem Ježíš pověřuje své učedníky pro svědectví radostné
evangelijní zvěsti. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. A dnes nám
zaznělo: „Povězte na světle, … hlásejte ze střech …“. Na přijetí radostné zvěsti
totiž velkým dílem závisí naše spása.
A co je časný život pozemský proti věčné slávě Boží? Všechny, i ty
nejkrásnější chvíle zde mizí před Boží svatostí, na které máme mít jednou
podíl. Proto je také důležité vydávat pravdivé svědectví víry. Jen ono může
__________________________________________________
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oslovit. Tedy vlastní zkušenost, která se stává osobním svědectvím, až
svátostným kněžstvím, s touhou získat co nejvíce lidí pro Krista.
O takovém svědectvím Ježíš dokonce říká velké zaslíbení: „Ke každému,
kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi“.
Aby tato naše veřejná svědectví byla čitelná a přijatelná, musíme si být
vědomi, že charisma kněžství se v prvé řadě musí přenášet do nitra naší vlastní
duše. Aby tak, jak proměňujeme chléb a víno do Těla a Krve Kristovy, jsme se
sami nechávali láskou Boží proměňovat a v ní byli šťastní. Jen šťastný kněz
vydává svědectví, které stojí za to přijmout.
A tak vám bratři přeji, abyste nejen zůstali věrni svému povolání a poslání,
ale abyste i přes náročnost doby, zkoušky a těžkosti, rostli svým ryzím,
pravdivým a šťastným kněžstvím, abyste takto mohli být oporou mnohých
hledajících a strádajících, abyste s velikou trpělivostí lásky hledali a přiváděli
ztracené duše, aby každý, kdo se s vámi kdykoliv a kdekoliv setká, se ve vás
setkal s Ježíšem Kristem. Staňte se solí země a světlem světa, abyste jednou
dospěli do otevření náruče Otcovy a v ní spočinuli i s těmi, kterým ukážete
cestu k Bohu. Ne jenom církev, ale i svět potřebuje kněze hořící vírou, nadějí a
láskou.
A jako vám bratři děkuji za přijetí vašeho povolání, za odvahu do této těžké
doby se stát kněžími, tak vás, kteří sami hledáte sami sebe či přímo již slyšíte
jemné Ježíšovo volání povzbuzuji Ježíšovými slovy: „Nebojte se! Pán je naší
silou“. A my všichni se modleme za sebe navzájem, abychom vytrvali, protože
až věrností se dotvrzuje to, čím jsme. A kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

KLUB VÝTVARNÍKŮ
LEDNIČKY PRO NEJVÍCE POVODNÍ POSTIŽENÉ OBČANY KARLÍNA
humanitární výstava
Klub výtvarníků při kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí
v Praze ve spolupráci s Řádem s.Lazara Jeruzalémského maltézské obedience
oznamuje, že uspořádá výstavu v kapli sv. Jana Nepomuckého u zdejšího
kostela na téma „Krása stvoření“. Vernisáž výstavy se koná 25. září 2002
v 17:00 hodin a výstava potrvá do 9. října 2002. Bude otevřena denně od 10:00
do 17:00 hodin. Srdečně vás zveme a předem děkujeme za Vaši návštěvu.
Vstupné dobrovolné.
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Představuji Vám další členku klubu výtvarníků – paní Mgr. Helenu
Jelínkovou, která se na našich výstavách prezentuje nádhernými figurkami
z vypalované hlíny, kterou si zvolila jako hlavní materiál pro svou výtvarnou
tvorbu. Seznámila mne s krásnou myšlenkou: že sám Otec nebeský tvořil
z hlíny, proto i jí učaroval tento prapůvodní materiál. Líbí se jí, že se na vzniku
keramického výrobku podílejí všechny živly: zem, voda, vzduch a oheň, dnes
nahrazovaný elektrickým žárem. Jak se k tomu všemu dopracovala? Prosím
čtěte: Paní Helenka Jelínková pochází z Pražských Nuslí, kde „objevovala
svět“ spolu se svými sourozenci. Tehdy v poválečném období díky parku
Folimanka skýtalo nuselské údolí, i když ve skromné míře, setkání s přírodou.
Hluboce na ní působil tento malý kousek světa, ve kterém žila a na který
vzpomíná s upřímnou láskou. Byl ohraničen z jedné strany Karlovem, odkud
shlížel do údolí kostel P. Marie a sv. Karla –velebný zvuk jejich zvonů
naplňoval celé údolí až na druhou stranu k Vyšehradu, kam jí se sourozenci
vodila maminka na vycházky. Styk s upřímnou zbožností při bohoslužbách v
kostelíku Nejsvětější Trojice, účast na slavnostech Božího Těla, kde chodila za
družičku, ale také letní pobyty u strýčka na faře v Kardašově Řečici, to vše
rozněcovalo v mladé dívce vznešené a vroucné city, které jí nenechávaly
chladnou ke krásám tohoto světa. Již od dětství ráda kreslila a toužila si něco
vymodelovat. Pro to všechno není náhodou, že vystudovala nejdříve Střední
odbornou školu výtvarnou na Hollarově náměstí, kde se zaměřovala na
keramiku (profesoři Václav Kysla, Jiří Jetmar) a pak Pedagogickou fakultu
UK, kde vystudovala aprobaci výtvarná výchova (doc. Fr, Zedníček). Rodiče, i
když nebyli výtvarníci, jí velmi podporovali. Již v posledním ročníku fakulty
se věnovala volné tvorbě v oblasti keramiky a věnuje se jí dodnes vedle starostí
o svou domácnost, o výchovu svého syna Lukáše a o svou pedagogickou
profesi na Střední pedagogické škole ve Svatém Janě pod Skalou, kde vyučuje
právě keramice.
Již několik let se zúčastňuje na výstavách Klubu výtvarníků při zdejším
kostele. Z jejích dalších výstav vzpomenu jen ty nejdůležitější, protože je jich
velmi mnoho. Účastnila se výstav u nás i v zahraničí: Norimberk, Oslo,
Stuttgart, Holandsko, Japonsko,…
Přeji jí, aby se jí ještě dlouhá léta v její práci dařilo, abychom viděli ještě
hodně nových zajímavých a krásných projektů z její tvorby.
Stanka Čermáková – Hrbánková, malířka
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
19:00 adorace v kapli sv. Michala

všední dny:
neděle:
čtvrtek:

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Září 2002
7. 9.

So
9:45
10:30
13:00
14:00
15:00

8. 9.

Ne

11. 9.
14. 9.

St
So

15. 9.
16. 9.
18. 9.
18. 9.
25. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.
4. 10.
6. 10.

Ne
Po
St
St
St
So
Ne
Po
Pá
Ne

13:45
18:00
8:00
10-12
17:00
19:00
17:00

18:00
14-15

Poutní slavnost Narození Panny Marie v Hájku
Křížová cesta v ambitech
Mše svatá – P. Paschal OFM
Po mši zpívané litanie v Loretánské kapli
Krátká pohádka pro malé i velké (Krytové divadlo Orfeus)
Koncert barokní hudby – komorní soubor Musica Veronica
Pohádka: O Sněhurce a lesním muži
Svátek Narození Panny Marie
Pouť na Petřín – sraz před bazilikou P. Marie na Strahově
Mše svatá za spravedlivý mír
Připomínka 14 umučených bratří
Svátek Povýšení svatého kříže
Prodej křesťanských knih
klub
Památka sv. Ludmily
Setkání farní rady – otevřené pro všechny
klub
Setkání rodičů s katechety
nádvoří
Vernisáž výstavy Klubu výtvarníků
kaple sv. Jana Nepomuckého
Slavnost sv. Václava – hlavního patrona českého národa
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Slavnost sv. Františka z Assisi
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu dospělých)

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
25. 9.-9. 10. 2002 (10-17) „Krása stvoření“
výstava členů Klubu výtvarníků u P. Marie Sněžné
______________________________________________________________________________________

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
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
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