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Jan od Kříže, řeholník, mystik, církevní učitel OCarm
(14. prosince)
Narodil se 24. 6. 1542 ve Španělsku. Jan se stal ošetřovatelem nemocných
v Medině del Campo. Pro velkou horlivost a lásku k bližním byl velmi oblíben.
Vedle své těžké práce navštěvoval filozofický kurs v místní jezuitské koleji.
Ve svých 21 letech vstoupil Jan v Medině do karmelitánského řádu a byl
svými představenými poslán na teologická a filozofická studia do Salamanky.
V roce 1568 přijal Jan kněžské svěcení.
Brzy chtěl Jan z řádu odejít, nebyl spokojen s řádovým životem. V té době
však poznal mystičku a karmelitku Terezii z Avily, která před léty pociťovala
tutéž nespokojenost a začala r. 1562 své dílo reformy uvnitř řádu. Jan
spolupracoval s Terezií a po letech vznikla řádová větev reformovaných
bosých karmelitánů.
Ze strany nereformovaných se zvedl odpor a Jan byl jimi vězněn a těžce
týrán. R. 1578 utekl do odlehlého kláštera Calvario. Po oficiálním uznání obou
řádů („obutí a bosí“) se mohl Jan vrátit. Od r. 1588 byl Jan od Kříže převorem
hlavního kláštera bosých karmelitánů v Segovii. Mystik zemřel 14. 12. 1591
v klášteře Carmelitas Descalzos v Ubedě. Zanechal rozsáhlá mystická díla.
Spisy se zakládají na vlastních zážitcích a zkušenostech. („Výstup na horu
Karmel“, „Temná noc“, „Duchovní píseň“ a „Žhavý plamen lásky“).
Schauber, Schindler: Rok se svatými

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
…Už víte jak budete prožívat A D V E N T!!
Proces PROŽÍVÁNÍ probíhá myšlením.
Myšlení se promítá do slov a slova procházejí okamžikem TEĎ.
A z těchto okamžiků se skládá život jako mozaika.
Proto je zapotřebí si v adventu srovnat svoje myšlení.
Základní myšlenkou člověka-křesťana je: Kdo jsem já a kdo je Bůh?
Z této otázky vytane na mysli odpověď na druhou polovinu otázky: Bůh je
všemohoucí, a kdo jsem já, mi vyplyne po prožití obsahu slova všemocný.
K prožívání obsahu slov je zapotřebí zpomalit tok řeči - to slovo zopakovat,
případně obsahově rozdělit - pomlčkou a tu pomlčku prožít vzdechem
„Pane, Ty můžeš VŠE - vykonat, i když mně to logicky nejde dohromady.
Tedy - BŮH je „VŠE - MOCNÝ!“
Já vím, že si říkáte: „To nikdy nepochopím.“
Proto sledujte, co udělala Panna Maria při zjevení anděla Gabriela v Galileji.
Také nemohla pochopit první půlku zprávy, že se stane matkou Mesiáše.
Proto tuto část zvěsti uložila do svého srdce a udělala to, čemu rozuměla,
že její příbuzná potřebuje pomoci. Anděl jí k tomu dodal: „U Boha není nic
nemožného.“ To znamená, že je VŠE - MOCMÝ. Panna Maria udělala to,
podle čeho nás posuzuje Bůh, totiž podle projevů lásky.
„Co jste učinili jednomu z mých nejmenších, mně jste učinili.“
Proto při srovnávání myšlenek v adventu i v životě budou Vaše rozhodnutí
provázet tiché důkazy, ze kterých vytušíte, že Bůh je VŠE - MOHOUCÍ.
Postupujte dál v životě Panny Marie a pozorujte podobnost s tím Vaším.
Na Vánoce poznáte, že Kristus přišel i k Vám.
Ale POZOR! Bude to trochu jinak než jste si to vysnili, bude to podle Boží
režie.
K této nabídce či návodu je třeba něco dodat: Panna Maria byla v době
příchodu anděla „v kontaktu s Bohem“ - tzn. modlila se.
A ty nepochopitelné věci působí Bůh - Duch Svatý.
Ten také je přítomen v našich okamžicích TEĎ, do kterých se promítá Boží
záměr s námi. Zde se setkáváme s Boží vůlí, kde zaleží na nás, řekneme-li také
s Pannou Marii své „ANO“ k Boží nabídce ke spolupráci.
Proto je zapotřebí, abychom naše myšlenky správně roztřídili a srovnali.
Jiří Petrus
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Z FARNOSTI
Pravidelný cyklus promluv
„Trinitární tvář Boha – osoby nejsvětější Trojice ve spisu Zjevení sv. Jana“ má
bratr Regalát OFM vždy v úterý při mši sv. v 18.00 hod. (kromě svátků a
slavností).

Vánoční pásmo
v neděli 15. prosince 2002 v 16:00 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné
Uslyšíte zde vánoční pásmo, které pro Vás chystají děti ze ZŠ sester voršilek.
V tomto odpoledním posezení Vám děti zazpívají koledy, zahrají na hudební
nástroje a zarecitují, vše v duchu předvánoční nálady.
Zdena Pavlasová
Vstupné dobrovolné.

Předvánoční setkání pro mládež v Klubu
Ve čtvrtek 19. prosince 2002
bude po mši svaté, která začíná v 17:30 hod.,

předvánoční setkání se stromečkem.
Přijď mezi nás a přines sebou malý dáreček pro někoho z přítomných. I ty
dostaneš. Nezapomeň i na něco dobrého (třeba už vánočního), sníme všechno.
Na závěr se uskuteční tradiční pouštění lodiček se svíčkou po Vltavě.
Těšíme se na Tebe.
bratr Bartoloměj

Františkánská pouť po stopách svatého Františka
v Assisi a klášteře La Verna
Kdy: 17.-23. března 2003, cena: 6.900 Kč + 30-50 EUR na vstupy aj.,
do 10. 1. 2003 je třeba se závazně přihlásit a zaplatit zálohu 4.000 Kč,
doplatek do 10. 3. 2003. Bližší informace podá Johanka Šimůnková v pracovní
dny 9-15 hod. na telefonu 224 968 509 nebo e-mail: johanka.pms@atlas.cz.
organizačně připravil ing. Miroslav Pergler
_____________________________________________________________
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Bohoslužby u Panny Marie Sněžné o vánočních svátcích
24. 12. Út Štědrý den
25. 12. St
26. 12. Čt
29. 12. Ne
31. 12. Út

1. 1.
2003
5. 1.

St
Ne

16:00 pro rodiče s dětmi
24:00 s lidovým zpěvem
Slavnost Narození Páně
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
Svátek sv. Štěpána
9:00,
11:30, 18:00
Svátek Svaté Rodiny
9:00 a 10:15 obnova manžel. slibu
Ježíše, Marie a Josefa
11:30, 18:00
sv. Silvestr I.
8:00
16:00 poděkování za uplynulý rok
24:00 přivítání Nového roku
Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 2003
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00

CHARITA
Tříkrálová sbírka
se uskuteční se souhlasem ČBK ve dnech 3.- 6. ledna 2003.
Hlavním smyslem sbírky je pomoc potřebným lidem.
Tato sbírka se v minulých letech setkala s velkým ohlasem. Byla v naší farnosti
doprovázena skupinkami obětavých farníků, ke kterým se přidali i další lidé a
svým zpěvem, kde převládaly zejména koledy a další lidové písně. Tím
přispěli k získávání finančních prostředků do připravených pokladniček. Další
dobrovolníci se s kasičkami pohybovali např. v místě bydliště.
Obracíme se proto na všechny, kteří chtějí svojí účastí na Tříkrálové sbírce
konkrétně pomoci:

Hledáme především vedoucí tříčlenných skupinek koledníků. Ti musí
být starší 18 let a mít platný občanský průkaz. Ostatní členové skupinky
koledníků mohou být mladší, třeba i děti.
Vzhledem k tomu, že kostel Panny Marie Sněžné má výjimečnou polohu
v centru Prahy, rozvíjí se kolem něho život bratří františkánů a tak přijde do
našeho kostela mnoho návštěvníků. A kdo jiný by je měl oslovit, než právě my
z farnosti. To je pomoc, kterou můžeme poskytnout. Samozřejmě činnost
charity vyžaduje nejen lidské úsilí, ale také finanční prostředky. Je nutné si
uvědomit, že pomoc je třeba poskytovat také starým, nemocným a jinak
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postiženým lidem dlouhodobě. A právě na těchto větších projektech, které
nejsme schopni sami realizovat, se chceme alespoň trochu podílet svojí
aktivitou při této sbírce.
Dokážeme se přemoci, najít důvod, proč je dobré udělat něco pro druhého bez
nároku na odplatu, udělat ten první krok a přihlásit se? Organizační pokyny
budou všem zájemcům včas sděleny a současně budou zveřejněny na nástěnce.
Pokud se rozhodnete stát se vedoucím skupinky (nebo se jinak zapojit),
přihlaste se prosím nejpozději do 20. prosince 2002 na faře (můžete tak
učinit osobně nebo telefonem 222 246 243) nebo u koordinátora sbírky
v naší farnosti M. Kotlanda vždy v úterý 14.00-16.30 na faře.
za Vaši pomoc a ochotu děkují bratr Michal a M. Kotland
V pátek 3. ledna 2003 při mši svaté v 16.30 hod. bude v kostele sv.
Ludmily na náměstí Míru (Praha 2-Vinohrady) požehnáno všem koledníkům.
Mši bude celebrovat biskup Karel Herbst.
Koledníci i všichni ostatní jsme srdečně zváni.
Při Tříkrálové sbírce 2002 byl celkový výtěžek v naší farnosti cca 27 000,- Kč.
Farní charita u P. Marie Sněžné obdržela v květnu 2002 cca 19 000,- Kč, tj.
70% z celkové vybrané částky (po odečtení nákladů). 14 000,- Kč bylo dáno
na provoz Azylového domu v Karlíně, 2 000,- Kč na potřeby seniorů ve
farnosti a zbylou částkou byly podpořeny sociálně slabé rodiny při Mikulášské
besídce. Na rok 2003 bylo přislíbeno, že se do farností na charitní potřeby vrátí
80 % z vybraných peněz. Prosíme o spolupráci, abychom mohli pomoci těm,
kteří to potřebují. Díky.
Ludmila Jirsová

Přijďte zpívat koledy s kytarou
v sobotu 4. ledna 2003 před kostel
Panny Marie Sněžné od 14 do 16 hodin. Budeme zpívat stejné koledy
jako minulý
rok v rámci Tříkrálové sbírky.
Na kytaru doprovází Petr Maria Lutka
a Zdeněk Řeřicha.
Sejdeme se v 13:30 hod. v Klubu.
Ludmila Jirsová
_____________________________________________________________
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Z FARNÍ KNIHOVNIČKY
Benedikt V. Holota OFM: Nebyl jsem hrdina
V útlé knížce najdeme řadu příběhů z života františkána a kněze, kterého
v naší farnosti dobře známe. Své vyprávění začíná tím, jak ho policisté
se samopalem odvedli z konventu Panny Marie Sněžné v roce 1950 a
končí návratem na totéž místo v roce 1991. Mezi tím se dozvíme řadu
příhod z internačních táborů v padesátých letech, o jeho tajném
vysvěcení na kněze, o neoficiálním i oficiálním studiu teologie, o
zapojení do pracovního procesu i z jeho dlouholetého působení jako
faráře v Pečkách. Z knihy uvádíme dvě ukázky:
Když jsem si večer stěžoval na svoji duchovní bídu a říkal jsem:
“Kdybych tak měl klidnou mysl jako náš bratr Chrysostom, takovou
Hippolytovu poslušnost, Vojtěchovu pokoru, postřeh Ferdinandův,
svatou neposednost bratra Kosmy…“ - „Tak by s tebou nebylo
k vydržení!“ skočil mi do řeči náš magistr otec Bonaventura.
U kostela hráli chlapci fotbal. Šel jsem kolem a míč letěl přímo proti
mně. Kopl jsme ho zpátky na hřiště dětí a vzápětí jsem dostal důtku od
pana tajemníka, že pracuji s mládeží. Tak přísné bylo sledování kněze za
totality.
Vyprávění doprovázejí autorovy vlastní ilustrace. Knížka zatím není ve
farní knihovničce, ale za 89 Kč ji dostanete jako pěkný vánoční dárek ve
všech křesťanských knihkupectvích.
František Jirsa
Blahopřání
V neděli 8. prosince 2002 oslaví P. Benedikt Vladimír Holota OFM 50 let od
kněžského svěcení. K tomuto výročí mu srdečně gratulujeme a vyprošujeme
Boží požehnání a sílu do dalšího kněžského působení.
redakce

Co si přečetli a doporučují senioři
Matice cyrilometodějská s.r.o. v Olomouci vydala dvě útlé knížky a nejsou
drahé. Tomisko Ivančič: „Bděte a modlete se!“. Tato publikace vznikla z celé
série přednášek, které se uskutečnily v Jugoslávii. Druhou napsal biskup Dr.
Rudolf Graber: „Atanáš a dnešní Církev“. Přeložila ji Marie Mrázková
z německého originálu. Pohled do historie nám může dát odpověď na otázky,
které se mohou vyskytnout i v dnešní době.
Miroslav Kotland
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DOPORUČUJEME
Středa 11. 12. 9:00 Adventní dopolední rekolekce – P. Ing. M. Fiala OPraem.,
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6.
Středa 18. 12. 18:30 P. Josef Šplíchal: Adventní zamyšlení, klub III. Interní
kliniky lékařské fakulty UK a VFN, U nemocnice 1, Praha 2.
Roráty v adventní době v Katedrále sv. Víta v Praze (1.-24. 12. 2002):
Po-Pá v 5:45, v sobotu v 7:00, v neděli v 8:00. Bude-li uzavřen hlavní vchod
katedrály, použijte boční vchod (z ulice Vikářská).
Doporučujeme číst Zpravodaj pražské arcidiecéze, kde najdete mnoho
konkrétních nabídek. Vychází vždy první úterý v měsíci a v našem kostele ho
najdete vedle Katolického týdeníku.
red.

AKCE v Klubu u Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. – při vstupu do Františkánské zahrady vlevo

Přednášky s diapozitivy
v pondělí 9. prosince v 19:00 hod.
Slavomír Horák: Mýty a legendy Afganistanu

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

_____________________________________________
Šťastné a požehnané Vánoce,
svátky lásky Boha k lidem,
lásky člověka k člověku,
lásky ke všemu stvořenému.
PF 2003

redakce

_____________________________________________________________
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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
17:30 mše sv. pro mládež s následným programem (Klub)
19:00 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Prosinec 2002
7. 12. So
8. 12. Ne

9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
14. 12.

Po
Út
St
Čt
So

8-15

14:30
15:00
19:00
17:00
18:00
19:00

8:00
9:00
18:00
15. 12. Ne 16:00
17. 12. Út 17:00
18. 12. St 14:30
19. 12. Čt 17:30
4. 1. 03 So 14-16
5. 1. 03 Ne

Rekolekce pro farnost (v 8 h. mše sv. v kapli sv. Michala)
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Sbírka na bohoslovce
Shromáždění SFŘ
Mikulášská besídka pro děti z farnosti
velký refektář
Klub
Přednáška s diapozitivy: Mýty a legendy Afganistanu
Klub
Setkání výtvarníků
Mše svatá za spravedlivý mír
Klub
Videoprojekce: Bajaja (ČSR 1950, Jiří Trnka)
Památka sv. Jana od Kříže
Připomínka 14 umučených bratří
Předvánoční úklid kostela
Klub
Autorské čtení básní a výstava obrázků: Iva Folajtarová
Klub
Vánoční pásmo (účinkují děti ze ZŠ sester voršilek)
Klub
Setkání farní rady (otevřené)
Klub
Přednáška s diapozitivy: Ravena, San Marino, Benátky
Klub
Mše svatá a vánoční besídka pro mládež
Zpíváme koledy (Tříkrálová sbírka)
před kostelem
Slavnost Zjevení Páně

Výstava v kapli sv. Jana Nepomuckého a v kapli Panny Marie Pasovské (zároveň):
9.-14. 12. 2002
denně 10.00-18.00
Výstava k předvánoční aukci starožitností
Výstava v ambitu
7. 12.-5. 1. 2003 denně 10.00-18.00
Betlémy a vánoční tradice
kromě 24. a 31. 12. 10.00-15.00
1. 1. 13.00-18.00
__________________________________________________________________________________

Úřední hodiny na faře:
Po,Čt 14:00-16:30
Út, St, Pá 9:00-11:30
Farní charita (na faře):
Út
14:00-16.30
Telefon do kláštera:
224 490 350
___________________________________________________________________
Náklady na vytištění Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Kontaktní adresy: Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,jirsoval@volny.cz
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 15. prosince 2002.
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