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Bůh jako ženich vyvoleného lidu
15. PÍSEŇ PÍSNÍ – ÚVOD (Pís 1,1-11)
V našem cyklu se na delší dobu zastavíme nad texty SZ knihy Píseň písní.
Název tohoto malého poému nás odkazuje na hebrejský originál, který chce
vyjádřit semitský superlativ: „nejvyšší píseň“, „nejskvělejší píseň“. Rakouský
spisovatel Robert Musil (1880-1942) vkládá do úst jedné své postavy obdivnou
definici tohoto spisu: „Není nic krásnějšího nad Píseň písní.“ Je připsána
Šalamounovi, otci sapienciální poezie Izraele, panovníku slávy a jasu
Jeruzaléma, je však ve skutečnosti o několik staletí mladší, sepsána v 6.-5.
století před Kristem.
Přestože má tento spis pouhých 1250 slov (tedy alespoň v hebrejském
originále), dává co zabrat biblistům a komentátorům všech možných dob. A to
si musíme uvědomit i chudobu hebrejštiny, která má k dispozici jen 5760 slov
celkem. „Četba těchto 117 veršů se stává jakoby cestou v zahradě symbolů,
skutečnou barevnou abecedou lásky“ (Ravasi).
Když v roce 1992 italští autoři vydali v nakladatelství Ed. Dehoniane
překlad Písně písní s poznámkami a výkladem, věnovali těmto 1250 slovům

téměř tisíc stran komentáře. V tom je cítit otázka: Jak umístit a omezit do jedné
knihy či katalogu tu spoustu materiálu, do něhož je třeba počítat různé
komentáře přinejmenším od počátku křesťanství, ovšem nesmíme zapomenout
ani na židovské komentáře, liturgii atd.? A co vliv na jinou literaturu od
Danteho po současné básníky a prozaiky? A to nelze jmenovat ani zlomek
hudebních autorů, kteří se tomuto tématu věnovali od Giovanniho Pierluigi da
Palestrina přes Händela, Stravinského po Gershwina. André Robert píše, že:
„není biblická kniha, která by měla na křesťanskou duši takový svůdný vliv
srovnatelný s Písní písní. Není jiná než tento krátký poém, která by tak
vyzývala různé interprety ke změření sil.“ Možná je to u nás trochu jiné,
nevím, možná je problémem to, že se v liturgických čteních v dnešní době
s Písní písní prakticky nesetkáme, až na výjimky.
Čím je tento spis tak působivý? Na úvod jen stručně. Spolu s knihou Job
jsou to jediné dvě SZ knihy, které mají strukturu dramatu. Dvě postavy, on a
ona, a pak ještě omezeně chór dalších osob. To dodává textu pohyb a živost.
Židé v textu viděli alegoricky vztah Boha a vyvoleného lidu, křesťané
v návaznosti na to alegorický sňatek Krista s církví. Proto se jím budeme
zabývat obsáhleji i my. V současné době je zase obliba spojena s totálním
odevzdáním lásky, které jako bychom někdy v naší době reálně postrádali.
Autor pracuje zároveň s obrazy, zvuky a ideální by jistě bylo slyšet poetický
text v originále. Rytmicky je prý velmi zajímavá, jak říká biblista Ravasi,
opakovaná věta: „Můj miláček je můj a já jsem jeho.“
Voltaire řekl, že Píseň písní je jakoby volnomyšlenkářský svazek, který
vklouzl do knihovny faráře. Ale hebrejské a křesťanské náboženství, navzdory
jakési „řecké čistce“ (Ravasi), jsou hluboce spojena s dějinami, s konkrétní
realitou. Boží tajemství se neodhaluje na mýtickém nebi, ale uvnitř dějin. Bůh
je Emmanuel, Bůh-s-námi. A Nový zákon jde ještě dál: Boha máš odhalit „v
těle“, tj. jako člověka. Ne nadarmo Jan vůči nepochopení píše: „Ducha Božího
poznáte takto: každý duch, který vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, je
z Boha; ale žádný duch, který Ježíše nevyznává, není z Boha“ (1Jan 4,2-3a;
srov. 2Jan 7: „Mnoho svůdců se objevilo ve světě, kteří nevyznávají, že Ježíš
Kristus přišel v těle“).
Ovšem Píseň písní není jen krásný text nebo milý příběh. Na příběhu páru
dvou zamilovaných lidí nám umožňuje odhalit odraz Boha. V lidské lásce je
vidět záblesky nekonečné lásky Boží. V tom smyslu je pravdivá věta B.
Paschala: „Jestliže existuje (lidská) láska, existuje Bůh.“ Proto PseudoAthanasios píše: „Píseň písní je vrcholem všech proroctví […]. Je plná dialogů
starého lidu se Slovem, celého lidského pokolení se Slovem, církve pohanů a
Slova s nimi.“
Z cyklu úterních promluv bratra Regaláta OFM (mše v 18 hod.)
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Z FARNOSTI
Zpíváme s kytarou
Příjemné posezení a zpívání při čaji a kávě se koná v pondělí 3. května
v 19:19 hod. v Klubu. Na kytaru a klávesy doprovázejí manželé Lutkovi.
Pozor změna! V červnu se sejdeme druhé pondělí, tj. 14. června.

Setkání s přáteli z farnosti bude v úterý 11. května v 19:19 hod. v Klubu.
Připomínáme, že to je setkání, kde máme více času na sebe navzájem než je po
mši v neděli a možnost si popovídat.
red.

Pozvání
V květnu zavítají do naší farnosti dva pěvecké sbory, dvacetičlenný z Prahy a
patnáctičlenný z malého jihočeského městečka Radomyšl (1000 obyvatel) u
Strakonic. Oba sbory se věnují skladbám východní liturgie. Mezi autory hudby
patří málo známí skladatelé jako Metalov Sadovskij, Dimitrij Stěpanovič
Bortňanskij, A. Veděl a mnoho dalších.
Všichni jsme srdečně zváni. Budeme moci hlouběji proniknout do krásy této
hudby, svojí účastí povzbudit všechny účinkující a poděkovat jim.

Koncert
sborové duchovní hudby a capella byzantského obřadu
a
varhanní duchovní tvorby
v sobotu 8. května v 16:00 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
Účinkují:
Sbor sv. Vladimíra (Praha), sbormistr Olga Mandová
Sbor patří Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny
a vystupuje pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a MKČR

Sbor sv. Martina (Radomyšl u Strakonic), sbormistr Richard Semiginovský
Vít Hašek (Vimperk), varhany
Vstupné dobrovolné
Výtěžek bude použit na dopravu humanitární sbírky na Ukrajinu.
___________________________________________________________
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Kardinál Joachim Meisner
Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme spolu s kardinálem Joachimem
Meisnerem. Bude hlavním koncelebrantem při mši sv. ve čtvrtek 20. 5. v 18.00.
Poté v 19.19 hod. bude následovat v Klubu krátká přednáška s možností dotazů.
Společné setkání bude zakončeno autogramiádou knihy "On mne vede", při které
si bude možno přinést k podpisu, příp. zakoupit na místě, i další knihy kardinála
Meisnera, které dosud vyšly česky.
Srdečně zve P. Jan Maria Vianney, OFM a Karmelitánské nakladatelství.

Farní pouť na Lomec v sobotu 29. května 2004
Trasa autobusu: Praha, Písek, Vodňany, Lomec a Kratochvíle. Při dobrém
počasí půjdeme i část cesty pěšky (samozřejmě podle sil).
7:45
10:00
11:00
12:00

sraz na Smíchovském nádraží (před halou u zastávek autobusu)
cesta asi 1/2 km pěšky lesem ke kostelíčku, rozjímání
mše svatá na Lomečku
oběd z vlastních zásob, pěšky na zámek Kratochvíle (asi 5 km)
prohlídka zámku, muzea animovaného filmu a zámeckého parku
19:00–20:00 návrat do Prahy
Jídlo a pití na ce
lý den s sebou, pohodlnou obuv, oblečení i do deště.
Pojedou s námi manželé Lutkovi s kytarou a bratr Filip.
Autobus je již zcela zaplněn, evidujeme pouze zájemce jako náhradníky za
odhlášené na poslední chvíli (222 313 513). Rodina 200 Kč; za osobu 100 Kč.

Pouť do Rokole
Senioři pořádají v úterý 8. června 2004 výlet autobusem do poutního místa
Rokole u Nového Města nad Metují a zastavíme se také u dřevěného kostela
sv. Jana Křtitele z roku 1553 ve Slavoňově. Pojede s námi bratr Michal.
Přihlásit se může každý vždy v úterý na setkání seniorů v Klubu v 9-11 hod.
(do 1. 6.). Poplatek je 60,- Kč a platí se při přihlašování.
Miroslav Kotland

Poutě v Hájku – mše sv. vždy v sobotu v 10:30 hod.
1. 5. První májová pobožnost, celebruje P. Michal Pometlo OFM
8. 5. Panny Marie Prostřednice všech milostí, celebruje P. Vl. Slámečka
29. 5. Svatodušní vigilie, celebruje P. Michal Pometlo OFM
5. 6. 11:00 ekumenická bohoslužba, Miloš Rejchrt a P. Michal Pometlo OFM
12. 6. Sobotní památka P. Marie, celebruje Mons. biskup K. Herbst SDB
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Společná pouť do Hájku
evangelického sboru u Salvátora
a
farnosti Panny Marie Sněžné
spolu s faráři Milošem Rejchrtem a Michalem Pometlem OFM

v sobotu 5. června 2004
9:00-11:00
11:00
12:00
12:45

14:00
15.00
závěrem:

příchod, příjezd (pomoc s přípravou ohně vítáme, apod.)
ekumenická bohoslužba
zapálení ohně
opékání vuřtů, chléb, nápoje (zajištěno)
Svatý František (farář Michal Pometlo)
Hledání pravé církve (farář Miloš Rejchrt)
diskuse
zazpívá Miloš Rejchrt (sám i s námi společně)
Alena Jurčíková - klávesy
fotbal
přátelské utkání mezi farností (Honza Deutsch) a sborem
posezení, společný krátký úklid (děkujeme předem)

Doprava:
Směr Hájek:
autobus č. 307 od Metro B – Zličín, do zastávky Červený Újezd
pak cca 1,5 km pěšky do Hájku
odjezdy Zličín
8:10 10:10
příjezdy Červený Újezd 8:36 10:36
vlakem ze stanice Praha-Zličín (konečná tram č. 9) odjezd 9:12,
13 minut do stanice Hostivice –Litovice, pak cca 3 km pěšky
Zpět do Prahy:
autobus z Červeného Újezdu
odjezdy: 17:25
19:25
Opravdové putování z Prahy s bratry evangelíky stejně jako minulý rok.
Sraz je v 7 hod. v kostele sv. Markéty v Břevnově. Trasa do Hájku bude
kombinovaná: pěšky, tramvají, autobusem, pěšky. Můžeme se připojit.
Doporučuji ověřit si sraz ještě před poutí u Jana Hona.
Zdeněk Řeřicha (farnost PMS): mobil 605 541 431, (večer, ráno 251 815 841),
Jan Hon (od Salvátora) mobil: 603 810 461.
Sledujte také informace na nástěnce.
Zdeněk Řeřicha
___________________________________________________________
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Země koruny české za vlády Marie Terezie
aneb

LETNÍ TÁBOR
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
br. Jakub OFM: Farní úřad P. M. Sněžné

Farní slavnost
První dubnový den jsme se s kamarádem rozhodli zajít na snídani. Naše
setkání jsme chtěli zahájit mší, a tak jsme nejdříve plánovali, na kterou
z ranních bohoslužeb, které se v centru Prahy konají, půjdeme. Naše volba
zanedlouho padla na kostel Panny Marie Sněžné, kde jsme si ze zkušenosti
byly jisti, že mše opravdu bude. Já jako studující a kamarád jako pracující jsme
předpokládali, že půjde o krátkou ranní mši, která nás po necelé třičtvrtě
hodince vypustí do víru velkoměsta. Náš časový odhad však nevyšel, protože
se nejednalo o „obyčejnou“ ranní, ale o bohoslužbu spojenou s pomazáním
nemocných. Ceremoniál byl uskutečněn s příslušnou vážností a viditelnou
úctou ke každému člověku, který se rozhodl tuto svátost přijmout. Nejdříve byl
každý nemocný vyvolán jménem a přistupoval k oltáři, aby pak kněz na
všechny shromážděné kolem něj postupně vkládal ruce a prováděl samotný
svátostný akt.
Celá mše byla dle slov kněze pojata jako slavnost místní farnosti, s čímž se
nedalo než souhlasit. Škoda jen, že se této oslavy účastnili pouze ti, pro které je
svátost nemocných především určena, totiž ti nejstarší z nás. Slavnost tak sice
byla opravdu slavností, ale určitě ne pro celou farnost, protože v kapli, kde se
vše odehrávalo, bylo přítomno jen několik málo lidí v produktivním věku, o
těch mladších (mládeži a dětech) ani nemluvě. Je to logické, vždyť kdo může
ve čtvrtek ráno opustit své zaměstnání či školu, aby se účastnil ranní
bohoslužby? Možná by bylo lépe svátost nemocných udělovat při některé
z hlavních nedělních mší či jindy, kdy mají čas opravdu všechny generace.
Vždyť je zvláště dnes, kdy se stále více jak děti tak dospívající vzdalují
kontaktu se skutečnými nemocemi a utrpením, důležité, aby se mladí setkávali
i s těmi nejstaršími, ke kterým mnohdy ještě nenašli ten správný přístup a
nevidí, že právě oni mohou svými životními zkušenostmi a svojí moudrostí
obohatit každého z nás. A právě při slavnosti udělování svátosti nemocných by
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byla jedinečná příležitost poukázat na důležitost a důstojnost stáří tak, aby si ji
uvědomili i ti, kteří jsou tomuto věku ještě značně vzdáleni, tedy opravdu
všichni, kdo se cítí být součástí farnosti.
Pak by zamyšlení nad touto svátostí a nad stářím nemuselo být jen náhodnou
zkušeností dvou mladých lidí, kteří se rozhodli jednoho čtvrtečního rána zajít
společně na snídani.
– lh -

PŘIPRAVUJEME
Rozloučení se školním rokem v neděli 27. června 2004
15:00 Koncert chlapeckého sboru Pueri gaudentes
společný koncert se sborem z Indianopolis a Rolničkou z Prahy

ve Smetanově síni Obecního domu
(po koncertě setkání v Klubu)
Vstupenky v ceně 50,- Kč si můžete zakoupit každou neděli od 16. 5. v Klubu
(10-11.30 hod.) u paní Podlahové.
Pueri gaudentes pracuje při Základní umělecké škole v Praze 7 a
sdružuje nyní okolo 200 dětských i „téměř“ dospělých zpěváků ve čtyřech
odděleních. Je jedním ze čtyř existujících českých chlapeckých sborů.
Sbormistryní je od jeho založení v roce 1990 Zdena Součková.
Sbor má čtyři oddělení. V koncertním oddělení dnes zpívá cca 50 chlapců
11 až 14 letých a cca 30 mladých mužů 15 až 19 letých, ve třech přípravných
odděleních zpívá cca 110 chlapců 7 až 12 letých.
Chlapci se zúčastňují mnoha zajímavých akcí, mezi něž patří i zahraniční
zájezdy. Při svých cestách po Evropě i zámoří chtějí ukázat na koncertech
nejen své pěvecké umění, ale také prohloubit přátelské a kulturní svazky se
svými hostiteli.
Pueri gaudentes již dlouhou dobu účinkují ve všech představeních opery
Carmen ve Státní opeře Praha. Tato spolupráce byla později rozšířena i na
opery Turandot, Boris Godunov, Bubu z Montparnassu a Českou mši vánoční.
I když jsou Pueri gaudentes dnes hodnoceni jako nejlepší chlapecký sbor v
Praze, jeho sbormistryně i členové neustále usilují o další zdokonalení
pěveckého výkonu ve stále náročnějším repertoáru.

Ve sboru Pueri gaudentes zpívá také 6 chlapců z naší farnosti.

___________________________________________________________
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Sněženka a kraj divů před zrcadlem
Milí přátelé, farníci, bratři františkáni a vůbec všichni, kteří držíte v rukou
Sněženku farní. Zdravím vás z Anglie a píši do Sněženky, protože jsem se
s mnohými, které jsem chtěl pozdravit při své jediné návštěvě „Sněženky“
během Velikonoc, ani nepotkal. (Sněženka. Pěkné české slovo, které nezapře
něhu a hravost českého jazyka. Připomíná mi moment z mých učitelských
začátků v první třídě. Myslím, že to byla hodina prvouky. Nechal jsem tenkrát
děti vymýšlet asociace k jaru a slovo „sněženky“ bylo mezi prvními.)
První sněženky odkvetly dřív, než jaro začalo, ale ta naše „Sněženka“,
doufám, nikdy neodkvete, ať už mám na mysli časopis nebo náš farní kostel,
jak mu někdy také rád říkám. Zde se letos, jako každoročně, oslavovaly svátky
jara, naděje a vzkříšení – Velikonoce. Pro mě tyto svátky byly konečně zase
opravdovým znamením nového života a radosti. Radosti z poselství o tom,
který přemohl smrt a s ní všechno, kvůli čemu je tato „vyhazovačka“
z hospody světa zapotřebí.
Tento dopis píši ale především proto, abych se s vámi trochu podělil o své
zážitky a zkušenosti z Velké Británie, kde pracuji už osmý měsíc jako
dobrovolník v organizaci, která si říká SPEC centre. Její jméno nezní tak
krásně česky jako „Sněženka“. Přirozeně, není to česká organizace. Nicméně, i
když je to organizace vzniklá v Anglii, nemá její název původ ani v anglickém
jazyce, nýbrž v latinském sousloví SPECUM VITAE – ZRCADLO ŽIVOTA.
Zároveň je to akronym. Ten je už tvořený z počátečních písmen anglických
slov:
Nebo také

Spritual
Personal
Educational

Community

Spritual
Peer
Educational

Community

Toto centrum má být tedy především místem k reflexi života,
přehodnocování vztahů člověka k sobě samému, k druhým lidem, světu a
především k Bohu. Jedná se o vzdělávací centrum (educational centre), sloužící
především mladým lidem a dětem, kteří sem přijíždějí ze škol na duchovní
cvičení.
Uplatňuje se zde několik principů, které stojí za zmínku. Jedním z nich je
„peer education“ (vzdělávání pomocí vrstevníků). U nás už je znám tzv. „peer
program“ – vrstevnický program, který je využíván především v oblasti
prevence nežádoucího chování dětí, protidrogové prevence apod. Vychází
z faktu, že jedinec v adolescenci je často ovlivnitelnější názorem svých
vrstevníků. Tento princip se ve SPEC centre používá jiným způsobem –
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k duchovnímu vzdělávání (spiritual education) mladých lidí, kterým je tak
kromě výchovy ducha v obecném smyslu slova, velmi specifickým způsobem
předáváno poselství evangelia a apoštolské učení církve. Mladí lidé svědectví
víry od svých vrstevníků přijímají jiným způsobem, než např. svědectví rodičů,
kněží nebo učitelů.
Protože mladí lidé a děti jsou přirozeně bytosti aktivní, jsou i „vzdělávací
metody“ vybírány s ohledem k tomuto faktu. Jde o vzdělávání ducha, proto se
hledají cesty, na které duch mladého člověka nejvíce slyší a tím je akce,
vzrušení, hra a tvořivost. A tak máme pro děti a mládež přijíždějící do centra
připraveny rozmanité hry venku i uvnitř, při kterých se učí komunikovat,
spoléhat se jeden na druhého a vzájemně si důvěřovat. Aktivity, při nichž si
mohou uvědomit něco nového o svých darech a schopnostech, které nemohou
objevit tak snadno třeba ve škole. Na druhou stranu je pro ně toto místo
příležitostí okusit i hranice jejich individuálních možností, vždy však s cílem
poskytnout jim zároveň zkušenost, že tyto hranice se mohou stále posouvat
s pomocí přátel a s přítomností víry a vytrvalosti.
Využívají se tu také prvky dramatické výchovy, výtvarných, hudebních a
hudebně pohybových činností. To vše pak ústí do toho nejdůležitějšího –
reflexe, modlitby, čtení písma a slavení eucharistie.
Dalším podstatným rysem tohoto centra je život v komunitě. Ten pak
působí především na její členy – mladé dobrovolníky, které v centru žijí a
pracují. Já jsem jedním z nich a musím říct, že život a práce s mladými lidmi
ve věku od 18 do 25 let z různých zemí mě velmi obohatila po stránce víry i
v čistě lidské rovině. Nebylo to ale vůbec jednoduché, především v počátcích.
SPEC mi nastavil zrcadlo, a co jsem v něm v prvních chvílích uviděl, řeknu
vám, nebylo moc nad čím jásat.
Na druhou stranu mi SPEC pomohl objevit i dobré věci v mém životě.
Pomohl mi skrze práci a život uvnitř této komunity uvidět dary, které jsem
dostal. A hlavně mi dal zakusit jednu ze základních pravd o životě a člověku.
Že všechno, co Bůh ve své lásce stvořil, je dobré (Gn 1,31). Já bych vám proto
chtěl na závěr moc popřát, abyste dobru Božího stvoření nikdy nepřestali věřit,
ať ve vztahu k sobě samým, ostatním lidem, nebo okolnímu světu. Svět je
hospoda, kde se čepuje dobré pivo a podává se dobré víno a od hospody
v Káně Galilejské je to víno více než dobré. Přijde čas, kdy už ani
„vyhazovačka“ nebude potřeba, protože Bůh bude všechno ve všem (1kor
15,28) a hřích už ve světě nebude mít místo. Ježíš Kristus to dal svým životem,
smrtí, a pak hlavně svým vzkříšením o Velikonocích, jasně najevo.
Jindra Strejček, jindra.strejcek@centrum.cz
___________________________________________________________
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EVANGELIZACE
Mel Gibson – provokatér nebo svědek?
Po zhlédnutí filmu Mela Gibsona „Umučení Krista“ se ve mně mísilo hned
několik pocitů, o které bych se ráda podělila. Především musím říci, že
všechna avíza, která provázela snímek ještě před uvedením do distribuce, mi
připadají zavádějící a zkreslující – hlavně ta, která se staví k tomuto filmu
kriticky. Halasný pokřik o antisemitismu, který se na adresu tohoto filmu strhl,
je rovněž naprosto mimo.
Takzvané „drastické“ scény Ježíšova utrpení nejsou samoúčelné, ani nejsou
známkou vyžívání se autorů v sadomasochismu (jak je některými kritiky
tvůrcům snímku podsouváno), ale naopak: velmi šetrně, ale přitom bez
sentimentu i zbytečného zakrývání skutečnosti utrpení, se Mel Gibson snaží
před divákem odkrýt posledních 12 hodin Ježíšova života. Nelibuje si
v drastických záběrech, ani nefalšuje a nezlehčuje vykupitelskou smrt Ježíše
Krista. Kameraman se nesnaží o efekt a laciné podbízení se divákovi (viz např.
scéna stojící Veroniky s rouškou: kamera nenajíždí na detail obtisknuté
Kristovy tváře, nepozorný divák toto poselství klidně přehlédne), ale šetří jeho
citlivou duši, když se vyhýbá detailním záběrům mučení – a s kamerou odjíždí
pryč.
Vytknout by se dala snad jen historická nepřesnost s umístěním hřebů do
dlaně. Rozebírat jednotlivé scény není mým záměrem, raději ať se každý jde na
film podívat sám. Za zmínku ovšem stojí jemně ukázaný hezký vztah mezi
Ježíšem a Jeho matkou, a i vložené reminiscence dodávají filmu na
evangelizační působnosti. Jako dobrý nápad jsem ocenila scénu s dopadající
Boží slzou z nebe na zem, a vzápětí rozpoutané zemětřesení.
Co mne však osobně oslovilo – a bylo to skryté, ne prvoplánované, přesto
se to dalo vycítit: silně jsem tam vnímala zobrazení mateřství jako jedinečné
hodnoty a obdarování života ženy, pravou úctu k její jedinečné roli ve
společnosti (což – bohužel – v naší dnešní společnosti až neskutečně chybí.
Podceňování mateřství se nejlépe pozoruje už jen ve spojení slov „pořídit si
dítě“, kdy se ten úžasný Boží dar postaví naroveň předmětu, jakékoli věci.)
Bohužel se zapomíná, že právě Církev (jako jediná instituce v celých
dějinách lidstva) v postavě Panny Marie postavila ženu na oltář v její pravé
důstojnosti: jako pannu a matku. Snaha dnešní společnosti degradovat
panenství a mateřství je obrovským znevážením ženy jako takové, s následným
pohrdáním, jejím využíváním a zotročením. I toto poselství jsem ve filmu Mela
Janka Procházková
Gibsona objevila.
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Děkujeme za příspěvek a věříme, že povzbudí i další pisatele, aby se podělili o své
zážitky.
redakce

POMÁHÁME SI NAVZÁJEM
Pomáháme africké republice Čad
Občanské sdružení přátel Čadu děkuje všem, kteří finančně podpořili výstavbu
školy ve vesnici Dila v Čadu. Všechny srdečně zve v úterý 1. června 2004
od 19.19 do Klubu na koncert pěveckého souboru SONAGLIO,
a také na povídání o Čadu.
Vstupné dobrovolné s možností zakoupení afrických předmětů.
Výtěžek bude věnován na výstavbu školy.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem
K. Djakoualnová
předsedkyně SpČ

CHARITA
Sbírka na Ukrajinu
Sbíráme oblečení i obuv, letní i zimní. Noste jen věci pěkné, zabalené do
krabic od banánů nebo jiných pevných krabic (3x se překládá).
Poplatek za 1 krabici 20,- Kč.
KDY? pátek 14. května
sobota 15. května

14.00 – 18.00 hod.
9.00 – 14.00 hod.

KDE? Na dvou místech současně:
1) kostel P. Marie Sněžné – kaple vlevo
pro ty, kdo jedou metrem nebo jdou pěšky (zóna zákazu parkování)
2) 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 pěšky
Za všechny vaše dary a příspěvky upřímně děkujeme.
Prosíme o prázdné krabice od banánů (na obě místa).
Pořádá UKŽ a farnost Panny Marie Sněžné ve spolupráci
s Českou katolickou charitou a Diakonií Úpice.
___________________________________________________________
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DOPORUČUJEME
Oděv jako umění
Janka Procházková

dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž , která se bude konat
v pondělí 3. května v 19 hod. v kulturním středisku Průhon v Praze 6-Řepích
(u konečné tram 9, 10, 7, bus 180). Výstava je přístupna od 4. 5. do 27. 5.,
po-pá: 10-20 hod., so-ne: 14-16 hod.

Duchovní nabídka:
Dům jezuitů, vchod z Ječné ul. (kostel sv. Ignáce)
So 1. 5. 9-16 hod. – Duchovní obnova - vede P. L. Armbruster SJ – v č. 24,
příští duchovní obnova je v sobotu 5. 6. 2004.
Út 4. 5. a 18. 5. 20-22 hod. – Setkání s P. L. Armbrusterem SJ – krátká
přednáška a beseda na určité téma, v č. 27
St 12. 5. v 18:30 – Setkání s P. P. Kolářem SJ - beseda na téma: Jak oslovit
dnešního člověka „radostnou zvěstí evangelia“. Lze to
ještě vůbec? – v sále č. 24.

Přednášky:
Gymnázium, Josefská ul. 7, v 18:30 hod. (farnost sv. Tomáše)
10. 5. Umíme (opravdu) číst? – PhDr. Karel Šebesta
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
vždy v 18:15 hod. (od 17:30 hod. mše v kostele sv. Vojtěcha).
St 5. 5. film: Rabín, kněz a krásná blondýna
St 12. 5. Mgr. Kubík a host: Zajímavosti katedrály sv. Víta
St 19. 5. film: Smysl života (Co to je?)
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6
St 26. 5. v 19:30 Přednáška: Nejbližší výhled na proměny života arcidiecéze „Obnova farností“ – P. Michael Slavík, generální vikář

Ostatní nabídky:
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).
Program pouti: 11:00 hod. – mše sv., celebruje P. Bernard M. Špaček, OP
společná modlitba u hrobu sv. Zdislavy, návštěva studánky.
12

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
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.
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 se konají besedy
na různá témata, táboráky.
Bližší podrobnosti a přihlášky na adrese YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12,
110 00 Praha 1, tel. 224 872 421, e-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 ).

Kulatý stůl (UKŽ)
Zveme vás na další diskusní Kulatý stůl, který pořádáme v sobotu 29. 5. od
10:00 hod. v Thákurově 3, Praha 6 (Tiskové středisko ČBK – proti vrátnici).
Tématem bude „Ženy a Plenární sněm církve v ČR“. V základním materiálu
pro jednání Plenárního sněmu Instrumentum laboris se k tématu „Žena
v církvi“ říká: (část 19., §92): „Naléhavá potřeba zlepšení postavení žen je
opravdovým znamením našich dnů. Učení církve podporuje roli ženy v rodině,
ale podtrhuje nezbytnost jejího nového postavení v církvi a důstojnějšího
postavení ve veřejném životě.“ §94: „Sněm vybízí místní církev k vážnému
studiu a reflexi vztahů kněží a laiků a postavení žen ve společenství církve.“
Která komise se těmito otázkami zabývá? Hostem tohoto našeho Kulatého
stolu bude delegátka sněmu Pavla Ženíšková z Plzně.
Těšíme se na vás.

__________________________________________________
Videokazetu s filmem „Ježíš“ si můžete zakoupit za 150,- Kč na adrese:
Nový životě, Plzeňská 166, Praha 5, tel: 257 218 005.
___________________________________________________________
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Blahopřání
V sobotu 24. 4. 2004 si slíbili lásku, úctu a věrnost Martin a Lenka
Vaňáčovi v kostele sv. Terezie z Lusieux v Kobylisích.
Na jejich společnou cestu jim přejeme Boží provázení, mnoho radosti,
trpělivosti a odvahy stále si odpouštět a začínat každý nový den
s úsměvem.
farníci od Panny Marie Sněžné

AKCE V KLUBU
Proměny v čase aneb večer (nejen) moravské etnohudby
v pondělí 17. května 2004 od 19.00 v Klubu.
- průvodcem večera bude dr. Jiří Plocek – majitel nezávislého
hudebního vydavatelství Gnosis, etnomuzikolog a člen brněnské
etnokapely Teagrass;
- v průběhu akce se dozvíte mnohé nejen o hudebním folkloru Moravy,
ale také o vazbách lidové hudby této země k dalším oblastem tzv.
karpatského oblouku (od Slovenska až po Rumunsko);
- budete se také moci zaposlouchat do vyprávění o nelehkých
existenčních zápasech nezávislého vydavatele, který svou pozornost
zaměřuje k okrajovým hudebním žánrům;
- večer bude doplněn hudebními ukázkami z produkce vydavatelství
Gnosis a živými muzikantskými vstupy pana Plocka;
- jak už je tradicí sdružení Střed na okraji, na závěr večera návštěvníky
čeká malé pohoštění.
Přijďte mezi nás a podpořte tím nezávislou a okrajovou kulturu.
Vstupné: 30 Kč.

MYŠLENKY
K zamyšlení
Nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
(sv. Pavel)
Thought for the Month
We think too much of ourselves when we think too little of God
Myslíme velmi mnoho na sebe (přespříliš), když myslíme velmi málo na Boha
K zasmání
14

Neříkej hop, dokud ti nepřeskočí! (ckt)

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.
Inf.: bratr Michal OFM

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

Zpíváme s kytarou
vždy 1. pondělí od 19.19 hod. v Klubu
v červnu bude 2. pondělí, 14. 6.
Inf.: Ludmila Jirsová (222 313 513)

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

Setkání pastorační rady 20. 4. 2004:
• Sbírka na Ukrajinu – ohlášení v kostele,
sbírka krabic, kontaktovat pomocníky,
na faře zapisovat zájemce o odvoz;
• svěcení kostela ve Kbelích – schváleno
zrušení dětské mše u P.M.S., nabídka
návštěvy svěcení nového kostela ve
Kbelích (čas a spoje zjistit);
• publikace o kostele P. M. Sněžné –
nutno udělat přesnou kalkulaci nákladů;
• májové promluvy – téma modlitba;
• kardinál Meisner v Klubu 20. 5.;
• návrh pro příští rok: ekumenické setkání
na vigilii svatodušní;
• na květnovém setkání Pastorační rady je
třeba připravit celoroční plán na příští
školní rok.
ze zápisu Lucie Vorlové

Adorace
Čtvrtek 19.00-20.00 v kapli sv. Michala.

Výuka dětí – náboženství
Rozvrh hodin je na nástěnce
a na internetu.
Společenství rodin (SFŘ)
Každou poslední neděli v měsíci.
Informace na faře.
Setkání katechumenů (příprava
dospělých na křest)
Pondělí v 17.00.
___________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – květen 2004

15

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Květen 2004
1. 5.
3. 5.
4. 5.
6. 5.
8. 5.
10. 5.
11. 5.
14. 5.
14. - 15.
15. 5.
16. 5.

So
Po
Út
Čt
So
Po
Út
Pá
5.
So
Ne

10:30
19:19
19:00
16:00
19:00
19:19
8:00
17:00

21. 5.
23. 5.
26. 5.
29. 5.
30. 5.
1. 6.

10-12
Po 19:00
St 14:30
18:30
Čt
18:00
19:19
Pá 14:30
Ne 9:00
St 19:00
So 7:45
Ne
Út 19:19

2. 6.
5. 6.

St 19:00
So

17. 5.
19. 5.
20. 5.

Pouť v Hájku (první májová pobožnost)
Zpíváme s kytarou (manželé Lutkovi)
Výročí posvěcení kostela Panny Marie Sněžné
Přednáška s diapozitivy: Současná Hanoj
Koncert zpěvů východní liturgie
Diskuse se zastupiteli Prahy1
Setkání s přáteli (z farnosti)
Připomínka 14ti umučených bratří
Sbírka šatstva na Ukrajinu
Smírná modlitba živého růžence s adorací (br. Ignác)
Svátek sv. Jana Nepomuckého, patron Čech
Svatojánská sbírka na výstavbu kostela na Jižním Městě
Prodej křesťanských knih
Večer (nejen) moravské etnohudby
Koncert (pořádá UKŽ)
Večery ve středu – program pro mládež (pořádá ADCM)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
kardinál Joachim Meisner – hlavní koncelebrant
Přednáška s besedou: kardinál J. Meisner
Koncert sboru z Belgie
Při mši bude zpívat sbor z Německa
Koncert skupiny „Distance“
Farní pouť na Lomec (sraz v 7:45 před vlak. nádražím Smíchov)
Slavnost Seslání Ducha svatého (biřmování v katedrále)
Koncert pěveckého souboru SONAGLIO
Přednáška s besedou o Čadu
Slunce i v noci, videoprojekce italského filmu
Společná pouť s evangelíky od Salvátora do Hájku

Klub
Klub
kostel
Klub
Klub

Klub
Klub
Klub
Klub
kostel
Klub
kostel
Klub

Klub
Klub

Internetové stránky naší farnosti najdete na
www.pms.ofm.cz
Farní úřad
Po, Čt 14-16:30
Út, Pá 9-11:30
Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
Farní charita
tel.: 222 313 513
____________________________________________________________________
Kontaktní adresa redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1,
tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 15. 5. 2004.
Náklady na vytištění jsou 6,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky
v kostele.

