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Počátek nového školního roku, měsíc září, je i pro toho, kdo právě nemá
v rodině školáka, podnětem k zamyšlení nad potřebou učit se. Často se ptám,
proč my, praktikující katolíci, jsme tak nešikovní ve schopnosti učit druhé víře
v Boha. Je v tom nedostatek naší lásky k Pánu Ježíši? To jistě ne. Je v tom
možná málo odvahy. Provokativní a mnohdy i hledající otázka tzv. bezvěrce,
jak vím, že je Bůh, mne uvede do rozpaků. Hovořit o prožitcích, o vnímání, o
Písmu se mi v tu chvíli jeví nepatřičné. A bohužel nemám ani odvahu citovat
slova malého kluka. Ten na podobnou otázku kamarádovi odpověděl: „ Když
přijdu domů a je uvařený oběd, všechno je uklizené a voní to tam, tak vím, že
je tam máma. Nevidím ji, ale vím, že je tam. Bůh je tady taky. Stačí, když se
rozhlédneš v přírodě a nebo se podíváš do očí našemu psovi. To, jak se na mně
kouká, to přece není samo od sebe.“ Je začátek školního roku, pojďme se učit i
my. Náš Učitel nikdy nestávkuje, má od nás nepatrný a nepravidelný plat a
přesto je ten nejlepší.
–žlu-

DUCHOVNÍ SLOVO
Dějiny svátosti pokání
1B. Komunity založené sv. Pavlem (1. čtení : 2Kor 5,14-6,2)
U Pavla najdeme samozřejmě podobná témata a výrazy jako ve Skutcích
apoštolů nebo v evangeliích. V celku Pavlova chápání však získává téma
pokání a obrácení zvláštní hloubku, jakou ve Skutcích ani v evangeliích
nenajdeme. Můžeme to vyjádřit ve dvou bodech:
1.
Jako situace člověka chápaná mimo Krista není pro Pavla pouze
„obrácením se k modlám“ (srov. 1Kor 12,2; 1Sol 1,9) nebo „vězením
Zákona“ (Gal 3,23), nýbrž je to způsob existence, který se nazývá
„hřích“ (srov. např. celý list Římanům, viz 5,12-21; 6,1-11; Gal 3,22);
2.
tak „obrácení“ předpokládá zásadní novost, takže je křesťan „novým
stvořením“ v Kristu (Gal 6,15-16; 2Kor 5,14-18; Kol 3,9-11).
Téma se tedy nerozvíjí na rovině morální, ale ontologické či kristologické.
„Obrácení“, které předpokládá „víru“ a stvrzuje se ve křtu, je tedy vnitřním,
„duchovním“ přechodem od existence v hříchu k existenci v Ježíši Kristu: on
je naše spravedlnost, moudrost, posvěcení. Ten přechod se uskutečňuje
spojením v jeho smrti, jež směřuje ke zmrtvýchvstání. Vítězství Ducha je tak
reálné a přetržka s minulostí tak zásadní, že se zdá, jako by Pavel někdy mluvil
o křesťanu jako o někom, kdo nemůže zhřešit.
Ovšem v celkovém pohledu na Pavlovo myšlení je zároveň jasné, že i
křesťan žije životem „pozemským“, „tělesným“, a musí být pobízen, aby žil
způsobem, v kterém by se projevily plody Ducha (Gal 5). Jak píše L. Cerfaux,
„Pavel stále mluví, jako by pohanské zvyky byly definitivně pohřbeny v jejich
chrámech. Ale jeho napomínání dobře ukazují, že zná rozdíl mezi ideálem a
praxí… Křesťanství tedy bylo už od počátků tím, čím je dnes, teoreticky
společností svatých, v praxi s mnoha hříšníky“. To nepřímo potvrzují i
„katalogy“ neřestí, které Pavel uvádí ve svých listech, aby si na ně křesťané
dali pozor. Významným příkladem je 1Kor 5,9-11.
Jaká je tedy situace křesťana, který se vrátí k životu podle těla, i když se
předtím stal „novým stvořením“? Jaký postoj má vůči němu zaujmout
komunita? Má jej kárat, vyloučit nebo přijmout zpět? A co to konkrétně
znamenalo?
K odpovědi na tyto otázky nám poslouží tři nejvýraznější příklady.
a) 2Sol 3,6-15. Vidina blízkého Pánova příchodu vede některé členy
komunity v Soluni k morálnímu uvolnění a k životu zahálky, tj. k pravému
opaku „svatosti“, kterou by se měla křesťanská komunita vyznačovat (srov.
2Sol 3). Tito křesťané, píše Pavel, „žijí nespořádaně a ne podle zásad přijatých
od nás“ (3,6). Pavel proto cítí povinnost uložit jim mocí své apoštolské
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autority („ve jménu našeho Pána Ježíše Krista“), aby se vrátili k normálnímu
životu a práci. A pokud by to neudělali, vybízí komunitu, aby se stranila
takových „bratří“. Účelem toho všeho je, aby se takový člověk „zastyděl“,
zaslouží si napomenutí, ne však jako „nepřítel, ale jako bratr“.
b) 1Kor 5. I v tomto listu se objevuje vážná věc: „Proslýchá se, že je u vás
nemravnost, a to taková, jaká se nevyskytuje ani u pohanů, že totiž někdo žije
s manželkou vlastního otce. A vy jste přitom ještě nadutí, místo abyste byli
zarmouceni“ (5,1-2). Komunita neposlechla už předchozí Pavlovo napomenutí,
aby přerušila vztahy s křesťany, kteří se chovají jako pohané. Pavel zasahuje
nyní velmi rázně a řekli bychom drasticky. Komunita má odstranit takové zlo
ze svého středu, aby se sama nenakazila a uchovala si onu „novost“ života.
„Není dobré, že se vychloubáte. Nevíte, že kousek kvasu prokvasí celé těsto?
Odstraňte ten starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas
nekvašených chlebů, neboť náš velikonoční beránek, Kristus, byl obětován.
Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s
nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy“ (5,6-11).
Krásný text. A přitom by se onen viník mohl ohánět právě „novostí“
křesťanství: když křest dělá z člověka „nové stvoření“ a relativizuje předchozí
vazby, a to i příbuzenské, mohl by namítnout, že není nic divného žít ve
svazku se svou vlastní matkou. Ale Pavel rázně odmítá takovýto kasuistický
přístup, tato věc je neslučitelná s duchem evangelia.
Pavel proto píše: „Odstraňte toho špatného člověka ze svého středu!“
(5,13b). Ale toto vyloučení má být zároveň vnímáno jako gesto celé komunity:
„Shromážděte se ve jménu Pána Ježíše a já budu duchovně přitom“ (5,4). I
když se zde zřejmě neuvažuje o návratu toho člověka do společenství, jde
zároveň o jeho duchovní dobro: „aby tělo bylo důkladně ztrestáno, ale duch
aby byl zachráněn v onen den Páně“ (5,5).
c) 2Kor. Posledním příkladem je vlastně celý 2. list Korinťanům. Ten, jak
se zdá, klade zase naopak velký důraz na smíření přímo v církvi. Ve 2. kapitole
se Pavel stává pro změnu obhájcem jednoho člena komunity, který byl přísně
potrestán komunitou samotnou, tedy její většinou (2,5-11). „Spíše mu odpusťte
a potěšte ho, aby ho přílišný zármutek nestrávil. Proto vás vybízím, abyste se
rozhodli pro lásku k němu“ (2,7-8). Jiný případ, jiný přístup.
Zajímavá je pro nás v tomto listu část 5. až 7. kapitoly (5,14-7,16). Z této
části jsme četli úryvek v prvním čtení. Pavel v ní vášnivě obhajuje svou čest v
plnění apoštolského poslání. Přitom představuje svůj pohled na skutečnost ve
světle Kristovy lásky a jeho Velikonoc, a tak představuje nejhlubší důvody,
které ho vedou k tomu, aby kázal „usmíření“: „Všecko to pochází od Boha; on
nás smířil se sebou skrze Krista a nám svěřil službu tohoto usmíření“ (5,18).
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Slovo „smíření“ mohlo v Korintu znamenat velmi konkrétní odkaz na situaci
z minulosti. Město bylo totiž roku 146 před Kristem zničeno Mummiem. Roku
44 př. Kr. dal císař Julius César město rekonstruovat a při té příležitosti
vyhlásil tzv. smíření, díky němuž přijímal z Řecka a celého impéria lid, který
se v minulosti nějak provinil. Tedy vyhlášení jakési amnestie. Zde je pro Pavla
principem smíření Kristus sám, který za nás „zemřel a vstal z mrtvých“ (5,15).
A on nás přivádí do „příhodné doby“, kterou nemáme nechat uplynout
zbytečně: „Hle, teď je ta doba příhodná, hle, teď je ten den spásy!“ (6,2).
Na pozadí konkrétní situace v Korintu Pavel zřejmě představuje hlubší
teologické chápání základního rysu apoštolského poslání, na nějž jsme narazili
už minule. Apoštolské hlásání vybízí k obrácení či pokání: „Jsme proto
Kristovi vyslanci, jako by naším prostřednictvím napomínal Bůh. Pro Krista
vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (5,20).
pokračování
Z cyklu promluv o svátosti smíření, jsou vždy v úterý v 18.00.

bratr Regalát

Z FARNOSTI
Změny ve správě naší farnosti
Duchovním správcem farnosti zůstává bratr Michal OFM a od 1. září 2003
byl farním vikářem (kaplanem) ustanoven bratr Filip Jan Rathouský OFM.
red.

Náboženství ve školním roce 2003/04
Milí rodiče, pokud chcete přihlásit své dítě na náboženství a ještě jste tak
neučinili, můžete na faře v úředních hodinách vyplnit přihlášku nebo si ji
vyzvednout v sakristii. Ve středu 24. 9. v 19:00 se koná schůzka rodičů
s katechety. Výuka začne v říjnu.
red.

Františkánská pouť na Petřín se koná v neděli 7. září. Sraz je ve 14:00
u sochy Panny Marie z Exilu na Strahově (pobožnost k Panně Marii, modlitba
za nový školní rok, křížová cesta, program pro děti na louce).
Lucie

Prohlídka kláštera křížovníků
Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou

v neděli 14. září 2003
sraz je v 15:00 hod. před kostelem sv. Františka z Assisi
u Karlova mostu.
Srdečně zve Jan Deutsch
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Setkání druhé…
„Věci veřejné“ Vás zvou k neformální diskusi na téma

„Co nám chybí k životu plnému, plodnému a šťastnému?“
Jaký je vztah k veřejnému životu každého z nás?
v úterý 9. září 2003 v 19:19 hod. v Klubu
Svůj názor a případnou pomoc Vám zde nabídnou senátor a zastupitel
Martin Mejstřík, zastupitelka MČ Praha 1 Stanislava Moravcová.
V druhé části setkání bude prostor pro Vaše dotazy.

Setkání farnosti
se uskuteční v úterý 16. září 2003 v 17.00 hod. jako obvykle v Klubu. Na tento
den připadá svátek sv. Ludmily. O to je větší příležitost k setkání všech
Ludmil a Lidušek, i když nejsou svaté.
Povíme si o tom, co nás zaujalo o prázdninách (manželská setkání v Litomyšli,
ignaciánské exercicie v Kolíně, a další)

Setkání nad Dokumenty II. vatikánského koncilu
Pokračujeme ve čtení a úvahách nad pastorální konstitucí o církvi v dnešním
světě „Gaudium et spes“. Kdo chcete trochu proniknout do závěrů
Vatikánského koncilu, přijďte. Sejdeme se v úterý 23. září v 19:19 v Klubu.

Představení souboru pražských bezdomovců Ježek a Čížek ve hře o
lidech závislých na útěku „Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365
dní“ uvidíte ve středu 24. září v 19:19 hod. v Klubu u P. M. Sněžné.
Srdečně zve jeden z aktérů Mirek Drábek

Milí farníci, srdečně Vás zveme na pokračování cyklu „Jeden z nás“.

Beseda
Jan Ruml
v úterý 30. září v 19:19 hod. v Klubu u Panny Marie Sněžné
moderuje Zdeněk Řeřicha
Srdečně zvou Zdeněk Řeřicha a Honza Deutsch.
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Františkánská burza
V sobotu 4. října 2003 se v naší farnosti uskuteční první Františkánská burza
dětského i dospělého oblečení, hraček a ostatních věcí. Všechny zájemce tímto
zveme od 10 hod. do prostor Klubu u Panny Marie Sněžné. Výtěžek z této
akce bude věnován sociálně slabším rodinám. Děkujeme všem dárcům i všem
Vám, kdo si přijdete vybrat a za symbolickou cenu si něco koupit. Udělejme
radost sobě i druhým. Burza bude otevřena po celý den i po večerních
nešporách do 22 hod.
Za farnost Panny Marie Sněžné
Helena Podlahová
602424653, 281924175, h.podlahova@c-box.cz
(Další věci již nenoste, máme jich dost.)

Exercicie
Chceš být blízko Bohu? Rozjímej!
Chceš být blízko lidem? Naslouchej!
Chceš být blízko sám sobě? Prožívej!
Z knihy Josefa Doubravy Mozaika lásky (Cesta 2000)

Každodenní život nám dává možnost naplňovat výše uvedené druhé a třetí
doporučení. Být blízko Bohu, rozjímat, většinou nepatří k našim běžným
každodenním činnostem.
V srpnu letošního roku jsme využili pozvání účastnit se ignaciánských
rekolekcí v Kolíně. Trvaly od čtvrtečního večera do nedělního odpoledne.
Sjelo se nás celkem deset. Každý měl svůj pokoj a po celou dobu exercicií se
dodržovalo mlčení. Ani při společném jídle a mytí nádobí jsme mezi sebou
nemluvili. Exerciciemi nás provázel P. Josef Čunek SJ, působící v posledních
letech v jezuitském řádu jako novicmistr. Program každého dne jsme začínali
ranními chválami v kapli vyzdobené působivými obrazy ve stylu východního
křesťanství. Po snídani jsme vyslechli asi půlhodinovou přednášku o tom, co
jsou ignaciánské exercicie, jakou mají náplň, cíl, i poučení o tom, jak rozjímat.
Po té jsme se rozešli do pokojů a na doporučený text z Nového Zákona jsme
40 minut rozjímali. Oběd, odpočinek, v 15 hodin další přednáška s následným
rozjímáním, mše svatá, večeře, večerní chvály.
Mnozí z vás možná znají tento způsob rekolekcí, ale pro nás to byla nová
zkušenost. Několikadenní exercicie se nedají srovnat s jednodenním nebo
pouze s půldenním ztišením.
Prožít čas ticha, na tři dny opustit běžné denní starosti, ponořit se a setrvávat
vědomě v Boží přítomnosti – to všechno naplní člověka těžko popsatelným
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vnitřním klidem, přemírou odhodlání, nabídne možnost ujasnit si záležitosti,
které stále odkládáme. P. J. Čunek s každým osobně rozmlouval a
povzbuzoval. Tento typ exercicií můžeme vřele doporučit každému, kdo se
chce pokusit proniknout do hloubky rozjímání, načerpat duchovní sílu do další
každodenní práce.
Jezuité nabízejí vedení podobných exercicií v Kolíně nejen o prázdninách, ale i
během roku. Nejsou vypsány přesné termíny, ale je možné se domluvit na
telefonu 321 721 959, e-mail: kolin@jesuit.cz.
Ludmila a František Jirsovi

FARNÍ CHARITA
Najdete nás od 18. září 2003 každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v hovorně
kláštera, zvonek „Farní charita“ u vstupu do kláštera. Podle potřeby i po
L. Jirsová
dohodě (tel.: 222 313 513).
Podzimní sbírka šatstva a obuvi na Ukrajinu nebude!

EKUMENISMUS
Dny vděčnosti za stvoření
Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Ekumenickou
radou církví zve na čtvrtek 2. října 2003 do Klubu u Panny Marie Sněžné.
Od 19 hodin se zde bude konat ekumenická bohoslužba slova s kázáním
Mgr. Zdeňka Bárty; po ní cca od 19:45 následuje diskuse zaměřená k
problematice vody.
Odpoledne od 16 hodin bude v Klubu přístupná výstavka dětských kreseb na
téma SESTŘIČKA VODA; tato výstavka bude pravděpodobně otevřena již od
úterka 30. 9.
Během akce bude uspořádána peněžní sbírka na režii a na stavbu nového
kostela ve Kbelích.

DOPORUČUJEME
Richard Rohr OFM v České republice (YMCA – ŽR, Na Poříčí 12, Praha 1).
Program přednášek:
14. 9. Ne v 19:30 Praha 6, kostel sv. Vojtěcha: „Cesta divokého muže“
(o mužské duchovní cestě)
15. 9. Po v 19:00 Praha 6, kostel sv. Vojtěcha: „ Budoucnost Církve“
(tato přednáška vychází z části z Rohrovy knihy „Proč být katolík“)
16. 9. Út v 19:00 Praha, místo bude upřesněno: „ Velká témata v Písmu“
Přihlášky na tel.: 224 872 421.
__________________________________________________
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Informace o Richardu Rohrovi
Richard Rohr se narodil r. 1943 ve městě Topeca, ve státě Kansas v USA. V roce 1961
vstoupil do františkánského řádu. Vystudoval teologii ve františkánském semináři a v
roce 1970 byl vysvěcen na kněze. V roce 1971 založil rodinnou komunitu New
Jerusalem v Cincinatti, v Ohiu. Je jedním ze zakladatelů charizmatické obnovy v USA.
Dnes je Richard Rohr mezinárodně známý kazatel a vedoucí exercicií. V roce 1986
založil „Centrum pro akci a kontemplaci“ v Albuquerque ve státu New Mexico, USA.
V současné době žije v poustevně poblíž františkánské komunity v Albuquerque a dělí
svůj čas mezi místní službu, kázání a vyučování na všech kontinentech. Za své prvotní
povolání považuje šíření evangelia a k tomuto cíli používá mnoha prostředků:
integraci akce a kontemplace, tvorbu komunit, záležitosti míru a spravedlnosti,
mužskou spiritualitu, eneagram, ekologickou spiritualitu a další.

Aktuální rozvrh Rohrova turné je na webu: www.chlapi.cz/rohr/2003.html
Koncert polského gospelového sboru Krakow Gospel Choir a plzeňského
sboru Touch Of Gospel se bude konat 20. září 2003 v 19:00 v Salesiánském
divadle. Vstupné je 85,- Kč a vstupenky lze rezervovat na e-mailu:
gospel@gospeltrain.cz
Pouť do Klokot u Tábora a Chýnova (pořádá UKŽ ), v neděli 21. 9. 2003.
Předběžná cena 150 Kč. Přihlášky: tel.: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz.
Rekolekční setkání s P. Józefem Augustynem SI.
7.-9. 11. 2003 v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze 6. Téma: Touha po
lásce. Během rekolekce bude příležitost k duchovnímu rozhovoru, bude
možnost dávat (písemně) otázky P. Augustynovi a přistoupit ke svátosti
smíření. Rekolekce je určena pro všechny; obzvláště jsou však na ni zváni
mladí, připravující se samostatně vykročit do života.
Náklady na rekolekci činí Kč 100,- a uhradí se při registraci. Přihlášky zasílejte
laskavě písemně s uvedením adresy, věku a profese do 31. října 2003 na
adresu: Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, email: kancelar.ps@centrum.cz

Z CÍRKVE
Kurz Alfa (aneb „příležitost prozkoumat smysl života“)
Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata související s křesťanskou
vírou. Každé setkání začíná společnou večeří, která dává účastníkům kurzu
příležitost vzájemně se seznámit. Po promluvě je příležitost setkat se v malých
skupinkách. Cílem je probírat téma večera, klást otázky a vyjadřovat různé
názory. Naslouchej, získej informace, diskutuj a objevuj. A zeptat se můžeš na
cokoli. Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani
nevhodnou nebo zaujatou.
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Alfa je pro každého, zvláště pak pro ty, kteří se rozhodli prozkoumat
křesťanství a hledají smysl života, nové křesťany, páry připravující se na
manželství nebo pro toho, komu se nedaří žít jako křesťan.
Kurzy Alfa probíhají v Komunitním centru každý týden po dobu tří měsíců.
Večerním kurzům jsou vyhrazeny pondělní večery (19:00–21:45). Pátý běh
večerních kurzů Alfa začne 22. 9. a potrvá do 8. 12. 2003. Dopolední Alfa
(středy 10:00–12:00) je určena zvláště maminkám na mateřské dovolené.
Zajišťujeme hlídání dětí a občerstvení). První běh dopoledních kurzů Alfa
začne 24. 9. a potrvá do 10. 12. 2003.
Na Alfu je třeba se přihlásit (možno jen na úvodní večeři) telefonicky, e–
mailem, osobně ve vrátnici Kom. centra nebo poštou. Další informace je
možné získat na internetových stránkách.
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové
Butovice, tel. 251 610 850, 251 627 400, e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
www.centrumbutovice.cz.

Christifideles laici
(o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě)
Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. z 30. prosince 1988

27. Společenství laiků a jejich účast na životě farnosti si zaslouží bližšího
povšimnutí. V tomto smyslu je třeba upozornit všechny laiky, muže i ženy, na
velice významné a povzbudivé slovo koncilu v dekretu o apoštolátu laiků:
„Uvnitř církevních společenství je činnost laiků tak nutná, že apoštolát pastýřů
bez ní nemůže většinou dosáhnout svého plného účinku.“(Apostolicam
Actuositatem 10) Toto základní tvrzení je samozřejmě třeba chápat ve světle
„ekleziologie společenství“: všechny služby a charismata, protože jsou
rozdílné a komplementární, jsou všechny svým způsobem nezbytné pro růst
církve.
Laici musí být stále více přesvědčeni o mimořádném významu apoštolské
angažovanosti ve své farnosti. K tomu koncil s plnou autoritou říká: „Farnost
je viditelným příkladem společného apoštolátu tím, že spojuje v jednotu
všechny lidské odlišnosti, které se v ní vyskytují, a začleňuje je do církevní
univerzality. Ať si laici zvykají pracovat ve farnosti v nejtěsnějším spojení se
svými kněžími; po společné úvaze přinášet do církevního společenství k
prozkoumání a řešení problémy vlastní i problémy světa a otázky související se
spásou lidí a podle svých sil podporovat všechnu apoštolskou a misijní
iniciativu své církevní rodiny.“ (tamtéž)
Doporučení koncilu, aby se pastorační problémy zkoumaly a řešily „po
společné úvaze“, se musí adekvátně a artikulovaně odrazit v rozhodném,
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otevřeném a zevrubném zhodnocení farních pastoračních rad, o kterých
synodní otcové s oprávněnou vytrvalostí hovořili.“(srov. Propositio 10)
V současných poměrech mohou a musí laici mnoho investovat pro růst
pravého společenství církve ve své farnosti a pro povzbuzení misionářské
horlivosti vůči nevěřícím a těm věřícím, kteří se částečně nebo úplně vzdali
náboženské praxe.
Je-li farnost církví uprostřed lidských domovů, musí žít a působit hluboce
zakořeněna v lidské společnosti a podílet se na jejích nadějích i dramatech.
Často se stává, že společenské vazby, zvláště v některých zemích a prostředích,
jsou oslabeny rozkladnými tendencemi a procesy odlidšťování: člověk je
ztracený a bez orientace, i když je v jeho srdci stále silná touha poznat a zažít
bratrštější a lidštější vztahy. Této touze může vyhovět farnost, jestliže na
základě živého účastenství laiků zůstane věrna svému původnímu povolání a
poslání: být ve světě „místem“ společenství věřících a zároveň „znamením“ a
„nástrojem“ povolání všech do tohoto společenství; domem, který je otevřen a
slouží všem - anebo, jak rád říkával papež Jan XXIII., vesnickou studnou, ke
které přicházejí všichni žízniví obyvatelé vesnice.
pokračování příště

M. Koronthályová

Zvěřinové hody 2003
Jsou věci, o kterých se má mluvit, přemýšlet a snažit se stále znovu.
Pravidelní účastníci Dnů Josefa Zvěřiny, pořádaných Českou křesťanskou
akademií tentokrát v Českých Budějovicích, to vědí dobře – každoročně bývá
řeč o podobných nebo přímo stejných věcech, společenství účastníků bývá
ostatně také velmi podobné… znamená to snad, že se jen do prázdna povídá a
„skutek utek“? Neznamená – v tom případě bychom při pohledu do dějin
museli být v pokušení prohlásit celé křesťanské zvěstování za povídání bez
adekvátního výsledku. Slova prostě předbíhají, předjímají skutečnost, a je na
nás, abychom se snažili alespoň trošku je nechat v sobě, ve svém chování a
skutcích ožít. Téma letošního ročníku Zvěřinových dnů znělo Druhý
vatikánský koncil – nedokončený úkol? V průběhu dnů několikrát zazněla
slova, která vystihují úkol, který pro každého z nás veliká historická událost
koncilu postavila:
„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech,
kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a
není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.“ Úkol, který
shrnuje pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes,
neplánované a možná nejkrásnější dítě koncilu, není úkol, který by bylo možné
splnit, dokončit. Není to nic menšího než celoživotní úkol každého křesťana a
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vlastně každého člověka. Vzácný host letošních Dnů Josefa Zvěřiny, vídeňský
světící biskup a účastník koncilu Helmut Krätzl, promluvil o úkolech
konkrétnějších – co a jak se čtyřicet let po koncilu podařilo, co se naopak
zabrzdilo a nepostoupilo dopředu. V samém srdci křesťanského života, liturgii,
došlo k zásadní proměně od kněžské liturgie s pasivní účastí lidu k liturgii lidu.
Podobně důraz na Boží slovo, jehož plodem je také Český ekumenický
překlad, postupně sílí a nese plody.
Vzájemné sbližování a poznávání křesťanů různých církví také velmi
pokročilo a společné slavení, modlitba i charitativní práce, před koncilem něco
nepředstavitelného, je dnes již věcí běžnou. V Evropě, kde jsou mnohdy – naše
země je extrémním případem – všechny křesťanské církve v pozici menšiny
v jakési diaspoře, je ekumenické hnutí spojeno s výzvou přispívat nějak ke
scelení duše Evropy, k tomu, aby se nově vznikající velké společenství
evropských zemí nestalo jen větším trhem či spíše tržištěm. V některých
otázkách, jako například v pojetí manželství a sexuality nebo rozporu mezi
opět sílícím římským centralismem a koncilem nově zdůrazněným spíše
partnerským, rovnoprávným vztahem mezi římským biskupem a ostatními
biskupy, panuje dnes spíše skepse.
Snad aby skepse nepřevládla nad tím dobrým, měly Dny Josefa Zvěřiny
letos ještě jedno, osobnější téma. 3. května tohoto roku by se P. Josef Zvěřina
byl dožil devadesáti let. Nejen úvodní vystoupení jeho spoluvězně a přítele
P. Josefa Ondoka a žačky a duchovní přítelkyně Mirei Ryškové se vracely
k obohacující, otevřené a neobyčejně laskavé osobnosti člověka, přítele a
teologa Josefa Zvěřiny. A na pódiu i v hledišti se sešla opravdu zvláštní
společnost teologů – univerzitní učitelé a učitelky a vedle nich třeba bodrý
strojvedoucí z Moravy, několikaletý žák neúnavného podzemního teologa.
Teologie pro P. Josefa Zvěřinu znamenala celoživotní úkol hledání živého
slova Božího, živého v Písmu, bohatství tradice církve a církví, v bohatství
lidských srdcí a celého stvoření. P. Zvěřina často přemýšlel a psal o radosti,
víře, lásce – o základních, nejpodstatnějších věcech, které drží člověka ve
chvílích těžkých a bolestivých. V roce 1980 napsal P. Josef Zvěřina ve studii
Jak mluvit o víře:
„Krize víry není ani tak v rozumu – ale ve ztrátě lásky. Kdo miluje, nebude
s vírou zacházet lehkovážně; bude za ni ochoten přinášet oběti a snášet
protivenství – právě jako za lásku. Toto není žádný iracionalismus – ten nás
nezachrání. Víra obohacuje lásku, láska víru, ale větší je láska. Té je nejvíc
zapotřebí tomuto nevěřícímu světu.“
Filip Outrata
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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:
19:00 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Září 2003
7. 9. Ne

9. 9. Út
11.
12.
13.
14.

9. Čt
9. Pá
9. So
9. Ne

15.
16.
21.
23.
24.

9. Po
9. Út
9. Ne
9. Út
9. St

10:15
14:00
18:00
18:00
19:19
18:00
19:30
10:30
10-12
15:00
8:00
17:00
19:19
19:00
19:19

Mše sv. pro rodiče s dětmi
kaple sv. Michala
Františkánská pouť (sraz u sochy P. Marie z Exilu na Strahově)
Mše svatá – celebruje apošt. nuncius Mons. Ervin Josef Ender
Pastorační rada (jen pro členy)
Beseda: „Co nám chybí k plnému životu?“ (se zastupiteli)
Klub
Mše svatá za spravedlivý mír
Koncert: Chorus Angelus (10. výročí založení)
kostel
Hájek: Poutní slavnost Narození Panny Marie (františkáni)
Prodej křesťanských knih
Klub
Prohlídka kláštera křížovníků (sraz - kostel sv. Františka z Assisi)
Připomínka 14ti umučených bratří
Setkání farnosti – otevřené pro všechny
Klub
Ekumenická neděle
Setkání nad Dokumenty 2. vatik. koncilu
Klub
Setkání rodičů s katechety
Divadlo: „Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní“

19:19
19:00
18:00
10-22
14-15

Svatováclavská sbírka na církevní školství
Beseda: Jan Ruml (senátor Parlamentu ČR)
Ekumenická bohoslužba
Slavnost sv. Františka z Assisi
Františkánská burza
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu dospělých)

představení souboru pražských bezdomovců

28. 9. Ne
30. 9. Út
2. 10. Čt
4. 10. So
5. 10. Ne

Klub
Klub
Klub

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
2. 9.-15. 9. 2003 (11-18) „Krása stvoření“
vernisáž 1. 9. v 17 hod.
výstava členů Klubu výtvarníků u P. Marie Sněžné

_______________________________________________________________
Farní úřad:
tel.: 222 246 243
Telefon do kláštera:
tel: 224 490 350
Úřední hodiny na faře:
Po, Čt
14:00-16:30
Út, St, Pá 9:00-11:30
Úřední hodiny charity:
Čt (od 18. 9.)
14:00-16:00
Náklady na vytištění jsou 4,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky.
Kontaktní adresy: Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
fara.pms@centrum.cz
Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 20. září 2003.
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