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Ignác Stuchlý, kněz SDB, salesián, (17. ledna)
Ignác Stuchlý se narodil 14. 12. 1869 v Boleslavi v Horním Slezsku.
V pětadvaceti letech odešel k salesiánům do Turína (Itálie) a stal se prvním
českým salesiánem. Chtěl jít do misií, ale bl. Don Rua mu řekl, že jeho misie
budou na severu. V roce 1927 začal salesiánské dílo v naší vlasti ve Fryštáku a
stal se prvním inspektorem. Krátce před záborem řeholních domů v roce 1950
měl mozkovou příhodu a u řeholních sester v Lukově 17. ledna 1953 zemřel.
Přípravné práce k procesu blahořečení byly započaty v roce 1984. Diecézní
řízení o životě a ctnostech bylo však pro různé překážky zahájeno až v roce
1993 a dosud probíhá.
Schauber, Schindler: Rok se svatými

Z FARNOSTI
VOLBY DO FARNÍ RADY
u Panny Marie Sněžné
Po uplynutí dvouletého funkčního období současné farní rady se uskuteční
v březnu 2003 nové volby na období 2003-2005.

Do 19. ledna 2003 může kdokoli z farnosti navrhnout kandidáty do
farní rady. Uveďte, prosím, jméno, adresu a kontakt na
navrhovaného a odevzdejte na faře nebo vhoďte do schránky u fary,
abychom se mohli s kandidátem zkontaktovat.
Nová farní rada bude mít 8 členů, tzn. že 4 členové farní rady budou voleni
a 4 budou jmenováni farářem. Farní radě předsedá farář. Celkový počet členů
nové farní rady bude 9 (8 farníků a 1 farář).
Prosím o dodržení termínu na podání písemných návrhů na členy farní rady.
Navržení kandidáti budou telefonicky nebo e-mailem kontaktováni, aby
potvrdili souhlas s návrhem a budou seznámeni s dalším postupem (vypracovat
krátký dotazník).
V kostele budou stejně jako před dvěma lety instalovány panely se stručnou
informací o jednotlivých kandidátech.

Těším se na Vaši spolupráci.

bratr Michal OFM, farář

Pokračování sněmovního kroužku
S koncem roku 2002 byla ukončena příprava ve farnostech na Sněm v naší
zemi, který bude zahájen 5. 7. 2003 na Velehradě.
Protože setkávání byla velmi zajímavá, rozhodli jsme se, že budeme
pokračovat. Budeme se scházet vždy poslední úterý v měsíci.
V lednu se sejdeme v úterý 28. 1. v 19:19 hod. v Klubu.

Pravidelná setkávání
po mši sv. v neděli v Klubu 10.00-12.30 - posezení při kávě, čaji…, kulečník.
seniorů v úterý v Klubu od 9.00 při čaji a kávě.
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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).

Františkánská pouť po stopách svatého Františka
v Assisi a klášteře La Verna
Kdy: 17.-22. března 2003, cena: 6.900 Kč + 30-50 EUR na vstupy aj.
Bližší informace obdržíte u Johanky Šimůnkové v pracovní dny 9-15 hod. na
telefonu 224 968 509 nebo e-mail: johanka.pms@atlas.cz.
organizačně připravil ing. Miroslav Pergler

Na vlnách gospelů
Hlavní chrámová loď Panny Marie Sněžné se ve středu 11. 12. 2002 večer
houpala na vlnách gospelů. Kdo přišel, ač z vnějšku zkřehlý, roztával zevnitř.
Mohla za to Audrey Motaung, černošská zpěvačka, obklopená hudební
vokálně instrumentální skupinou Grace.
Gospel je moderní spirituál a v anglickém překladu znamená evangelium.
Audrey Motaung se svou skupinou se tomuto významu slova svým projevem
rozhodně nezpronevěřuje. Z celého jejich hudebního výrazu dýchá skutečná
nefalšovaná evangelní radost. Jako by jimi interpretované písně byly
samotným výdechem radosti, modlitbou chval.
Audrey Motaung, téměř archetypální černošská zpěvačka oblých tvarů,
byla jakožto lídr skupiny nejvýraznější postavou večera. Okouzlovala nejen
svým zpěvem, ale i slovem, kterým hlásala anglicky gospel všem přítomným.
Jakoby v jejím stínu byly tři doprovodné vokály, ale pouze do chvíle, kdy
každý z nich dostal prostor k vlastnímu sólovému projevu. Velmi pestré barvy
jejich hlasů vytvářely nádhernou kompozici akordů, které doplňovaly Audrey.
Celý obraz dotvářelo instrumentální pozadí kláves, bicích a kytary.
Vystoupení Audrey Motaung & Grace nebylo jen obyčejným koncertem, při
kterém posluchači pasivně sledují scény na pódiu. Byl to dialog mezi
zpěvačkou a publikem, které se nechalo vtáhnout do víru radosti a houpalo se v
rytmu gospelových písní. A nezůstalo jen u toho. Záhy putoval mikrofon mezi
lidmi a kdo měl trochu odvahu, mohl se zapojit do vokální improvizace.
Následovala krátká minilekce a po chvíli zpíval celý kostel trojhlasně gospel
"I believe". Odvažuji se říci, že takové vyznání víry Panna Maria Sněžná
dlouho nezažila.
Jindřich Strejček
__________________________________________________________
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Nové topení
Také jste si všimli, že se nám teď v našem kostele sedí příjemněji a
útulněji? Máme totiž v lavicích nové topení. Hnědě nalakované panely nejsou
na první pohled ani vidět, ale při delším sezení toto zlepšení naše nohy rychle
zaznamenají. Je to zásluha našeho otce faráře Michala, který pečuje nejen o
spásu našich nesmrtelných duší, ale i o zdraví našich tělesných schránek. Celý
loňský rok (a možná ještě trochu déle) pro nás toto vylepšení připravoval.
Nejdřív zjistil v různých pražských kostelích, jaké druhy topení se do lavic
mohou instalovat. Potom kontaktoval různé firmy a posuzoval jejich nabídky
z hlediska výhodnosti pro náš kostel i po stránce finanční. Pak někde
v rozpočtu vykouzlil peníze a k letošním Vánocům dal svým farníkům tento
dárek.
Milý otče Michale, chceme ti opravdu ze srdce poděkovat za to, jak
všestranně se o nás staráš.
P.S.: Je tu ovšem ještě druhá stránka věci. Za zvýšenou spotřebu elektrické
energie se také bude platit více peněz – to známe dobře i z našich domácích
rodinných rozpočtů. Když chceme doma topit, musíme si připlatit. Provoz
kostela se hradí z darů a z našich nedělních sbírek. Letos po povodních se
sbírky povážlivě ztenčily, protože do našeho kostela chodilo méně lidí
(doprava po celé Praze byla horší). Snad se to teď v novém roce zlepší, ale
přesto bychom si měli uvědomit, že když vhazujeme do košíčku náš pravidelný
nedělní obnos, přispíváme i na světlo a teplo v kostele.
Markéta Koronthályová

Silvestr ve Farním klubu
Možná, že se u Panny Marie Sněžné stane tradicí, scházet se v poslední den
roku ve Farním klubu. Proč? Protože tam na Silvestra 2002 prožilo pár
hezkých hodin mnoho farníků. Shromáždili se původně proto, aby ve svém
středu přivítali pana kardinála Vlka, který přislíbil svoji účast mezi
jednadvacátou až třiadvacátou hodinou. Bohužel do jeho nabitého programu se
návštěva u nás nakonec nevešla a na obětavé organizátorce večera, paní
Božence Harmáčkové, zůstala nemilá povinnost pana arcibiskupa u každého
z návštěvníků klubu omluvit. Přesto, že hlavní bod programu nevyšel, zábava u
svátečně prostřených stolů s občerstvením, a u sklenky vína, či u kávy a čaje,
se nakonec příjemně rozproudila. Každý si našel někoho, s kým si mile
popovídal, oblíbený kulečník také nezahálel. Kromě obložených chlebíčků
provoněla prostor klubu i thajská čočka s vařeným kolenem, kterou připravila
paní Maria Chrisostomidu. K ochutnání byly také šťouchané brambory
s podmáslím, oblíbené jídlo pana kardinála, které připravil pan arch. Zdeněk
Meisner. Avšak nejen jídlem živ je člověk. O budoucí možné spolupráci na
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poli uměleckém jsme si povídali s hudebním skladatelem Alešem Křičkou a
s jeho milou chotí. K nedávno promítanému dokumentu o kardinálu Vlkovi
jsme se vrátili v rozhovoru s jiným vzácným hostem – paní režisérkou
Angelikou Hanauerovou. Po 22. hodině sice někteří odešli ke svým rodinám,
ale mnozí vyčkali až do půlnoční mše svaté. Sloužil ji otec Michal, který byl,
spolu s dalšími bratry františkány, po celý večer se svými farníky. Společně
pak, s přijetím Božího požehnání, vstoupili všichni do nového roku 2003.
Žofie Ludvíková

PŘIPRAVUJEME
Večer o hudebním skladateli Jaroslavu Křičkovi
Loni uplynulo již 120 let od narození významného českého hudebního
skladatele Jaroslava Křičky (1882-1969), který několik tvůrčích let prožil
v Praze. V kostele Panny Marie Sněžné proběhla k tomuto výročí mše svatá.
Rádi bychom si tuto osobnost připomněli také jeho dílem. Připravujeme v
tomto roce večer nejen písní, ale také vyprávění a snad i setkání s dosud
žijícím skladatelovým synem Alešem Křičkou.
A jaké písně uslyšíte? Oblíbený vokální cyklus „První touhy“, který
Jaroslav Křička psal skutečně v opojení první lásky k Lidušce Ž. „…bylo to na
Letné, v zářivé májové poledne, přesně ve 12:45, když jsem se zamiloval do
Lidušky Ž. Volal jsem právě do okna jakýsi žert malíři M. ….šla kolem
skupinka děvčat ze školy, také v žertování, mezi nimi ona jak princezna,
k pomilování. Podívala se na mne, cosi řekla – smích, zůstal jsem v půli slova
trčet najednou něm a tich jsem byl raněn Amorem …“
Po čtyřiceti letech vzpomínal na první lásku s úsměvem, ale mladý
skladatel ji prožíval závratně a vidina milované tváře ho provázela celým
životem. Nejen, že pro ni napsal mnoho písní: Vy netušíte, čím jste se mi stala,
Zda si na mne vzpomenete ? Pojď ke mně blíž, Tiše zpívá moje láska… , ale
také svou první symfonii.
Více o životě a hudbě Jaroslava Křičky se dozvíte v tomto roce. Těšíme se
na setkání.
Iva Marková

__________________________________________________________
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CHARITA
Tříkrálová sbírka
Organizátorem letošní Tříkrálové sbírky, která se konala 3.-6. 1. 2003, je
opět v našem regionu Arcidiecézní charita Praha. Jak jsme již informovali
v prosincovém čísle Sněženky, také naše Farní charita se k této výzvě připojila.
Přihlásilo se však méně vedoucích skupinek koledníků (oproti roku 2002),
takže se dá očekávat, že do menšího počtu kasiček se vybere menší finanční
hotovost (nebo se mýlíme?). Je to škoda, protože z vybraných peněz je možné
přispívat např. na letní dětské tábory, mikulášskou besídku, starým lidem
s malými důchody na léky, průběžně sociálně slabým rodinám ap. Nemalou
částkou jsme také přispívali na jídlo pro lidi v nouzi v Azylovém domě
v Karlíně. Letos se na účet Farní charity vrátí 80 % z celkově vybrané částky.
Stále je ještě možné mimo uvedené dny, kdy se vybírá do kasiček, přispět
také prostřednictvím předepsaných složenek, které jsou k dispozici u novin
v kostele a na faře.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do této akce, patří vřelý dík.
M. Kotland

DOPORUČUJEME
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Thákurova 3, Praha 6
v pondělí 20. 1. 2003 v 18:00 Ekumenická bohoslužba, předsedá: kardinál
Miloslav Vlk, kazatel: vladyka Kryštof
ve středu 22. 1. 2003 v 9:30 Jak žije sekretář pražského arcibiskupa
– P. Vladimír Málek
ve středu 12. 2. 2003 v 9:30 Vývoj liturgie - prof. ThDr. Jan Matějka

SEMINÁŘ BIBLIODRAMATU
Seminář bude probíhat v pěti setkáních vždy v pátek od 19:15 do 21:15 hod.
v kapli Panny Marie Pasovské
Termíny setkání: 7., 14. a 21. února, 7. a 14. března 2003
Bibliodrama je zážitková metoda, ve které máme příležitost k trojímu setkání –
s Božím slovem, s druhými i sám se sebou. Základní formou bibliodramatu
je hra a tvořivý přístup k biblickým textům.
Maximální počet účastníků: 15
lektorka: Mgr. Elena Strupková
informace na tel. čísle: 604 541 680 a 224 216 705, nebo na faře
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KLUB VÝTVARNÍKŮ
V návaznosti na předcházející články informující o členech Klubu
výtvarníků při kostele Panny Marie Sněžné musím zmínit naši významnou
kolegyni paní profesorku Alžbětu Holou. Je totiž jednou z prvních
zakládajících členek Klubu. Nadána nesporným vůdčím organizačním talentem
byla donedávna pro všechny naše akce značnou oporou. Kolegyně Holá řídila
chod našich setkání a nešetřila své síly při výběrech děl pro klubové výstavy.
Mnohdy v této souvislosti navštívila i některé vzdálenější ateliery. Ač sama
velmi skromná, její rozhodné zásahy při instalaci výročních výstav zaručovaly
správnost výsledku.
Alžběta Holá vyrůstala v Praze v souladné katolické rodině. V útlém
dětství utrpěla úraz, jeho následky vyžadovaly řetěz chirurgických zákroků.
Mládí však plně prožívala díky milující péči a moudré výchově své drahé
matky. Zájmem Alžběty bylo vždy pozorování drobných realit života
v různorodém prostředí, ve kterém se pohybovala. Své dojmy vtělovala do
lehce načrtnutých kreseb, které dávaly tušit její silný vztah k umění.
Náboženská vedení jí poskytovala nezapomenutelné pobyty mimo Prahu ve
Vzdělávacím středisku řádových sester (Anglické panny). A tak obklopena
křesťanským prostředím vyzrála Alžběta v silnou vyrovnanou harmonickou
osobnost. Na vysoké škole /ČVUT/ studovala pedagogickou a výtvarnou
výchovu u profesorů Cyrila Boudy a Karla Lidického.
Po určitý čas pracovala jako pedagog na Střední odborné škole, kde
přednášela zásady interiérové architektury. Oblastí jejího zájmu je též
objektivní i subjektivní psychologie.
Když kdokoli z přátel má možnost navštívit Alžbětu v jejím soukromí,
dýchne na něho atmosféra klidu a vstřícného porozumění. Její postřehy,
projevující se v rozhovorech s ní, jsou plny povznášejících myšlenek. Člověk
si ani neuvědomí, jak hlubokými sociologickými znalostmi a cítěním jsou
podloženy.
Naši drahou kolegyni Alžbětu vždy vítáme, pokud jí zdravotní stav dovolí
navštívit naše setkání. Upřímně obdivujeme i oceňujeme její osobitost
prodchnutou vírou a duchovní silou.
S přáním Boží lásky
členové Klubu.
zaznamenala Marie Škochová

__________________________________________________________
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
čtvrtek:

7:00, 8:00, 18:00 (večerní nešpory)
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
19:00 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Leden 2003
5. - 12. 1.
11. 1. So
12. 1. Ne

18:00

14. 1.
15. 1.

10-12
17:00
8:00
14:30

Út
St

18. - 25. 1.
18. 1. So
15:00
19. 1.
21. 1.
24. 1.
28. 1.

Ne
Út
Pá
Út

31. 1.
2. 2.

Pá
Ne

17:00

19:19

14-15

Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů, Jk 5,16
Mše svatá za spravedlivý mír
Svátek Křtu Páně (konec vánoční doby), 1. neděle v mezidobí
Prodej křesťanských knih
Klub
Setkání výtvarníků
Připomínka 14 umučených bratří
Přednáška s diap.: Švýcarsko
Klub
Týden modliteb za jednotu křesťanů, 2 Kor 4,7
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Mše na poděkování
kaple sv. Michala
2. neděle v mezidobí
Setkání farní rady – otevřené pro všechny
Klub
Sv. František Saleský, památka
Sv. Tomáš Akvinský, památka
Sněmovní kroužek (pokračování)
Klub
Sv. Jan Bosko, památka
Uvedení Páně do chrámu
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)

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

tel.:
tel:
Po
Út

222 246 243
224 490 350
14:00-16:30
14:00-16.30

Út, St, Pá 9:00-11:30 Čt 15:30-18:00

______________________________________________________________________________

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 20. ledna 2003.
Obrázek našeho kostela na úvodní straně zpravodaje nakreslila Zdenka Pavlasová.

