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Novoroční přání

Do nového roku potřebné milosti
k přiblížení se Božímu Království
přejí všem farníkům
br. Michal a br. Filip

Leden 2004

DUCHOVNÍ SLOVO
Dějiny svátosti pokání
4. Soukromé pokání: 11. století
Dnes projdeme vlastně takových 10 století, ale bude to jen skutečně hrubým
nástinem. Kolem roku 1000 nastal další krok směrem ke snadnějšímu přístupu
ke svátosti pokání. Smíření bývá stále častěji udělováno ještě dříve, než
kajícník vykoná skutky pokání. Obřad se tedy zjednodušuje, ne už dvě setkání,
ale pouze jedno. Myšlenka byla prostá: pokud je pokání vykonáno, nezáleží na
tom jestli před nebo po. Pouze asi nemnoho lidí si tehdy uvědomovalo, že to
vede k překonání principu do té doby svatosvatému a nedotknutelnému: že je
to totiž pouze odpykání viny, co odpouští hřích. „Bez zdrženlivosti a postu
uloženého podle zákonů církve by nemohl být žádný hřích odpuštěn“ (Koncil
v Cloveshoe r. 747, kap. 26).
Jak se tedy došlo k definitivnímu zrušení tohoto odpykání si viny? Prosadila
se totiž myšlenka, že charakter odpykání má už zpověď sama, a to pokořením,
které obnáší. Máme jeden anonymní text z té doby nazvaný List řeholnici o
pravém a nepravém pokání, který získal velkou autoritu, protože jeho autorství
bylo přisuzováno sv. Augustinovi (Augustin byl oblíbenou autoritou, na kterou
se teologové a kazatelé rádi odvolávali. V italštině jsem slyšel úsměvný výrok
z minulosti: „Non c’è pranzo senza vino, predica senz’Agostino” – Není oběd
bez vína, kázání bez Augustina). V něm se píše: „Hříšník, jenž překoná své
zahanbení, neskrývá nic tomu, kdo zastupuje Boha, v tom, co udělal, odpykal
už velkou část své viny. Poněvadž zahanbení je sama o sobě již velkým
trestem, ten, kdo má zahanbení, aby se líbil Kristu, stává se hodným odpuštění.
Z toho plyne, že vyzná-li se hříšník před více kněžími, tím snáze získá
odpuštění svých hříchů. Více zpovědníků zmůže více pro hříšníka a jsou
mocnější, aby přišli na pomoc těm, kdo se obviňují.“ Je to prastará intuice
Augustinova, která po staletích přináší své plné plody, i když s poněkud
odlišným vývodem. Vyznání hříchů se tedy v té době začalo považovat za čin
pokání par excellence. A z prostředku, který sloužil především k přesnému
vyměření dostiučinění a pokání, stává se vyznání důležitou částí procesu, ba
tak zásadní, že časem dá název celé svátosti: zpověď.
Od té doby je vše připraveno pro scholastickou syntézu celé věci: pokání je
jednou ze sedmi svátostí, a to čtvrtou, jejíž slavení na úrovni obřadu je zúženo
na soukromé a individuální vyznání hříchů knězi, který mocí klíčů, kterou
Kristus předal své církvi, má moc odpustit nebo zadržet hříchy gestem
rozhřešení.
To byl řádný způsob slavení svátosti pokání. Avšak vedle něj přežíval i
obřad veřejného pokání v případech veřejného, známého a zvláště
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pohoršujícího hříchu, zatímco se ujala také poloveřejná forma pokání, a to
pouť.
Tridentský koncil v 16. století byl velkou událostí v životě církve. Můžeme
říci, že v oblasti pokání v prvé řadě shromáždil dědictví předchozích staletí a
předal je dál. Reagoval ovšem především na střet s protestantstvím, takže
s sebou přinesl do jisté míry prohloubení, někdy zpřísnění, ale také určité
ustrnutí, když často reaguje negativně právě na vzniklé problémy. Např. víme,
že protestanté popírali pokání jako svátost i její potřebnost, proto potvrzuje
pokání jako svátost odlišnou od křtu. Rozhřešení není jen prosté sdělení
Božího odpuštění, je to přímo soudní akt. Předpokládá proto vyznání, aby se
vědělo, co odpustit, a může je udělit jen kněz. Koncilní texty ovšem odrážejí
také nedostatky teologie své doby. Nastalo tak určité zjednodušení, tj. např.
zredukování svátosti na individuální ušní zpověď, nebo hřích byl chápán téměř
výlučně jako přestoupení normy, což je také určité zúžení.
Víme už také, že ve středověké praxi ustoupil společenský, tedy církevní
rozměr pokání do pozadí. Situace se zhoršila právě v 16. století, kdy se
přeneslo udílení svátosti pokání od oltáře do uzavřených zpovědnic, často
v nejtemnějším koutě kostela. K šíření zpovědnic přispěl milánský arcibiskup
sv. Karel Boromejský. Mohlo to být prosté klekátko opatřené mřížkou
nařízenou pro zpověď žen (žena totiž tehdy v Itálii nemohla mluvit jen tak
s mužem bez doprovodu). Někde se ze zpovědnice stává přímo domeček se
střechou, ale forem známe mnoho. Barokní umění, jemuž byla vlastní velká
fantazie, si vyhrálo s touto novou součástí chrámu.
Po čtyři následující století, kdy zůstalo více méně vše tak, jak to schválil
Tridentský koncil, byla zpověď jedním z nejdůležitějších sloupů ve spiritualitě
katolických věřících, v níž mohli zpovědníci vést duchovně člověka a vhodně
vychovávat jeho svědomí. Ve 20. století se postupně začala vnímat určitá krize,
zvláště po 2. světové válce. O některých jejích prvcích jsme už mluvili a ještě
se k tomu vrátíme později. V některých evropských zemích se proto začaly
objevovat komunitní kající bohoslužby, kterými chtěli věřící překonat zvláště
dvojí překážku, tj. nedostatek zpovědníků a individualismus svátosti, kde se
vytratil církevně-společenský rozměr. Iniciativa měla úspěch a začala se šířit i
mimo Evropu. Nabízela dobré možnosti jak místním církvím v misiích, kde byl
častý nedostatek kněží, tak církvi v Evropě a Americe, kde byla cítit potřeba
nové vitality v této svátosti. Následná reforma obřadu pokání brala na vědomí
tyto zkušenosti a po staletích uniformity obřadu chtěla dát církvi pružný
pastorační prostředek, otevřený novým nárokům.
Z cyklu promluv o svátosti smíření, vždy v úterý v 18.00 kromě svátků.
_____________________________________________________________
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bratr Regalát
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Z FARNOSTI

Tříkrálová sbírka
Přijďte zpívat koledy s kytarou
v neděli 4. ledna 2004 před kostel Panny Marie Sněžné
od 13 do 16 hodin. Budeme zpívat stejné koledy jako minulý rok.
Na kytaru a klávesy doprovází manželé Lutkovi.
Mezi zpíváním budou pauzy na zahřátí.

Sejdeme se v 12:30 hod. v Klubu.

Modlitební setkání pro všechny, kdo chtějí prosit za dobrý průběh
evangelizace Prahy, bude vždy v úterý - 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2. a 10. 2.
Sejdeme se na Jungmannově nám. v 19:15 hod. (viz článek dále)

Ekumenická bohoslužba se koná v pondělí 19. 1. 2004 v 18:00 hod.
v kostele P. Marie Sněžné v rámci Aliančního týdne modliteb a Týdne
modliteb za jednotu křesťanů. Po bohoslužbě bude posezení v Klubu.

Beseda: P. Petr Kolář – jezuita. Žil 22 let ve Francii, Německu, USA ve čtvrtek 22. ledna v 19:19 hod. v Klubu, moderuje Zdeněk Řeřicha.

Setkání farnosti s farářem se koná 27. 1. v 17:00 v Klubu s pohoštěním.
Bibliodrama se uskuteční v sobotu 21. února 2004 v 15:00 hod. v Klubu.
Zájemci se přihlásí v sakristii nebo na faře.

POMÁHÁME SI NAVZÁJEM
Modlitby za potřeby ve farnosti
za zemřelou maminku;
za požehnaný průběh evangelizace Prahy a zapojení naší farnosti do projektu.

________________________________________________________
Jak poslat příspěvek do Sněženky?
Sestry a bratři,
přispívat do zpravodaje Sněženka může každý. Není třeba umět ovládat počítač a
používat e-mail (i když tyto formy vítáme), stačí rukopis alespoň trochu čitelný nebo
strojopis zaslat na adresu: Ludmila Jirsová, Soukenická 14, Praha 1. Nezapomeňte se,
prosím, podepsat, anonymní příspěvky neuveřejníme. U převzatých článků uveďte
zdroj.
Ludmila Jirsová, redakce
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EVANGELIZACE FILMEM JEŽÍŠ
V minulé Sněžence jsme vás informovali o evangelizaci Prahy filmem
JEŽÍŠ, která se uskuteční v Praze od 12. do 26. února 2004 celkem v 30 kinech
a různých sálech.
Naše farnost se přihlásila k této kampani a bude se spolupodílet na
pořadatelské službě během promítaní filmu JEŽÍŠ v kině Lucerna na
Václavském náměstí v neděli 22. února 2004. Promítání budou dvě, první v
16.30 a druhé hned od 19.00 hod. Vzhledem k tomu, že kapacita tohoto kina je
veliká, je potřeba zajistit odpovídající počet pořadatelů (asi 20). Kdo cítíte, že
byste se chtěl této formy evangelizace zúčastnit, jste zváni na setkání. Tento
projekt nebude dílo jen lidí, ale především Ducha svatého. Musíme se proto
taky za to modlit. Celopražské ekumenické modlitební setkání za evangelizaci
v Praze se bude konat ve středu 4. února od 19:00 do 21:00 v kostele sv.
Martina ve zdi, Martinská ulice, Praha 1.

V naší farnosti:
Modlitební setkání pro všechny, kdo se chtějí modlit za dobrý průběh
evangelizace v Praze bude vždy v úterý: 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2. a 10. 2.
Sejdeme se na Jungmannově nám. v 19:15 hod. před vchodem do kostela.
K modlitbě na tento úmysl se sejdeme poprvé v úterý 13. ledna 2004. Setkání
bude trvat asi hodinu. Budeme prosit i za to, abychom i my při evangelizaci
našli své místo a trochu času věnovali druhým lidem. Budeme vás samozřejmě
informovat i o všem, co je spojeno s přípravou a realizací tohoto projektu.
Ludmila a František Jirsovi

CHARITA
Tříkrálová sbírka se uskuteční ve dnech 3. - 6. ledna 2004.
V naší farnosti se stalo již tradicí, že společenství dobrovolných zpěváků
s doprovodem kytary a kláves zpívá vždy jedno odpoledne před kostelem
Panny Marie Sněžné koledy. Bude se samozřejmě zpívat i letos (4. 1. 2004).
Peníze získané v Tříkrálové sbírce budou použity z části opět v místech, kde
byly vybrány (65%) a dále na provoz Azylového domu pro matky s dětmi
v Příbrami a provoz sociální jídelny při Azylovém domě sv. Terezie
v Praze - Karlíně.
Věříme, že podpoříte myšlenku Tříkrálové sbírky a společnými silami
pomůžeme těm, kteří naši pomoc potřebují.
L. Jirsová, M. Kotland
_____________________________________________________________
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Pan kardinál M. Vlk požehná všem koledníkům při mši svaté v sobotu
3. ledna 2004 v 9 hod. v kapli Arcibiskupského paláce, Hradčanské nám. 56,
Praha 1. Po bohoslužbě bude možné prohlédnout reprezentační sály
arcibiskupství. Přijďte.

AKCE V KLUBU
Setkání páté: „Věci veřejné“ Vás zvou k neformální diskusi na téma
„Co nám chybí k životu plnému, plodnému a šťastnému?“
V pondělí 12. ledna 2004 v 19:19 hod. v Klubu.

Přednášku s diapozitivy: středa 21. 1. 2004 ve 14:30 – Anglie – 2. díl
(Skotsko, Wales, Londýn) – přednášející: RNDr. Ondřej Bartušek.
Večery ve středu - 21. ledna 2004
Večery jsou nabídkou pravidelných otevřených setkání zejména pro mladé.
Možnost osobního rozhovoru s knězem. V Klubu můžete posedět, popovídat
Petr Melichar
s přáteli a občerstvit se.

DOPORUČUJEME
Sněm Unie katolických žen
12. sněm UKŽ se bude konat v sobotu 7. února 2004 od 8.00 do 19.00
v budově Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 (zasedací sál, 3. p.)
na téma: „ Radosti a starosti naší církve očima ženy.“
Pozvání přijali biskup Václav Malý a Jaroslav Škarvada, P. A. Zemek,
PhDr. D. Syrůčková, P. A. Opatrný, delegátka sněmu Marie Kotrbová.

Lyžování v Alpách pro mládež se koná v termínu jarních prázdnin
(Praha 6-10): 6.-13. 3. 2004 v lyžařském středisku Warth (údolí Lechtaal)
v Rakousku. Cena: 5.510 Kč (ubytování, doprava, celodenní strava) + SKIPAS
na 6 dní za cca 61 EUR pro děti do 15, 108 EUR do 18 let, 122 EUR pro
dospělé. Děti do 13 let pouze v doprovodu dospělého.
Informace a přihlášky: Olga Polanská, tel./fax.: 272 730 322. Neváhejte!

Jesličky u P. Marie Andělské (klášterní kostel kapucínů) budou přístupny:
1. 1. – 6. 1. 2004
10. 1. – 2. 2. 2004
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denně
soboty a neděle

9:30 – 17:00
14:00 – 17:00

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.
Bohoslužby v kostele P. M. Sněžné

Společenství rodin (SFŘ)

všední dny: 7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv.
večerní nešpory)
neděle: 9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00

Každou poslední neděli v měsíci.
Informace: Anežka Tutrová SFŘ

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

Schůzky pro děti z farnosti
neděle po „dětské“ ve věku okolo 10ti let
Program trvá asi do 12.00 hod.
br. Bonaventura a br. Jakub

Setkání katechumenů (příprava
dospělých na křest)
Pondělí - 17.00 začátečníci,
- 18.00 pokročilí, kteří budou pokřtěni a
biřmováni o Velikonocích 2004
Další přípravný kurz po velikonocích.
Inf.: bratr Michal OFM
Příprava na biřmování začne od února
2004 a bude trvat do Svatodušních
svátků.

Prodej křesťanské literatury
vždy 2. neděli v měsíci 10-12.30
v Klubu u Panny Marie Sněžné.

Společenství seniorů
Úterý od 9.00 v Klubu. Setkání po
ranní mši svaté při čaji a kávě.
Informace: Jiří Petrus

Setkávání výtvarníků
Vždy 1. úterý v měsíci v 17.00 v Klubu.
Informace: Natalie Hlubučková

Setkání pastorační rady
9. 12. 2003:
o Příprava ekumenické bohoslužby
19. 1. v 18:00,
po
bohoslužbě
posezení v Klubu s pohoštěním;
o 21. 2. v 15:00 se koná bibliodrama;
o 7. - 9. 5. víkendové formační setkání
pastorační rady mimo Prahu;
o návrh na emauzské pastorační výlety
farnosti (spojené s brigádou).
ze zápisu br. Filipa

Adorace
Čtvrtek 19.00-20.00 v kapli sv. Michala.

Výuka dětí – náboženství
Rozvrh hodin je na nástěnce.

Nezkrácený zápis si můžete přečíst
v Klubu na nástěnce. Byli bychom rádi,
kdybyste reagovali na vše, co byste ve
farnosti zlepšili.
Helena Podlahová

_____________________________________________________________
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PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Leden 2004
1. 1. 2004
28. 12. - 1. 1.
4. 1. Ne
5. 1. Po
6. 1. Út

Čt
2004
13-16
18:00

Slavnost Matky Boží Panny Marie (zasvěcený svátek)
Eucharistický výstav
Tříkrálová sbírka – zpívání koled před kostelem
Při mši sv. bude žehnání vody, kadidla a křídy
Slavnost Zjevení Páně
Setkání výtvarníků
Prodej křesťanských knih
Beseda: „Co nám chybí k plnému životu?“
Modlitební setkání za evangelizaci Prahy

11. 1.
12. 1.
13. 1.

Ne
Po
Út

17:00
10-12
19:19
19:15

15. 1.
19. 1.
20. 1.

Čt
Po
Út

8:00
18:00
19:15

Připomínka 14ti umučených bratří
Ekumenická bohoslužba (setkání v Klubu)
Modlitební setkání za evangelizaci Prahy

21 1.

St

22 1.
27. 1.

Čt
Út

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

UKŽ: Přednáška s diapozitivy – Anglie
Večery ve středu (program pro mládež)
Beseda: P. Petr Kolář SJ
Setkání farnosti s farářem
Modlitební setkání za evangelizaci Prahy

Klub
Klub

(sejdeme se před kostelem)
kostel

(sejdeme se před kostelem)

•

•
•

Klub
Klub
Klub
Klub

sv. Silvestr I. - středa 31. 12. 2003
o
8:00 hod., 16:00 hod. děkovná mše sv.
o 24:00 hod. půlnoční mše sv. v uzavřeném kostele
(sraz je ve 23:30 hod. u vrátnice, ve 23:45 hod. se bude zavírat)
Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok 1. 1. 2004
o 9:00, 10:15, 11:30, 18:00 hod.
Slavnost Křtu Páně - neděle 11. 1. - končí doba Vánoční
o 9:00, 10:15, 11:30, 18:00 hod.

Výstavy v ambitu kláštera
6. 12. – 4. 1. 2004 Betlémklub: Betlémy a vánoční tradice – 10–18 hod.
24. 12 a 31. 12. 10–15 hod., 1. 1. 2004 13–18 hod.
11. 1. – 15. 2. 2004 Miroslav Hruška - „Obrazy ze sklepní kóje“
denně 10-18 hod., vernisáž: 10. 1. 2004 v 15:00 hod.
Farní úřad: tel.: 222 246 243
Po, Čt 14-16:30
Út, Pá 9-11:30
Farní charita:
tel.: 222 313 513
Telefon do kláštera:
tel: 224 490 350
Kontaktní adresy:
Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz
Náklady na vytištění jsou 4,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky.
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 15. 1. 2004.

