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Jan Kapistránský (23. října)
kněz, řeholník, kazatel, legát OFM
Patří mezi vlivné osobnosti františkánského řádu, putující kazatel, strůjce
míru, zpovědník, řádový reformátor, nazývaný „apoštol Evropy“.
Narodil se 24. června 1386 v Capestranu v Itálii. Studoval práva v Perugii a
ve 26 letech byl zvolen starostou tohoto města. Po nepokojích byl žalářován a
prožil osobní obrácení. Dal anulovat své manželství a vstoupil po svém
propuštění, vykoupeném mnoha penězi, do františkánského řádu (1415).
Později přijal kněžské svěcení. Svými kázáními strhoval davy v celé střední
Evropě, v Rakousku a Německu, v Polsku a Holandsku, též v mnoha městech
v Čechách a na Moravě. Jako spoluorganizátor obrany křesťanské Evropy se
velmi zasloužil o vítězství nad Turky u Bělehradu (1456). Zemřel 23. října
1456 v Iloku v Uhrách. Jeho ostatky jsou nezvěstné. V roce 1690 byl prohlášen
za svatého.
Schauber, Schindler: Rok se svatými

Z FARNOSTI
Náboženství ve školním roce 2002/03
středa

16:30-17:15
17:15-18:15
středa 16:30-17:15
17:15-18:00
čtvrtek 17:00-18:00

předškolní děti
1.-2. třída učebna
Mgr. Táňa Lenfeldová
2.-3. třída
4.-5. třída malý refektář Mgr. Simona Skřivánková
6.-7. třída
Mgr. Iva Albrechtová

Stále je možnost přihlásit se do hodin náboženství.

Sbírka na Ukrajinu
Farnost Panny Marie Sněžné pořádá jako každý rok spolu s UKŽ sbírku šatstva
a bot pro 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,
použijeme na nákup potravin pro humanitární jídelnu "Jedno srdce", kde vaří
jedno teplé jídlo denně pro staré opuštěné lidi a sirotky.

Sbírka se koná:
pátek - 11. října:
14.00-18.00 hod.
9.00-14.00 hod.
sobota - 12. října:
opět na dvou místech současně:
-- kostel Panny Marie Sněžné (kaple sv. Jana na nádvoří vlevo) - pro ty,
kdo jdou pěšky nebo použijí MHD, nevhodné pro auta
-- na nákladovém (nikoli osobním!) nádraží Praha Vršovice (v označeném
vagónu) - vhodné pro auta, příjezd z ulice Petrohradská - Bartoškova, od
tramvaje je to pěšky daleko
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 vděční 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

Koncert
ve středu 23. října 2002 v 19.15 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
Uslyšíme sólový a sborový zpěv, ale i varhanní a houslové skladby.

Hrát a zpívat budou členové Státní opery Praha
a

chrámový sbor od sv. Markéty v Břevnově.

Setkání
s

P. Petrem Prokopem Siostrzonkem
převorem benediktinského opatství v Břevnově

úterý 5. listopadu 2002 v 19:19 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné

Církev a řeholní život na začátku 21. století.

„Setkávání po deváté a po dětské“ v Klubu u P. Marie Sněžné
Opět po prázdninách je možnost zajít na čaj či kávu do Klubu. Je zde možnost
setkat se s některým bratrem františkánem. Kdo si chcete příjemně prodloužit
nedělní dopoledne, přijďte. Klub se nachází při vstupu do Františkánské
zahrady vlevo.

Poděkování
V pátek 4. října se naše farnost zúčastnila oslavy sv. Františka z Assisi
v kostele Panny Marie Sněžné spolu s bratry františkány a bratrem
dominikánem. Chceme poděkovat všem, kdo se na přípravě oslavy účastnili.
Promluva bratra dominikána musela oslovit snad i „hluchého“. Byla a je
povzbuzením do dalších dnů. Též děkujeme bratřím františkánům za vřelé
pozvání a pohoštění všech zúčastněných po mši svaté.
Ludmila Jirsová
__________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze - říjen 2002

3

Příprava promluvy otce Norberta, Hoješín 1999
30. týden v mezidobí, Lk 13, 22-30

Vyjít „dveřmi“. Knihy, které mluví o výchově, o ukázněnosti, obyčejně
ukazují, jaký výsledek to všechno má mít: charakterní člověk, ideál dobrého a
krásného muže či ženy. Proti tomu však se dá namítnout. Není to jednostranné?
Cíl křesťanství není jenom v tom, abychom byli sami dokonalí. Odpověď je
snadná: vlastní dokonalost není možná bez pravé lásky. Láska pak jsou
„dveře“, které nám otvírají správný přístup k bližnímu a k Bohu. Ale i ty dveře
jsou úzké. Pravá láska nejsou jenom city, sympatie, ale služba. Ta pak
vyžaduje mnoho záporů a obětí. Tak je tomu v rodině, na pracovišti, i v církvi.
Kristova láska k lidem se nejvíc projevila ve znamení kříže. Nemůže proto ani
být jiná ani láska křesťanská. Ale je to kříž vítězný, otevírající dveře
království.

DOPORUČUJEME
Rekolekce pro manželské páry se uskuteční v sobotu 23. 11. 2002 od 9 do
16 hod. v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Rekolekci
povede P. Michal Kaplánek SDB. Hlaste se na tel.: 220 181 777 nebo
cpr@iol.cz.

Doporučujeme číst Zpravodaj pražské arcidiecéze. Je zde mnoho
konkrétních nabídek. Vychází vždy první úterý v měsíci a najdete ho
v kostele u Katolického týdeníku.

POPOVODŇOVÉ ZAMYŠLENÍ
Mezi chataři
Chatařská kolonie na břehu řeky Lužnice, srpen 2002. Voda už olizuje kraj
lesa, proudí po cestě, tam, kde dříve byla šťavnatá zelená louka a později
chaty, domky, ploty a zahrádky, se všude valí majestátní hnědý proud. Už svítí
sluníčko a mezi borovicemi na kraji lesa postávají skupinky lidí. Jejich
povodeň, jejich památka na ni nebude mít tragiku toho, co zůstane lidem z
Metel, Zálezlic nebo Karlína. Přijeli ze svých nezatopených bytů a teď se jen
dívají, jak voda ničí místa jejich odpočinku, útočiště jejich sobot a nedělí.
Procházel jsem mezi nimi a poslouchal, jak si tu a tam skupinky začínají
mezi sebou povídat. Dva manželské páry se dívají na své chajdy. „Tamto je

vaše?“ „Jo, to bylo, to je naše…“ „Znali jsme vaši maminku, paní docentku…“
a tak jim snad voda i něco připlavila, seznámení se sousedy, kolem nichž třeba
deset let chodili nevšímavě. O kousek dál vypráví starší pán pobaveně, co našel
ve své zatopené chajdě. „To byste nevěřili, co všechno voda dokáže! Já jsem
vešel do místnosti, a nábytek byl úplně přestavěnej, přesně opačně než dřív –
stoleček, co byl dřív v jednom rohu, byl přesně v tom druhým, a všechno
ostatní taky.“ Ne všechny ale neopouští humor. „To je hrozný, oni ukazujou
jenom Prahu, pořád jenom Prahu, a vo Lužnici, vo nás nic,“ ozývá se hořký
hlas.
Po povodni bude všechno jinak než dřív, shodneme se asi všichni. Jiné
budou břehy řek, mosty, jiný bude rozpočet, jiné platy, hodně dětí bude mít
jiný školní rok, a hlavně, doufejme, bude dost jiných, nových příbytků pro
vyplavené. Možná bychom se shodli i na tom, že to jediné, co zůstane stejné,
budeme my sami, my lidé – stejně nepoučitelní, opakující stejné chyby. Ale
nemuselo by to tak být.
Tam, kde dnes už zase v suchu stojí chatařská kolonie, byly ještě před
deseti patnácti lety louky. Dnes z nich nezbyl už ani kousíček, postupně je
pohltily malé chatky se zahrádkami i velké, luxusní domy, postavené s jakousi
nepochopitelnou vyzývavostí pár metrů od břehu. Jedna z těch chat uplavala a
pobořila o kilometr dál po proudu lávku přes řeku, jedinou ve městečku. Skoro
by se chtělo říct – na to, aby z luk podél řeky ty přerostlé chatky odplavila
nadobro, byla ještě i ta letošní velká voda slabá.
Kdybychom dovedli poslouchat, dozvěděli bychom se od vody o sobě
mnoho zajímavého. Třeba to, že dokud nám nezačne téct na zahradu nebo
přímo do bot, příliš se nestaráme o to, co je za naším plotem. Dokud v ní
nejsme namočení, řeka nás moc nezajímá. Letošní léto jsme se ale namočili
pořádně, a tak bychom si mohli poslechnout, co nám naše řeky chtějí říci –
možná něco jako: „Prosím, lidi, začněte se chovat aspoň jako zvířata, všímejte
si trochu, co se děje kolem vás, za okýnkem auta a za oky plotu! Pořád ještě
vám věříme - jste sice fakt nepoučitelní, ale zatím ještě máte smysl pro humor.
Tak to zkuste!“
Filip Outrata
______________________________________________________________________
Největší nebezpečí, které by mohlo v lidstvu vyvolat hrůzu, není nějaká vnější
katastrofa…, ale ztráta životní radosti. Bez této radosti ze života, ohně duše, tohoto
překypování touhy po životě, neexistuje silný náboženský život, ale jen únava a
prostřednost.
Pierre Teilhard de Chardin
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KLUB VÝTVARNÍKŮ
Dnes Vám představuji další členy našeho Klubu výtvarníků –
akademického malíře a restaurátora – pana Josefa Kuldu, který pochází
z Červeného Kostelce v okrese Náchod a nyní žije a pracuje v Praze. Výtvarně
se projevoval již v dětství. Nejdříve vnikal do tajů loutkařiny. Nástěnnou a
dekorativní malbu vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
v ateliéru prof. Josefa Nováka. Po absolvování VŠUP v roce 1958 se
příležitostně věnoval užité grafice a roku 1965 zakotvil jako restaurátor
především oltářních architektur a plastik. Za 33 let praxe v oboru vzpomenu
jen některé z velkého množství jeho restaurátorských prací, např.: kazatelna,
varhanní skříně, řezané dubové lavice, zpovědnice, oltář a obložení stěn
v sakristii v kostele sv. Tomáše v Praze 1, varhanní skříň včetně plastické
výzdoby v Katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Nelze nevzpomenout národní
kulturní památku – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově, kde restauroval
3 oltáře a kazatelnu, nebo plastiky a řezby v kostele sv. Klimenta či
restaurované plastiky v kostele sv. Máří Magdalény v Sobotce. Účastnil se
restaurátorských výstav v Mánesu, v Národní galerii. Je členem Asociace
restaurátoru, Syndikátu výtvarných umělců a Klubu výtvarníků při
františkánském klášteře kostela Panny Marie Sněžné v Praze 1.
Paní Jana Tilšerová patří také do našeho Klubu výtvarníků. Narodila se na
Mělníku. Vystudovala architekturu na stavební fakultě ČVUT. Po ukončení
školy pracovala jako samostatný projektant v několika projektových ústavech.
Nyní žije a tvoří v Praze. Kreslení se věnovala tedy ve škole i v práci.
Malování se věnovala nejdříve po chvílích a soustavně se mu věnuje
posledních 12 let. V roce 1990 absolvovala Lidovou konzervatoř, obor kresba,
malba, grafika a od tehdy se účastní různých výstav v Praze, na Mělníku,
v Jablonci na Nisou… Zpočátku malovala zátiší (ovoce, květiny) a jihočeské
motivy (krajinu, návsi …), později se změnou techniky přechází k abstrakci,
kde využívá rostlinných motivů květin, stromů a modeluje kombinovanou
technikou nejrůznější náměty stvoření přírody. Ve svých obrazech zachycuje
současně stav a děje lidské duše – její hledání a nalézání toho nejpodstatnějšího
– Skutečnosti.
Oběma autorům přeji hodně zdraví a Božího požehnání v jejich tvorbě.
Stanka Čermáková – Hrtánková, malířka
___________________________________________________________________
Dělej, co dokážeš, a modli se o to, co nedokážeš, a Bůh ti dá, abys to dokázal.
sv. Augustin

VIDEOPROJEKCE
Loučení

(SSSR 1983, Elem Klimov)

ve čtvrtek 24. října 2002 v 19:00 hod
v Klubu Panny Marie Sněžné
Film uvede a seminářovou rozpravu povede doc. PhDr. Vl. Suchánek, Ph.D.

Vstupné dobrovolné
_______________________________________________________________
Jungmannovo nám. – při vstupu do Františkánské zahrady vlevo

Jedno z vrcholných skoro zapomenutých děl sovětské kinematografie. Volná
adaptace novely Valentina Rasputina, který chtěl za myšlenkové vyznění filmu
Klimova zažalovat. Film pojednává o postupně vytrhávaných kořenech bytí,
které jsou rozhodující pro lidskou etiku i morálku a pro uvědomování si
spjatosti duše se zemí i nebem.
Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D. vystudoval film. režii na moskevském
VGIK. Pro náboženské přesvědčení měl v letech 1985-1990 zákaz činnosti v
oboru. Přesto vytvořil několik dokumentárních poetických filmů (Napr.
"Elegie", "Dřevo se hudbou odívá", aj.). V r. 1985 spoluzakládá Studio
Velehrad Olomouc, kde natočil několik celovečerních dokumentárních a
hraných filmů (např. "Den pro Agape" s P. Josefem Zvěřinou). Od r.1992 učí
na Katedře teorie a dějin dramatických umění FF Univerzity Palackého v
Olomouci. Je docentem teorie a dějin filmu.

Připravujeme:
Bajaja (ČSR 1950, Jiří Trnka)
Notoricky známá pohádka Boženy Němcové v loutkovém zpracování génia
české filmové animace. Jiří Trnka navíc použil motivy i z další pohádky
Boženy Němcové „Divotvorný meč". Vzniklo mimořádné duchovní dílo, které
oslovuje spíše dospělého diváka a které v sobě skrývá symbolické podobenství
o časoprostoru a smyslu lidského života.
Čtvrtek 12. prosince 2002 v 19:00 hod v Klubu u Panny Marie Sněžné.
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
čtvrtek:

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

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Říjen 2002
11. 10. Pá
14:00 - 18:00 Sbírka oblečení a obuvi na Ukrajinu
v kapli sv. Jana
12. 10. So
8:00 - 14:00 Sbírka oblečení a obuvi na Ukrajinu
tamtéž
po oba dny
zároveň probíhá sbírka na nákladovém nádraží Praha – Vršovice
Přijďte pomoct!
13. 10. Ne
10-12 Prodej křesťanských knih
klub
14. 10. Po
16:00 Koncert: Mužský pěvecký sbor z Holandska (49,- Kč)
kostel
15. 10. Út
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
16. 10. St
14:30 UKŽ: Přednáška o NDR
klub
20. 10. Ne
Sbírka na misie
22. 10. Út
17:00 Setkání farní rady – otevřené pro všechny
klub
23. 10. St
sv. Jan Kapistránský, kněz, františkán
19:15 Koncert členů Státní opery Praha
kostel
a chrámového sboru z Břevnova
19:00 Videoprojekce: Loučení (SSSR, 1983, Elem Klimov)
klub
24. 10. Čt
1. 11. Pá
Slavnost Všech svatých
2. 11. So
Památka zesnulých
3. 11. Ne
Sbírka na Arcidiecézní charitu
14-15 Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
5. 11. Út
19:19 Setkání s benediktinským převorem P. Prokopem Siostrzonkem
klub

Telefon do kláštera:

tel:

224 490 350

Úřední hodiny na faře:

Po
Čt
Út

14:00-16:30
15:30-18:00
14:00-16.30

Farní charita (fara):

Út, St, Pá

9:00-11:30

_____________________________________________________________________________________

Náklady na vytištění Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Kontaktní adresy:
Farní úřad, Jungmann. nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
Outratovi, Krakovská 24, Praha 1, tel.: 222 212 155
Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 776 865 441
jirsoval@volny.cz
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 20. října 2002.

