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Anežka Česká, abatyše OSCI (13. listopadu)
se narodila kolem roku 1207 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I.
Anežka se cele oddala asketickému životu. Jejími vzory byli František z Assisi
a Klára z Assisi, se kterou udržovala písemně vřelé vztahy. Roku 1231 odmítla
sňatek s německým císařem Bedřichem II. Její bratr Václav I. jí daroval
pozemky na břehu Vltavy. Ze svého královského věna zahájila stavbu kláštera
minoritů a roku 1233 založila spolu s matkou Konstancií u kostela sv. Haštala
na Starém Městě pražském špitál sv. Františka z Assisi, první svého druhu
v Čechách, jemuž darovala i kostel sv. Petra Na Poříčí.
Dne 11. 6. 1234 vstoupila třiadvacetiletá Anežka spolu se sedmi dívkami ze
šlechtických rodů do kláštera Na Františku – chudého řádu sv. Kláry. Krátce
nato ji papež jmenoval abatyší.
Založila též špitální bratrstvo, z něhož se roku 1238 stal řád křížovníků
s červenou hvězdou - jediný český mužský řád založený u nás.
Anežka zemřela 2. 3. 1282 ve svém klášteře Na Františku. Za blahoslavenou
byla prohlášená 1874 a 12. 11. 1989 byla v Římě svatořečena.
Schauber, Schindler: Rok se svatými

Z FARNOSTI
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

Téma: Církev a řeholní život na začátku 21. století.

Koncert
v neděli 1. prosince 2002 v 15.00 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné

Eva Henychová
písničky s kytarou
„Písně, které zpívám, jsou upřímné výpovědi z mého života, což není jen
radostné jásání o životě a lásce, ale i o bolesti, krizích a prohrách. Třeba i o
mém vnitřním zlu, se kterým bojuji, stejně jako každý. Ve výsledku koncertu
však myslím, že to vyzní pozitivně, a doufám, že to provokuje lidi
k přemýšlení,“ řekla o sobě a své tvorbě Eva Henychová.
Večer na téma

Církev v Americe
O svém životě v USA bude vyprávět a na naše otázky odpovídat

Mgr. Charles Tvrzník
úterý 3. prosince 2002 v 19:19 v Klubu
Mgr. Charles Tvrzník se narodil v Čechách, vystudoval filologii na Karlově
univerzitě v Praze. V roce 1983 emigroval do USA, kde žil 18 let. Prošel různá
zaměstnání, nakonec pracoval i pro americkou vládu, a žil na různých místech
(Chicago, Los Angeles, Monterey u San Francisca, Albuquerque v New
Mexico, kde byl zaměstnán v ekumenickém centru „Christian Center“. Bude
nám vyprávět také o životě českých komunit v USA a o setkání s biskupy, kteří
byli určeni pro službu Čechům žijícím v zahraničí (za dob totality to byl biskup
Škarvada, nyní biskup Esterka).
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Svátost nemocných
Příprava na přijetí této svátosti bude v úterý 5. 11. od 9 hod. v Klubu.
Ve čtvrtek 7. 11. při ranní mši sv. v 8 hod. bude tato svátost udělovaná.
Informace dostanete na faře v úředních hodinách.

Mikulášská besídka se bude konat pro děti z farnosti ve velkém refektáři
v neděli 8. prosince v 15:00 hod. (vstup z Františkánské zahrady). Příspěvek na
balíček, který děti dostanou, je 70 Kč pro jedno dítě, 100 Kč pro dva
sourozence, 120 Kč pro tři sourozence. Přihlašujte své děti u Jana Deutsche
v Klubu vždy v neděli 10-12 hod. nebo ve čtvrtek po 18 hod. také v Klubu.

Předvánoční úklid kostela bude v sobotu 14. 12. od 9 hod.
(Doporučujeme přinést si gum. rukavice a nějaký hadr.)

Těší se Anežka Tutrová

Poděkování. Ve středu 23. 10. 2002 jsme měli opět možnost vyslechnout
hodinový koncert v našem kostele. Všem účinkujícím patří náš velký obdiv a
dík. Tentokrát byl koncert velmi rozmanitý, slyšeli jsme varhanní skladby,
violoncello, housle, sólový i sborový zpěv. Hráli a zpívali nejen
profesionálové, ale také dvě žákyně základní školy a chrámový sbor od sv.
Markéty v Břevnově. Po koncertě jsme se všichni sešli v Klubu při malém
občerstvení. Již se těšíme na koncert příští. Jen je škoda, že tak málo farníků
L. Jirsová
přijímá pozvání.

Z CÍRKVE
Slavnost Světla je 15. 11. v 19 hod. v Arcibiskupském gymnáziu v Praze 2,
Korunní 2. Modlitba je přípravou na Evropské setkání mladých v Paříži-Taizé.
Rekolekce pro manželské páry bude v sobotu 23. 11. 2002 od 9 do 16 h.
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.

Farnost sv. Tomáše, v Praze 1 – Malá Strana
V rámci 775 let výročí založení kostela Vás zve na cyklus přednášek:

5. 11. (úterý): PhDr. K. Dvorský: „Chrám sv. Tomáše a španělská strana
v Čechách v 17. stol.“
12. 11. (úterý): PhDr. Jan Jakub Outrata: „Kostel sv. Tomáše: Malostranský
poklad“
26. 11. (úterý): PhDr. William Faix, OSA:
„The Historical and Cultural significance of Saint Thomas church“
Přednášky začínají v 18:15 hod. v letním refektáři kláštera sv. Tomáše.
___________________________________________________________
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Miluj Boha nade vše a bližního jako sama sebe
Hřích je porušení (těžký hřích - zrušení) vztahu lásky (společenství) s Bohem i
lidmi.
Ztrátu společenství s Bohem = neschopnost dosažení věčného života nazýváme
věčný trest. Porušení vztahů ke stvoření - trest časný.
Odpuštění hříchů = obnovení společenství s Bohem - je prominutím věčného
trestu.
Zbývá napravení časných vztahů (ke stvoření, zejména k lidem) toho
dosahujeme skutky lásky (= obrácení, očištění).
Ve společenství Kristova tajemného těla (církve) existuje vzájemná pomoc při
očišťování ( = nápravě škod).
Odpustky jsou jednou z forem tohoto očišťování. Církev určuje úkony a
způsob nápravy. Dělí je na plnomocné - (odpuštění všech časných trestů za již
odpuštěné hříchy) a na neplnomocné - (odpuštění části).
Můžeme je získat pro sebe, či věnovat druhým, formou přímluvy i zemřelým
(očistec = dorůstání v lásce).
Podmínky pro získání
- křesťan - katolík, který sám není v trestu (exkomunikace)
- je v posvěcující milosti (svátostí smíření)
- má úmysl získat odpustky
- vykoná předepsaný skutek
- nemá zalíbení v žádném hříchu
- přijme Eucharistii
- pomodlí se na úmysl papeže
Odpustky 1. a 2. listopadu
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v
očistci. Kromě obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba
na úmysl Svatého Otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoli hříchu, a
to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a
Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen
duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a
pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při
návštěvě hřbitova získat takovým způsobem odpustky částečné.
Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem
týdne modliteb za zemřelé nebo v jeho průběhu nebo až v dalších dnech po
jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce jsou nutné
každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.
zpracoval bratr Michal, farář
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KLUB VÝTVARNÍKŮ
Umění není jen projevem talentu, ale také věcí srdce, ochoty a nezlomné
píle zachytit na plátně to, co tvoří poklad naší mysli a cítění. Jedno se váže
s druhým. Bez této kompletnosti by šlo o pouhé nedotáhnuté laškování
s uměním. Dnes vám představím členku našeho Klubu výtvarníků, která
poskytuje umění vše, čím disponuje. Je jí akademická malířka – paní Eliška
Jakubíčková..
Narodila se v Pardubicích (1955). Dětství prožila ve Šternberku na Moravě
a v Poličce na Českomoravské vysočině. Již v období dospívání silně tíhla
k malování. Pro nepřízeň osudu se nedostala na AVU. Vystudovala tedy
organickou technologii na VŠCHT v Praze. Sedm let pracovala v oboru. Její
touha věnovat se výtvarnému umění profesionálně neopadla ani za tato dlouhá
léta. Aby se alespoň přiblížila umění, přijala jako inženýrka chemie práci
uklízečky v Národní galerii v Praze. V roce 1987 se splnil její sen a byla přijata
na AVU v Praze. Zde studovala obor malířství v ateliéru figurální a
monumentální malby. Od roku 1993, kdy studium ukončila, se věnuje volné
tvorbě v oblasti kresby a malby. Kromě toho působí jako pedagog.
Hlavním tématem její tvorby je zájem o člověka a lidi vůbec. Z toho
vyplývá poměrně dosti časté používání biblických námětů a událostí. Snaží se
zachytit nejen vnější podobu, ale především projevy vnitřního života člověka,
lidí a událostí. Maluje akrylovými barvami převážně obrazy velkých rozměrů.
Obrazy jsou většinou figurální, avšak lidská postava se v nich často ztrácí
v abstraktní malbě. Výsledkem bývá často buď abstraktní obraz namalovaný
rychlým prudkým gestem, nebo naopak útvary připomínající sochy. Sama o
sobě říká, že zatím stále hledá definitivní výraz a způsob malby, kterým by
vyjádřila to, co potřebuje. Zřejmě se tomu nejvíce přibližuje v gestické
abstraktní malbě. Její výstavní činnost je intenzivní. Od roku 1990 se účastnila
11 společných a 6 samostatných výstav. Za všechny vzpomenu například
výstavu „Několik českých malířů“ – ve Švédsku (1991), „Neplánované
spojení“ – v galerii Mánes (1999), „Uvnitř a vně“ – v Emauzích v Praze…
Velmi oceňujeme její vytrvalost a snahu prosadit svůj talent a zájmy. Proto
paní malířce přejeme hodně Božího požehnání do jejího života i práce a těšíme
se na další její umělecké „plody“.
Stanka Čermáková – Hrtánková, malířka
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AKCE v Klubu u Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. – při vstupu do Františkánské zahrady vlevo

Přednášky s diapozitivy
ve středu 13. listopadu v 18:00 hod.
Putování po staroruských klášterech až na Solovecké ostrovy
Doc. Mudr. Milan Kment, CSc.
v pondělí 9. prosince v 19:00 hod.
Slavomír Horák: Mýty a legendy Afgánistánu

Koncert:
KVINTERNA – FLOS FLORUM
hudba českého království ve 14. století
v úterý 12. listopadu 2002 v 19:00 hod.
Hana Blochová – zpěv, gotická harfa, varhanní portativ
Petr Vyoral – fiduly, kvinterna, středověká loutna
Pavel Polášek – středověké dechové nástroje, cimbálek, zpěv
Lubomír Holzer – bicí nástroje
Neformální představení nahrávky.
Hudební vydavatelství ARTA Records / 2HP Production

Videoprojekce
Bajaja (ČSR 1950, Jiří Trnka)
ve čtvrtek 12. prosince 2002 v 19:00 hod.
Film uvede a seminářovou rozpravu povede doc. PhDr. Vl. Suchánek, Ph.D.
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 oslovující spíše
dospělého diváka, které v sobě skrývá symbolické podobenství o časoprostoru
a smyslu lidského života.
Vstupné dobrovolné

_____________________________________________________
„Setkávání v neděli po „deváté“ a po „dětské“ v Klubu
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.
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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

Výuka dětí – náboženství

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

příprava
na 1. sv. přijímání
St 16.30-17.15
1. tř. a předškoláci
St 17.15-18.15
(od 6 let)
včetně přípravy na 1. svaté přijímání
2.-3. tř.
St 16.30-17.15
4.-5. tř.
St 17.15-18.15
6.-7. tř.
Čt 17.00-18.00

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

Mše svatá pro mládež
V 17.00 hod. mše sv. v Klubu
s následným programem.
Informace: bratr Bartoloměj OFM

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

Veřejné setkání farní rady a farnosti
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.

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

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.

Setkávání výtvarníků
Vždy 2. úterý v měsíci v 17.00 v Klubu.
Informace: Natalie Hlubučková
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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
17:00 mše sv. pro mládež s následným programem (Klub)
19:00 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Listopad 2002
1. 11. Pá
2. 11. So
3. 11. Ne
5. 11. Út

14-15
9:00
19:19

Slavnost Všech svatých
Památka zesnulých
Sbírka na Arcidiecézní charitu
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
Příprava na přijetí svátosti nemocných
Klub
Setkání s benediktinským převorem P. Prokopem Siostrzonkem
Klub

7. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.

Čt
Ne
Po
Út

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

13. 11. St

15. 11.
19. 11.
24. 11.
1. 12.

Pá
Út
Ne
Ne

3. 12. Út
8. 12. Ne
14. 12. So

14:30
18:00
8:00
17:00

14-15
15:00
19:19
15:00
9:00

Udělování svátosti nemocných při mši svaté
Prodej křesťanských knih
Klub
Mše svatá za spravedlivý mír
Setkání výtvarníků
Koncert: KVINTERNA – FLOS FLORUM
hudba českého království ve 14. století
Klub
Svátek sv. Anežky České
UKŽ: Přednáška s diapoz.: Urbino, Florencie
Klub
Přednáška s diap.: Putování po staroruských klášterech
Klub
Připomínka 14 umučených bratří
Setkání farní rady – otevřené pro všechny
Klub
Slavnost Ježíše Krista Krále
1. neděle adventní
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
Koncert: Eva Henychová – písničky s kytarou
Klub
Církev v USA – vypráví a beseduje Mgr. Charles Tvrzník Klub
Mikulášská besídka pro děti z farnosti
velký refektář
Úklid kostela (předvánoční)

Telefon do kláštera:
Farní úřad
Úřední hodiny na faře:
Farní charita (fara):

tel:
tel.:
Po
Út

224 490 350
222 246 243
14:00-16:30 Út, St, Pá 9:00-11:30 Čt 15:30-18:00
14:00-16.30

______________________________________________________________________________

Náklady na vytištění Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Kontaktní adresy:
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. listopadu 2002.

