S

něženka farní

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 4

Ročník X.

Duben 2004

„Pij nejprve Starý zákon, abys potom pil také Nový zákon. Jestliže nebudeš
pít první, nebudeš moci pít druhý. […] Pij oba dva kalichy, Starého i Nového
zákona, protože v obou piješ Krista. Pij Krista, jenž je vinným keřem; pij
Krista, jenž je skálou, z níž prýští voda. Pij Krista, který je studnou života; pij
Krista, který je řekou, jejíž proud oblažuje Boží město; pij Krista, který je
pokoj; pij Krista, který je lůnem, z něhož vyvěrají prameny živé vody; pij
Krista, neboť piješ krev, kterou jsi byl vykoupen; pij Krista, neboť piješ jeho
řeč. Jeho řeč je Starý zákon, jeho řeč je Nový zákon. Božské Písmo se pije,
božské Písmo se stravuje, když šťáva věčného slova sestupuje do žil mysli a do
sil duše.“
AMBROŽ Z MILANA, Expl. Ps., I,33, Komentář k 12 žalmům/1.

DUCHOVNÍ SLIVO
„Pili z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl
Kristus.“
Častým motivem nejstaršího křesťanského umění v katakombách je téma
Mojžíše s holí u skály, z níž vychází voda. Církevní otcové ve starověku rádi
přirovnávaly zázraky Mojžíšovy ke Kristovým, i když dnes nám to může
připadat někdy zvláštní. Snažili se ve SZ odhalovat jakýsi skrytý význam,
který předjímal NZ. Umělci pak toto myšlení a tato témata přebírali.
Můžeme tak vidět třeba strom, který uzdravuje slané vody a představuje buď
samého Krista nebo kříž na Golgotě. Dřevo, které uzdravuje vodu v Maře na
poušti, dělá z ní pitnou, je předobrazem dřeva kříže. Pramen je předobrazem
pramene živé vody, kterým Ježíš napájí stádce svých věrných. Podobně skála
na poušti je předobrazem ukřižovaného Krista, z jehož boku vytryskne krev a
voda. Křepelky a mana jsou předobrazy pokrmu, který bude dáván v Káně a
při poslední večeři.
Zvláštním předobrazem křtu jsou právě Mojžíšovy zázraky, ve kterých se
objevuje voda.
Z promluv bratra Regaláta

Velikonoční bohoslužby
4. 4. Květná neděle
8. 4. Zelený čtvrtek
9. 4. Velký pátek
10. 4. Bílá sobota
11. 4. Zmrtvýchvstání Páně
12. 4. Pondělí velikonoční
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8:45,
14:30
18:00
15:00
16:00
20:00
9:00,
9:00,

10:15, 11:30, 18:00
Křížová cesta na Petříně
mše sv. na památku Večeře Páně
křížová cesta
Velkopáteční obřady
obřady velikonoční vigilie
10:15, 11:15, 18:00
11:15, 18:00 (není dětská)

Z FARNOSTI
Křížová cesta na Petříně
Na Květnou neděli 4. dubna se sejdeme u prvního zastavení ve 14.30 hod.
Zveme děti a rodiče, mladé i starší. Pojďme rozjímat cestu Ježíše, která byla i
Helena Podlahová
pro něho tou nejdelší a nejtěžší.

Zpíváme s kytarou
Příjemné posezení a zpívání při čaji a kávě se koná v pondělí 5. dubna
v 19:19 hod. v Klubu. Na kytaru a klávesy doprovázejí manželé Lutkovi.
Nejde o žádné umění, ale jen se tak scházíme a zpíváme si pro radost vždy
první pondělí v měsíci. Další zpívání bude 3. května.
Markéta a Petr Lutkovi

Modlitební setkání
Sejdeme se v úterý 6. dubna v 19 hod. v Klubu po kající bohoslužbě.
Prosím přineste s sebou kontaktní lístky z evangelizace a zbylé kazety,
abychom uzavřeli první etapu. Dohodneme se na dalším. Díky.

Beseda o filmu „Umučení Krista“ - 27. dubna v 19.19 v Klubu.

FARNÍ TÁBOR
Země koruny české za vlády Marie Terezie
aneb
Letní tábor pro děti z farnosti Panny Marie Sněžné
pro všechny holky a kluky od 7 do 14 let
KDE:
sruby u Klatov
KDY:
31. 7.-13. 8. 2004
CENA:
2480,- Kč
Přihlášky a informace: Honza Deutsch: 241 911 233, 604 414 929
nebo
br. Jakub OFM: Farní úřad P. M. Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
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Jak to dělají jinde
Ráda bych se s vámi podělila o novou zkušenost. Mohu říci, že pro mě
velmi poučnou i obohacující. Během minulých deseti let jsme prožili (farnost u
P. M. Sněžné) několik společných akcí s farností sv. Tomáše, s bratry
augustiniány. Naposledy to byla spolupráce při evangelizaci Prahy filmem
Ježíš. V obou farnostech se sešla skupina nadšenců a u sv. Tomáše i spolu
s bratry Juanem a Antoniem (viz foto na internetových stránkách naší farnosti,
www.pms.ofm.cz). Společná příprava mě přivedla i na několik setkání „přátel
sv. Augustina“, farníků od sv. Tomáše. Průběh byl vždy bez pevného
programu. Cílem je sejít se a mít na sebe více času než je v neděli po mši, jak
píše bratr Juan v „Pastorálním programu“. Takto se u sv. Tomáše setkávají 1.,
3. a 5. čtvrtek v měsíci od 19:30 hod. v refektáři kláštera. Jsme zváni i my. Mě
setkání velmi oslovilo. Lidé se sejdou, aby v klidu probrali své osobní
záležitosti, ale i farní, bratr Juan se věnuje každému příchozímu, plánuje se
v malých skupinkách, atd. Na setkání v březnu se dolaďovalo výjezdové
duchovní obnova pro farníky, a i další akce. Sní a vypije se, co se na stole
objeví.
Jistě tu nejsou všichni návštěvníci nedělních bohoslužeb, ani většina, ale ti,
kterým záleží na farnosti. Aby nebyla farnost jen úředním termínem, musí tam
žít společenství otevřená pro druhé.
L. Jirsová
Myslím, že i v naší františkánské farnosti je situace podobná. Není mnoho času
po mši v neděli si sdělit vše, co bychom chtěli nebo potřebovali, a tak pro
zájemce o setkání bude příležitost vždy 3. úterý v měsíci, tj. v dubnu 20. 4.
od 19 hod. v Klubu. Všichni jsme srdečně zváni – navzájem.

Setkávání s přáteli z farnosti P. M. Sněžné
bude

v úterý 20. dubna v 19:00 hod. v Klubu

MYŠLENKY
K zamyšlení
Z neužitečného utrpení učinil Ježíš Kristus nástroj vykoupení.
If you fear God, you need fear nothing else!
Jestliže se bojíš Boha, nemusíš se bát ničeho jiného!
K zasmání
Bůh má jistě dobrý smysl pro humor, když chce použít k šíření Božího
království i moji maličkost.
4

Farní pouť na Lomec
Stejně jako loni chceme i letos umožnit pouť za minimální cenu rodinám
s dětmi. Autobus bude podle potřeby doplněn jednotlivci.

POZOR ZMĚNA!

Pouť se koná v sobotu 29. května 2004.
Trasa autobusu: Praha, Písek, Vodňany, Lomec a Kratochvíle. Při dobrém
počasí půjdeme i část cesty pěšky (samozřejmě podle sil).
Program (rámcový):
7:45 sraz na Smíchovském nádraží (před halou u zastávek BUSU)
11:00 mše svatá na Lomečku
(asi 1/2 km pěšky lesem ke kostelíčku, rozjímání)
12:00 oběd z vlastních zásob
13:00 pěšky na zámek Kratochvíle (asi 5 km)
prohlídka výstavy a všeho, co bude možné v zámku vidět
19:00 návrat do Prahy
Milé děti, rodiče, babičky a dědečkové a ...
Pojedeme autobusem, jídlo na celý den s sebou, pohodlnou obuv, oblečení i do
deště. Platí se při přihlašování. Cena: za rodinu: 200Kč; za osobu: 100Kč.
Přihlášky u Ludmily Jirsové
telefonicky 222 313 513 neb v Klubu vždy v neděli 10:00-12:00
(mimo Velikonoce).
(Nezapomeňte uvést počet dospělých osob, dětí, jejich věk, na sebe kontakt,
jinak s vámi nemůžeme počítat.)

Neváhejte, rodiny s dětmi mají přednost.
Omlouváme se všem, kdo jste počítali s dřívějším termínem, ale byla
dodatečně nahlášena sbírka na Ukrajinu a její pořadatelé se také chtějí
zúčastnit poutě.
Již se moc těšíme.
Ludmila a František Jirsovi
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Postoj k evangelizaci
Zajímavé bylo sledovat postoje věřících k evangelizaci. Odpovědi, kterými
vysvětlovali, proč nenajdou několik hodin času a nezúčastní se
na
evangelizační akce byly různé, ale jedno měli společné, Nikdo neřekl, že
nechce evangelizovat. Ukázalo se, že v katolické církvi většina věřících vlastně
pravidelně a skoro stále evangelizuje. Uvádíme několik způsobů evangelizace:
„každý rok přispívám do sbírky na misie, kterou organizuje diecéze“,
„evangelizuji celým svým životem“, „naší farnosti máme klub, kde se
pořádají akce, kterých se zúčastní i nevěřící, o klub se stará správce, který je
placený z peněz farnosti, každý týden při nedělní sbírce dám peníze do kasičky
a tak přispívám také na evangelizaci“.
Také hodnocení uskutečněné evangelizační akce bylo různé. Její účastníci
hodnotili akci kladně, i když si uvědomovali řadu dílčích oblastí, kde bylo
možné udělat věci lépe. Lidé, kteří se akce nezúčastnili většinou akci jako
celek spíše kritizovali a v jedné oblasti připustili také malý nějaký kladný
přínos.
Na internetových stránkách pražské diecéze byl kromě oznámení o
promítání filmu uvedené před jeho zahájením uveřejněn jediný článek, který se
podle redakčního úvodu „trefně poukazuje na úskalí celé kampaně i některých
souvisejících aktivit“.
V zápisu z jednání farní pastorační rady, kde jsou některé akce určené pro
věřící hodnoceny jako „velmi dobré“ je také hodnocení evangelizační akce:
„členové rady hodnotí film,že se účastnili převážně věřící lidé“ a z toho
vyplývá, že vlastně celá akce byla (skoro) zbytečná.
Nejen evangelizační akce, ale také vyvolaná diskuse je užitečná a přivedla
některé věřící k ujasnění vlastních postojů k Ježíšově výzvě „“.
Co mají oba filmy společného a co rozdílného? Oba shlédl a doporučil ke
shlédnutí papež Jan Pavel II. Na rozdíl od jiných uměleckých zobrazení života
Ježíšova života nevzbuzují v římsko-katolické církvi pohoršení. V obou
případech je na plakátech Ježíšova tvář, jednou usměvavá, podruhé krvavá a
trpící. Oba filmy byly podle slov jejich autorů natočeny proto, aby povzbudili
víru v Ježíše. Na porovnání musíme počkat až po velikonocích. premiéra filmu
„Utrpení Krista“ v naší republice na Zelený čtvrtek.
Kdo se chcete podělit o své dojmy z filmu a poslechnout si názory
ostatních, přijďte na setkání v úterý 27. dubna v 19:19 do Klubu.
František Jirsa
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Putování za sv. Ivanem do sv. Jana pod Skalou
Moc děkuji všem, co se této výpravy zúčastnili. Výprava se konala v sobotu
21. 2. 2004. Ale mrzí mě, že nás jelo tak málo – pouze 5! Sraz jsme měli
v 8.50 na Hlavním nádraží, ale jeli jsme o hodinu později z důvodu zpoždění
vlaku. Nejúžasnější bylo, že bratři Jakub a Bonaventura nás pět zavedli
k nějakému stolečku (na nádraží), vytáhli kalich, konvičky, lavabo, tácky,
korporál, purifikatorium a další jiné a řekli: „Tak a teď se musíte naučit názvy
těchto věcí zpaměti a k čemu slouží.“ Lidi kolem nás chodili a divili se, co tam
provádíme za rituální obřady! Po splnění úkolu jsme nastoupili konečně do
vlaku a jeli. Z Berouna jsme pak šli 6 km pěšky do sv. Jana. Cesta nám trvala
pouze půl hodiny! Ve sv. Janu jsme se naobědvali, a pak šli do kostela. A tam
nás pan farář vyzkoušel z toho, co jsme se naučili na nádraží… Zkoušení
proběhlo úspěšně, a tak jsme mohli postoupit do jeskyně. Po prohlídce
nádherné jeskyně jsme se vydali na „vrchol“ ke kříži. Cestou jsme hráli o
žlutého františkána – spíš to bylo něco mezi otcem Michalem a bratrem
Bonaventurou! Samozřejmě jsem ho vyhrála já. A tak jsme šli dál a hráli další
hry… Opravdu nejúžasnější to bylo nahoře u kříže! Byl odsud nádherný
výhled na krajinu. Vyfotili jsme vše, co se fotit dalo a šli zpět na vlak. Tato
výprava se mi moc líbila a těším se na další. Doufám, že nás bude víc.
Barbora Macková
Redakce děkuje za příspěvek. Doufáme, že jich bude stále více.

Farní zpravodaj
Rádi bychom měli ve zpravodaji více informací o dění ve farnosti. Je velmi
málo dopisovatelů, kteří popíší své dojmy z farních akcí. Z každé akce by se
měl ve Sněžence objevit článeček (setkání s františkány, farní promítání,
bibliodrama, setkávání seniorů, náctiletí v Liberci, ministranti a jejich výlety a
sportování, a jiné akce). Jaké to bylo, co by se mohlo vylepšit, pozvat dosud
nerozhodnuté, aby se přišli příště podívat, apod. Možná, že právě jednoduchý a
krátký popis někoho přiměje, aby přišel příště také.
Touto jednoduchou cestou se některým z vás nabízí, jak se zapojit aktivně a
nebýt jen pasivním konzumentem. V pondělí 15. 3. jsem se zúčastnila besedy
s panem biskupem Malým a on vybízel každého křesťana ke společenské
angažovanosti. Celý život se skládá z malých událostí (ty velké nejsou každý
den). A právě informovat druhé o něčem zajímavém je také důležité. Mnoho
lidí z farnosti i mimo čekají, co si budou moci přečíst o tom, co bylo nebo
_____________________________________________________________
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bude, kam mohou přijít. Překonejme se a pišme do redakce. Adresu najdete na
L. Jirsová, redakce
poslední stránce.

CHARITA
SBÍRKA NA UKRAJINU
Sbíráme dětské i dospělé oblečení i obuv, letní i zimní. Noste jen věci
pěkné a čistě vyprané, zabalené do krabic od banánů nebo jiných pevných
krabic (zásilka se 3x překládá). Poplatek za 1 krabici 20,- Kč.
KDY?
pátek 14. května
14,00 – 18,00 hod.
sobota 15. května
9,00 – 14,00 hod.
KDE?
Na dvou místech současně:
– kostel P. Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1
– nádvoří kostela, kaple vlevo
Pro ty, kdo jedou metrem nebo jdou pěšky. Není vhodné pro příjezd osobním
autem (zóna zákazu parkování).
– nákladové nádraží Vršovice – pouze označený vagón!!!
– vjezd za osobním nádražím Vršovice z ulice Petrohradská – Bartoškova.
Pro ty, kdo jedou autem. Není vhodné pro příjezd tramvají nebo cestu pěšky.
Za všechny vaše dary a příspěvky upřímně děkujeme.
O R G A N I Z U J E F A R N O S T P. M. S N Ě Ž N É A UKŽ V E S P O L U P R Á C I
S Č E S K O U K A T O L I C K O U CH A R I T O U A D I A K O N I Í Ú P I C E .

POMÁHÁME SI NAVZÁJEM
Modlitby za potřeby ve farnosti
za jednotlivá společenství i jednotlivce ve farnosti, aby k sobě našli cestu a byli
si vzájemným obohacením i oporou
za větší otevřenost a upřímné jednání mezi farníky a bratry Michalem a
Filipem

Hledá se někdo ochotný z farnosti, kdo umí anglicky a bude ochotný napsat
2x do roka dopis „adoptovanému studentovi“. „Adopce na dálku“ znamená
přijmout dítě z Indie a složením částky 5000,- Kč ročně mu umožnit vzdělání,
které si jinak nemůže dovolit. A právě naše farnost si chce jedno takové dítě
adoptovat. Najde někdo odvahu věnovat trochu času a napsat 2x do roka něco
o sobě, životě ve farnosti, o Praze, apod.
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DOPORUČUJEME
Dům jezuitů, Ječná ul., kostel sv. Ignáce)
So 3. 4. 9-16 hod. - Duchovní obnova - vede P. L. Armbruster SJ – v č. 24
Út 6. 4. 20-22 hod. – Setkání s P. L. Armbrusterem, SJ – krátká přednáška a
beseda (jde o vzdělávání, minule bylo téma: teologie Karla Rahnera), v č. 27,
setkání se koná vždy za 2 týdny, změna možná.

Gymnázium, Josefská ul. 7, vždy v 18:30 hod. (farnost sv. Tomáše).
13. 4. Nerozlučnost manželství: Jak překonávat krize ThDr. JCDr. J. Svoboda
10. 5. „Umíme (opravdu) číst? - PhDr. Karel Šebesta
VI. augustiniánský týden: klášter sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1
Po 19. 4. v 18:30 „Sv. Augustin: Od světáka ke světci“ - Marcel Černý
program najdete na www.augustiniani.cz,tel.: 257 532 675
Křeslo pro hosta - středa 21. 4. 2004 ve 14:30 - Prof. MUDr. Lidka LISÁ,
DrSc., klinický pediatr (Motol), členka mezinárodních odborných společností.
V besedě kromě jiného pohovoří o příčinách a problémech rizikového faktoru
současné populace – obezitě, jejíž počátky vznikají již v dětském věku.

Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
28. 4.

18.15 hod Přednáška: Má omyl právo na život? Čili o náboženské
svobodě. (od 17.30 hod. mše v kostele sv. Vojtěcha)

Pouť matek do Jablonného
UKŽ vás srdečně zve na pouť matek do Jablonného v Podještědí ke sv.
Zdislavě, patronce našich rodin. Koná se v neděli 9. 5. 2004 (Den matek).
Zveme srdečně vás všechny, kteří se chcete modlit za naše rodiny, za jejich
rozkvět, za obnovu naší společnosti, protože právě rodina je jejím základem.
Program pouti: 11:00 hod. - mše sv., celebruje P. Bernard M. Špaček, OP
společná modlitba u hrobu sv. Zdislavy, návštěva studánky.
Doprava z Prahy společně autobusem. Informace a přihlášky na tel./zázn./fax:
220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz

Manželská setkání
YMCA-Živá rodina pořádá týdenní kurz Manželských setkání, který se letos
uskuteční 23.- 31. července 2004 v Čáslavi. Kurz je zaměřen na obnovu a
prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Účast možná i s dětmi.
Přihlášky a bližší informace: Hana Pištorová, YMCA-Živá rodina, Na Poříčí
12, 110 00 Praha 1, tel. 224 872 421, 606 745 048, e-mail:
hana.pistorova@familia.cz
_____________________________________________________________
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Letní tábor rodin – pořádá YMCA - Živá rodina
v termínech :

7.-14. srpna 2004
14.-21. srpna 2004
Tábor se bude konat na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují..
Stravování bude zajištěno čtyřikrát denně. Ubytování nabízíme
v šestilůžkových chatkách a ve zděném domku (pokoje se třemi a šesti lůžky).
Program:
Dopoledne probíhají diskuse dospělých ve skupinkách, děti od 3 let mají
vlastní program zajištěný pečovateli. Odpoledne se pořádají různé sportovní
hry a soutěže, kterých se účastní celé rodiny. Večer probíhají besedy na různá
témata, dále táboráky.
Bližší podrobnosti a přihlášky na adrese YMCA – Živá rodina, Na Poříčí
12, 110 00 Praha 1, tel. 224 872 421, mail zr@ymca.cz.

Nabídka Farní charity: při účasti na manželských setkáních nebo na táboře
rodin můžete požádat o finanční příspěvek. Se svými dotazy a potřebami se
obracejte na Ludmilu Jirsovou (222 313 513, e-mail: jirsoval@volny.cz ).
Ludmila Jirsová

ROZHOVOR
V září se objevili dvě nové tváře u bratří františkánů, návštěvníci nedělní
Bohoslužby pro rodiče s dětmi si jich určitě všimli. Abychom je lépe poznali,
dovolil jsem si jim položit několik otázek
1. Vím, že jeden z Vás se jmenuje Bonaventura a druhý Jakub,
Předpokládám, že to jsou řeholní jména, vybrali jste si je sami a podle
čeho, a nebo Vám byla přidělena?
B: Ano, jsou to vskutku naše řeholní jména. Ovšem nám nebyla ani úplně
přidělena, jako například Dominikovi, ani jsme si je úplně nevybírali, jako
například Juniper. Vianney to s námi vyřešil šalamounsky: nechal nás, ať mu
předložíme několik návrhů, z kterých nám pak on sám vybral. Tak jsme vlastně
až do poslední chvíle nevěděli, jak se budeme jmenovat. Jména Bonaventura a
Jakub jsme zaslechli poprvé až při přímluvách při obláčce (obřadu přijímání do
řádu).
K mému jménu se ještě váže zajímavá historie: Už asi půl roku před obláčkou
jsme si říkali, jak se kdo bude jmenovat. A tak jsem začal rozvíjet nekonečnou
řadu mých oblíbených světců od apoštolů, přes církevní otce, až po Mychala
Judge, který zahynul 11. září ve WTC, až Šebestián mi do mé řady vpadl a
poněkud provokativně prohlásil: „Stejně budeš Bonaventura!“ Já jsem jen
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zalapal po dechu a říkám mu: „Bonaventura nebudu, protože Bonaventura je
snad jediný světec, kterého nemám rád a navíc jednoho Bonaventuru ještě
máme.“ V provincii je totiž zvykem, že se žádní dva bratři nejmenují stejně. A
Šebestián odvětil s naprostým přehledem: „To nevadí, ten umře…“ A pokud si
vzpomínám, tak jsem ani nehloubal nad tím, kde Šebestián bere svoji jistotu.
Když potom v dubnu volali z Prahy, že Bonaventura Bouše zemřel, začal jsem
se smiřovat s tím, že budu Bonaventura. Vianneyovi jsem zamíchal
Bonaventuru do svých návrhů bez komentáře a on vybral právě jeho. A tak už
rok a půl nosím jméno světce, který byl kdysi mým nejméně oblíbeným, ale
dnes jsem si na něj už zvykl.
J: Já jsem si navrhoval dvě jména starozákonní: David a Jakub a pak ještě
Štěpán a Karel. A dostal jsem novozákonního „syna hromu“, který mi
způsobil, že budu muset jít asi s Bonaventůrou pouť k jeho hrobu do
Compostelly.
2. Můžete se nám trochu představit, nebo něco o sobě říct?
B: Jistě. Oba jsme rodilí Pražáci, takže teď jsme vlastně skoro doma. Dokonce
jsme oba ze stejné čtvrti – ze Smíchova, ale předtím jsme se neznali, já jsem
totiž chodil do kostela sv. Jana Nepomuckého a Jakub ke sv. Václavu.
Občansky se jmenuji Ondřej Čapek, je mi 23 let, máma je psychiatrička a táta
byl televizním režisérem, ale už je sedm let po smrti. Jsem konvertita, křtil mě
ve čtrnácti letech (1995) kapucín Lev. Krátce po křtu jsem začal uvažovat o
zasvěceném životě. Po maturitě na Gymnáziu Nad Alejí (1998) jsem studoval
tři roky Matematicko-fyzikální fakultu UK. Pak jsme šli do postulátu (2001)
na Prusiny u Plzně a potom do noviciátu do Moravské Třebové, kde jsme vloni
v srpnu skládali svoje první sliby.
J: Já jsem dostal od rodičů jméno František. Jsem ze Smíchova ze sídliště na
Malvazinkách. Od malička jsem hodně sportoval (házená, ping-pong, basket,
tenis, lyže, horolezectví, judo a hlavně fotbal – 8 let jsem hrál za Smíchov).
Mám moc rád hory –hlavně v létě. Shodou okolností se vážou počátky mojí
víry právě na film Ježíš, který právě běžel v kinech.
3. Co Vás přivedlo do řad františkánského řádu?
B: To je velice obtížná otázka. I pro mě samotného není lehké rekonstruovat
všechny svoje motivace. A některé aspekty povolání jsou tak intimní, že by
nebylo vhodné se o nich zmiňovat do časopisu. Proto zde odbudu tuto otázku
větou, která by se mohla zdát jako fráze, ale v mém případě má hluboký obsah
a připadá mi opravdu výstižná: „Pán mě povolal.“
_____________________________________________________________
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J: Doufám, že to byl Bůh. Při křtu (bylo to v roce 1992 bylo mi 13) jsem si
opět vybral jméno František a ten mě natolik zaujal (tak nějak zevnitř), že jsem
po semináři a vojně skončil nebo spíše začal u františkánů. Moje hledání a
rozhodování mezi řeholí, diecézním kněžstvím a manželstvím bylo pro mě dost
vyčerpávající, ale „Boží vůně“ mě dovedla sem a i když občas zkouška přijde,
mám v srdci pokoj a radost.
4. Jaké byli Vaše představy o životě v řádu a jaká je realita?
B: Představy se od reality skutečně lišily velice mnoho. A to jednak proto, že
moje představy byly v některých ohledech dost naivní a nezralé a jednak proto,
že jsem si tak trochu spletl podnik. Mám k tomu takové přirovnání. Je to asi
jako bych se chtěl stát horlivým čtenářem knih a místo toho se stal
knihovníkem. A nebo jako bych se chtěl stát objevitelem nových ostrovů – a
kdo ví, možná i kontinentů – a místo toho se stal členem posádky obchodního
plavidla. Probrat se ze sna, oželet romantiku, bylo pro mě dost těžké, ale
myslím, že už jsem zaujal k realitě zdravý postoj.
J: Poprvé mě napadlo, že půjdu k františkánům hned po maturitě. Slyšel jsem
ale, jak vypadá po 40 letech komunismu stav mnohých řádů. O českých
františkánech jsem nevěděl skoro nic. Přiznám se ale, že jsem měl obavu, že to
nezvládnu (hlavně, co se týče vztahů). A tak jsem sbíral odvahu ještě čtyři
roky. Znal jsem seminaristy a tušil jsem, že budu i knězem a tak jsem šel do
semináře a pak na vojnu. Do řádu jsem pak už vstupoval bez nějakých
zvláštních představ. Byl tu pro mě černý prostor, přes který jsem neviděl. Ale
šel jsem do toho, že od Pána přijmu s důvěrou vše, do čeho mě pošle. Nyní
mohu říct, že vztahy jsem mile překvapen. A co se týče konfrontace reality
s ideály, které mám uvnitř, tak je pravda, že některé věci vidím jinak, ale začít
musíme asi každý od sebe sama.
5. Jaké máte cíle?
B: Cíle? Dobře žít a zbožně zemřít a pak se radovat ze společenství v nebi.
Tady na zemi snad už žádné důležité cíle nemám, ať jde o akademické
hodnosti, o kněžství, o úřady v řádu nebo církvi a nebo o způsob života.
Připadá mi, že jsem otevřen všemu.
J: Nebe. Boží vůli pro sebe se snažím poznávat jednak v srdci, ale konečnou
korekcí jsou představení, které jsem slíbil poslouchat. Co se týče mého srdce,
tak bych rád šel spíše do misijních oblastí naší vlasti k lidem, kteří (stejně jako
já před pár roky) Krista ještě nepoznali. Jsou mi blízcí také lidé „na okraji“.
6. Věnujete se ministrantům, zvete mládež na různé akce, jako například
výlet do Liberce, nebo výlet k sv. Ivanovi. Jaká je odezva?
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B: Máme v zásadě na starosti jen ministranty z dětské mše. Děláme pro ně
schůzky po mši. Je to pěkné, akorát je trochu náročné, že na každou schůzku je
často dost odlišná sestava dětí. Ale to se snad ustálí. A potom ještě pojedeme
v létě na dva dětské tábory, ale s mládeží tady ve farnosti nijak systematicky
nepracujeme.
J: Na výletě „k Ivanovi“ moc dětí nepřišlo, ale zavinili jsme si to asi zčásti
sami špatnou organizací. Ale výlet se nám moc líbil a myslím, že i těm, kdo
tam s námi byli.
7. Jak si představujete spolupráci farnost – řád
J: Abych se přiznal, tak i když jsem tu už více než půl roku, o všech aktivitách
farnosti asi ani nevím. Na jednu stranu je mi to líto a na druhou stranu vím, že
můj úkol je nyní studovat. Mimo ministranty, ministrování a nějaké
nepravidelné akce (křížové cesty, někdy nedělní sportovní odpoledne,…)
bychom toho asi zatím víc ani nestihli. A co se týče celého konventu a farnosti,
tak se necítím kompetentní to hodnotit, ale možná by bylo dobré více
společných setkání.
B: Já se také musím přiznat, že do běhu farnosti moc nevidím a tak si
netroufám vyslovit se nějak konstruktivně k problematice farnost-komunita.
Musím sice přiznat, že v Moravské Třebové i v Plzni jsou vztahy farnostkomunita mnohem intenzivnější (a snad i na Prusinách byly srovnatelné), ale to
je dáno povahou těch daných farností a komunit. Myslím, že naše pražská
komunita je příliš početná a různorodá, než aby mohla vystupovat tolik
jednotně jako je v jiných domech. Kromě toho hodně bratří má mnoho
povinností mimo (Vianney, Jiljí, Alkantara, Joel, my studenti) a tak se
nemohou tak intenzivně věnovat právě naší farnosti. A navíc i tato farnost má
zvláštní povahu – lidé často dojíždějí a málokdo je opravdu náš farník. A dále
je tu spousta skupin: někdo chodí jenom na dětskou, někdo na nedělní v půl
dvanácté, jiný jen ve všední dny na konventní, další skupinou jsou terciáři, atd.
takže si myslím, že za daných okolností není spolupráce tak slabá, jak by se
mohlo na první pohled zdát.
Za rozhovor upřímně děkuje Vladimír Vašků
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1.5. sobota mše sv. v 10:30 hod. První májová pobožnost.
celebruje P. Michal Pometlo OFM
8.5. sobota mše sv. v 10:30 hod. Panny Marie Prostřednice všech milostí.
celebruje P. Vladimír Slámečka OP
29.5. sobota mše sv. v 10:30 hod. Svatodušní vigilie.
celebruje P. Michal Pometlo OFM
2.6. sobota mše sv. v 10:30 hod. Sobotní památka Panny Marie.
celebruje Mons. o. biskup Karel Herbst, SDB
26.6. sobota mše sv. v 10:30 hod. Studentská pouť.
celebruje P. Vladimír Slámečka OP
10.7. sobota mše sv. v 10:30 hod. Za internované kněze v Hájku.
celebruje P. Jaroslav Ptáček O.Cr.
2.8. pondělí mše sv. v 18:00 hod. Panny Marie Andělské – Porciunkula.
Pěší pouť po obnovené poutní cestě z Litovic.
celebruje P. Michal Pometlo OFM
14.8. sobota mše sv. v 10:30 hod. Vigilie Nanebevzetí Panny Marie.
celebruje P. Vladimír Slámečka OP
4.9. sobota mše sv. v 10:30 hod. Hlavní pouť k svátku Narození Panny
Marie.
celebrují bratři františkáni OFM
18.9. sobota mše sv. v 10:30 hod. Sobotní památka Panny Marie.
celebruje P. Michal Pometlo OFM
9.10. sobota mše sv. v 10:30 hod. Pouť ke svátku Panny Marie Růžencové.
celebruje P. Vladimír Slámečka OP
14

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

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

Společenství rodin (SFŘ)
Každou poslední neděli v měsíci.
Informace na faře.
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 bude

Zpíváme s kytarou

každé úterý v 18.00 hod.

vždy 1. pondělí od 19.19 hod. v Klubu
Inf.: Ludmila Jirsová (222 313 513)

Setkání pastorační rady 9. 3. 2004:

Setkání přátel sv. Františka z Asissi
vždy 3. úterý v měsíci od 19.19 v Klubu.
Je to příležitost, jak se můžete
sejít s přáteli, k neformálním rozhovorům
a mít na rozhovor více času.

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
Informace na faře.

Adorace
Čtvrtek 19.00-20.00 v kapli sv. Michala.

Výuka dětí – náboženství
Rozvrh hodin je na nástěnce.

 Postní a velikonoční doba
vedení křížové cesty pastorační radou;
na Bílou sobotu zařídí farnost agape
 Kurz pro ministranty (dospělé) povede
br. Michal (1 zájemce)
 Velikonoční pořad bohoslužeb
 Hodnocení:
akce pořádané pastorační radou dopadly
velmi dobře, ale účast byla velmi malá
(setkání s františkány ), opakovat
minimálně 1x za rok, lépe 2x
 Termíny některých akcí:
14.-15. 5. Sbírka na Ukrajinu;
15. 5. Farní pouť na Lomec – změnit;
12. 6. Hájek - o. biskup K. Herbst;
13. 6. Svěcení nového kostela ve Kbelích
návrh: místo mše pro děti by se jelo do
Kbel.
 Farní klub:
farní akce mají v úterý přednost

ze zápisu br. Filipa
_____________________________________________________________
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PROGRAM v KLUBU a v kostele PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Duben 2004
2. 4.
3. 4.
4. 4.

Pá 17:15
So 14:30
Ne
14:30
14:30
14-15
17:15
5. 4. Po 19:19
6. 4. Út 18:00
19:00
8. 4. Čt
9. 4. Pá
10. 4. So
11. 4. Ne
12. 4. Po
15. 4. Čt 8:00
17. - 18. 4.
18. 4. Ne 10-12
20. 4. Út 19:19
21. 4. St 14:30
18:30
23. 4. Pá
25. 4. Ne 14:30
27. 4. Út
2. 5. Ne
3. 5. Po 19:19

Křížová cesta
Rekolekce SFŘ
Květná neděle
Křížová cesta na Petříně pro děti (sraz u 1. zastavení)
Shromáždění SFŘ s obnovou profese
Plavaní v YMCA (pouze v doprovodu rodičů)
Křížová cesta
Zpíváme s kytarou (Lutkovi)
Kající bohoslužba
Modlitební setkání
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Boží hod velikonoční
Pondělí velikonoční
Připomínka 14ti umučených bratří
Sčítání návštěvníků bohoslužeb
Prodej křesťanských knih
Setkání s přáteli (z farnosti)
Přednáška s diapozitivy – Španělsko (pořádá UKŽ)
Večery ve středu - program pro mládež (pořádá ADCM)
Slavnost sv. Vojtěcha
Setkání SFŘ – rodiny
Beseda o filmu „Umučení Ježíše“
Plavání v YMCA
Zpíváme s kytarou (Lutkovi)

kaple

kaple

Klub
kaple
Klub
Klub

Klub
Klub
Klub
Klub

Klub
Klub

www pms.ofm.cz
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Farní úřad:
Po, Čt 14-16:30
Út, Pá 9-11:30
Farní charita:
tel.: 222 313 513
Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
Kontaktní adresa redakce:
L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz
Náklady na vytištění jsou 5,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky.
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 15. 4. 2004.

