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Oddanost z lásky
Oddanost z lásky je vztah jemný a křehký jako vzácný skleníkový květ.
Vyvstává z vděčnosti, úcty, soucitu, z poznání lásky druhého, z oblažení jeho
láskou, z vědomí lásky své a z vroucího přilnutí ke všemu krásnému, dobrému,
milému, člověka povznášejícímu, co dává blaho a mír. Plyne z důvěrnosti
duše, která stále očekává dobré a nic ji neodradí od lásky a pokoje v bouřích
života. Je projevem silně vyvinuté, harmonicky laděné citlivosti, vítězící vždy
nad rozumem a vůlí, podrobující je úmyslu lásky.
Je touhou dát druhému nejlepší , po všech stránkách ho zabezpečit, upravit
jeho cestu na schůdnou a příjemnou. Je vlastní radostí nad podarováním
druhého, který přijal a potěšil se.
Je čistým, rozumově nezdůvodněným citem vroucnosti, který se cele dává,
aniž se ptá, nebo obává, bude-li přijat a oceněn.
Je sladkým pocitem tichého mírného štěstí a vnitřní hluboké lásky.
Je vnitřním pokladem jemnosti a něhy každé duše na vyšší úrovni.
Vnitřní obroda (Slovo duchovního poznání B. Cibulkové)

Z FARNOSTI
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)
zazpívá Miloš Rejchrt (sám i s námi společně)
fotbal, přátelské utkání mezi farností a sborem
posezení, společný krátký úklid (děkujeme předem)

Doprava do Hájku:
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
Doprava zpět do Prahy:
autobus z Červeného Újezdu
odjezdy: 17:25
19:25
Zdeněk Řeřicha, mobil 605 541 431

Pěšky z Prahy do Hájku společně s bratry evangelíky.
Sraz je v 7 hod. v kostele sv. Markéty v Břevnově. Trasa do Hájku povede
částečně po obnovené poutní cestě, tramvají, autobusem, pěšky.
Doporučujeme ověřit si sraz u Jana Hona (od Salvátora): mobil 603 810 46.
Tradiční návštěva kláštera - Salesiánský dům v Kobylisích - 12. června
nejen pro mládež a rodiče s dětmi. Návštěva bude spojena s prohlídkou domu.
Pro sportuchtivé zájemce bude možnost lézt po „skalách“, hrát fotbal, volejbal
a využít všech možností, které nabízí bratři salesiáni.

Sraz je na nádvoří u Panny Marie Sněžné ve 12:00 hod.
nebo ve 13:00 hod. před kostelem sv. Terezie v Kobylisích.
Srdečně zvou Honza Deutsch a Vladimír Vašků

Zpívání s kytarou bude v pondělí 14. června v 19:19 hod. v Klubu.
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Benefiční koncert
na podporu výstavby kostela sv. Alžběty ve Kbelích

MICHAL HROMEK CONSORT
Na programu variace na středověká a renesanční témata, úpravy melodií
irského harfeníka Turlogha O`Carolana (1670 – 1738), původní skladby.

ve středu 23. června 2004 v 19:19 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné
Účinkují: Michal Hromek – kytara; Jakub Klár – flétna, zobcová flétna;
René Vácha - viola, housle, viola d`amour; Daniel Mikolášek – bicí nástroje,
vibrafon, zobcová flétna.

Společně na koncert 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 (náměstí Republiky)
Ve sboru Pueri gaudentes zpívá 6 chlapců (ministrantů) z naší farnosti.
Všichni jsme srdečně zváni. Koncert tří dětských sborů bude určitě nevšedním
hudebním zážitkem. Udělejme jednou za rok návštěvou koncertu radost sobě i
účinkujícím.
Vstupenky v ceně 50,- Kč si můžete koupit každou neděli v Klubu (10-11.30)
u paní Podlahové. Pro rodiny je možná sleva.
Helena Podlahová
______________________________________________________________________

Poutě v Hájku – mše sv. vždy v sobotu v 10:30 hod.
29. 5.
5. 6.
12. 6.
26. 6.
10. 7.
2. 8.

Svatodušní vigilie, celebruje P. Michal Pometlo OFM
Ekumenická bohoslužba, faráři Miloš Rejchrt a Michal OFM
Sobotní památka P. Marie, celebruje Mons. biskup K. Herbst SDB
Studentská pouť, celebruje P. Vladimír Slámečka OP
Za internované kněze v Hájku, celebruje P. Jaroslav Ptáček O.Cr.
Panny Marie Andělské - Porciunkula. Pěší pouť po obnovené poutní
cestě z Litovic. Celebruje P. Michal Pometlo OFM, v pondělí 18:00
14. 8. Vigilie Nanebevzetí Panny Marie, celebruje P. Vladimír Slámečka OP
4. 9. Hlavní pouť k svátku Narození Panny Marie, celebrují br. františkáni

____________________________________________________
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CHARITA
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 v Čadu.
K. Djakoualnová, předsedkyně Sdružení přátel Čadu

Ukrajina
Ve dnech 14. a 15. května proběhla tradiční sbírka oblečení a obuvi pro
ukrajinskou organizaci Živá rodina ve městě Bučač. Sbírku každoročně pořádá
Unie katolických žen, Farní charita u PMS a Diakonie Broumov. Nasbíraly se
téměř plné dva vagóny, na dopravu se vybralo u PMS 6.054,90 Kč, na nádraží
26.290 Kč, tedy celkem 32.294,90 Kč. Všem, kteří pomáhali, upřímně
děkujeme.
Markéta Koronthályová
V sobotu 8. 5. 2004 se v našem kostele konal koncert sborové duchovní hudby
a capella byzantského obřadu a varhanní duchovní tvorby. Svoje umění nám
předvedly společně dva sbory, které se touto hudbou dlouhodobě zabývají.
Sbor sv. Vladimíra z Prahy, jehož zřizovatelem je Sdružení Ukrajinců a
příznivců Ukrajiny a sbor sv. Martina z jihočeského městečka Radomyšl u
Strakonic. Pro všechny diváky byl koncert nevšedním hudebním zážitkem. Po
koncertě bylo připraveno pohoštění v refektáři kláštera. Dobrovolné vstupné
bude použito na dopravu humanitární sbírky na Ukrajinu do Bučače. Celkem
se vybraly 2000,- Kč.
Ludmila Jirsová

Chudí nepotřebují tolik nás, jako my potřebujeme je.
"Je lehčí tišit materiální hlad člověka, dát chudým oděv a obydlí; mnohem těžší je najít
odpověď na obrovskou osamocenost, na nouzi našeho srdce... Když najdu na ulici
někoho, kdo je hladový, dám mu misku rýže, kousek chleba a hlad je utišen. Ale pokud
existuje někdo, kdo se cítí diskriminovaný nebo odmítnutý, nemilován a
pronásledovaný, někdo, kdo je vylučován ze společnosti ... utišit hlad tohoto druhu je
mnohem těžší ... Stále více jsem přesvědčena o tom, že nejhorší strádání, které člověk
může zažít, pochází z toho, že se cítí opuštěný ..."
Matka Tereza

Asi před rokem se u zdi budovy na nádvoří kostela Panny Marie Sněžné,
přímo naproti mozaice Boží matky, choulil starý žebrák. Prošedivělou hlavu
měl skloněnou, takže se zdálo, že podřimuje, a o pokrčená kolena opíral
____________________________________________________
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nataženou ruku s rozevřenou prázdnou dlaní. Nejdříve jsem ho nechtěla
vyrušovat, ale ta vztažená prázdná dlaň přímo vyzývala a tak se stala
příležitostí, jak navázat s chudákem kontakt: vtiskla jsem mu do ní drobnou
minci s přáním dobrého dne. Muž zvedl pomalu hlavu, chvíli na mne civěl a
pak se usmál, jakoby čekal právě mne. Ani nevím jak, sedla jsem si k němu na
zem a začali jsme si povídat. On mi vyprávěl o sobě a já jsem poslouchala a
potom si vyhrnul nohavice, které skrývaly ošklivé rány na nohou, co se
nechtěly úplně zhojit. Pak jsem si uvědomila, že ten člověk asi musí mít hlad,
což mi jen potvrdil, ale zároveň pomoc odmítl, abych si s ním nedělala starosti.
Ujistila jsem ho, že mu jídlo opatřím ráda a se slovy, ať tam na mne počká,
jsem odběhla nakoupit. Když jsem mu pak do rukou skládala pečivo, kus
eidamu a láhev s pitím, užasle zíral a najednou mu z rozzářených očí vytryskly
slzy. Udivilo mne to a na mou otázku, proč pláče, zašeptal: "Děkuji." Sklonila
jsem se k němu a setřela mu slzu s tváře. A on plakal a mezi těmi slzami šeptal:
"Děkuji vám za soucit ..." Snad poprvé jsem si uvědomila, jak falešné a
pohrdání hodné jsou hodnoty, které nám nabízí svět, a jak mnoho naše duše
odloučená od Boha trpí. Toho žebráka jsem od těch dob neviděla ...
Když jsem se pak zamyslela nad anglickým slovíčkem "homeless",
bezdomovec, tedy někdo, kdo nemá svůj domov, musela jsem se smát.
Většinou si takového člověka představíme zanedbaného zevnějšku, obtíženého
roztrhaným batůžkem nebo taškami, jak bezcílně bloumá ulicemi a se
soumrakem usíná na lavičce v parku ... Jestliže se však podíváme hlouběji,
musíme jako křesťané říci, že to je jen lidská pýcha, která kategorizuje
bezdomovce a sama zapomíná, ba ani si kousíčkem nechce připustit, že na
Zemi ve stavu, jak nyní je, v tomto temném vyhnanství bez Boha, jsme
bezdomovci všichni do jednoho a není mezi námi žádný rozdíl ... To ovšem
potom staví celou situaci úplně do jiného světla, do světla evangelia …
Ano, chudí nepotřebují tolik nás, jako my potřebujeme je! Možná to zní
rouhavě, ale bez chudých v prachu ulice, se kterými se Ježíš doslova ztotožnil,
bychom stěží dokázali vyjít sami ze sebe, zapřít se a konečně začít milovat tak,
jak se to po nás žádá pro Boží království! Asi také proto mi připadá
přiléhavější pojmenování pro tyhle naše sestry a bratry na ulicích tedy slovíčko
"loveless", nemilovaní, neboť čím nejvíce tito lidé vyvržení na samotný okraj
naší civilizované společnosti trpí, je vpravdě nedostatek naší lásky!
Tohle všechno byl jenom dlouhý úvod k tomu, abych vám sdělila, oč jsem
byla požádána. Jelikož Praha má veliký počet nemilovaných, vypracoval
Magistrát hlavního města projekt na sečtení těchto nemilovaných a zjištění
jejich skutečného počtu. Ve večerních hodinách 19. února proběhla samotná
sčítací akce, jejíž výsledky byly zveřejněny na prezentaci 29. března v YMCA.
242 sčítacích komisařů v 82 sčítacích okrscích a na 21 vybraných zastávkách
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MHD a vyplněné sčítací archy z denních center, azylových zařízení a
ubytoven, nemocnic, věznic, psychiatrických léčeben a záchytných stanic
odhalily číslo 3096 osob (z toho 2662 mužů a 434 žen), což ovšem představuje
asi 65% – 75% ze skutečného stavu.
V terénu bylo ke dni 19. února napočítáno 1868 osob, denní centra
zaznamenala 411 osob, instituce 98 osob (z toho bylo 48 osob na léčení v
psychiatrické léčebně v Bohnicích, což je způsobeno stresujícím způsobem
života na ulici) a bylo obsazeno 719 lůžek. Velmi znepokojivé je, že z čísla
3096 nemilovaných, které představuje minimální hranici reálného stavu, je
více než 14% lidí mladších 25 let, z toho 23% mladičkých dívek. A málokdo
také ví, že v Praze je v současnosti jen 800 lůžek (s nově otevřenou zimní
noclehárnou na Krejcárku), kterých na tak vysoký počet nemilovaných na
ulicích je naprosto nedostatečně, zejména pak v chladných měsících! Tohle je
ovšem pouhá statistika, která sama o sobě nic neřeší.
Dovolte mi, abych toto povídání zakončila opět krátkým příběhem ze života
matky Terezy: Naše sestry pracují také v Austrálii. Chodíme do domů chudých
lidí, kde uklízíme a děláme všechny ostatní práce, které jsou právě potřeba.
Jednou jsem přišla do domu nějakého muže a zeptala se ho, zda mohu uklidit
jeho dům. Řekl: „Je mi dobře.“ A já řekla: „Bude vám ještě lépe, když mi to
dovolíte udělat.“ Dovolil mi tedy uklidit svůj dům. Při úklidu jsem našla v rohu
jeho pokoje velikou lampu plnou špíny. Zeptala jsem se ho: „Vy
nerozsvěcujete tu lampu?“ Řekl: „Pro koho? Už léta ke mně nikdo nepřišel.“
Zeptala jsem se tedy: „Rozsvítíte tu lampu, jestliže k vám přijdou sestry?“
Přitakal. Vyčistila jsem tu lampu a sestry začaly chodit do jeho domu. Lampa
vždy svítila. Úplně jsem na něho zapomněla. Po dvou letech jsem dostala
vzkaz: „Řekněte mé přítelkyni, že světlo, které rozsvítila v mém životě, stále
svítí.“
Dopusťme, abychom i my rozsvěceli světla v životech našich sester a bratří!
Máme minimálně 3096 dobrých příležitostí, jak milovat Boha, našeho Otce!
K lásce stačí málo …
Denisa Mikešová

MYŠLENKY
Vše, co máte, bude jednoho dne rozdáno, proto dávejte vy a ne až vaši
dědicové!
With God on our side we are never outnumbered.
S Bohem na své straně nikdy nejsme v menšině.
Taky čekáte, až se štěstí unaví kroužením kolem a konečně si sedne právě na
Vás?
(ckt)
____________________________________________________
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PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Červen 2004
1. 6.
2. 6.
3. 6.
5. 6.
6. 6.

13. 6.

Út 19:19
St 19:00
Čt 18:00
So
Ne
9:00
14:30
Út
Čt 18:00
So 10:30
13:00
Ne 10:00

14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.

Po
Út
St
Čt
Po
Út
St
Čt

27. 6.

Ne

8. 6.
10. 6.
12. 6.

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

Koncert: SONAGLIO, povídání o Čadu
Videoprojekce: Slunce i v noci (Střed na okraji)
Beseda: Potřebujeme silnou Evropu?
Společná pouť s evangelíky od Salvátora do Hájku
Slavnost Nejsvětější Trojice
1. svaté přijímání dětí
Shromáždění SFŘ
Pouť seniorů do Rokole
Slavnost Těla a krve Páně – mše sv. s průvodem v ambitu
Mše sv. v Hájku - celebruje biskup Karel Herbst
Návštěva Salesiánského domu (sraz před kostelem v Kobylisích)
Svěcení kostela sv. Alžběty ve Kbelích – kardinál M. Vlk
(Mše pro rodiče s dětmi nebude)
Zpíváme s kytarou (manželé Lutkovi)

Připomínka 14ti umučených bratří
Večery ve středu – program pro mládež (ADCM)
Setkání se starostou MČ Prahy 1
Setkání se zastupiteli („Věci veřejné“)
Mše sv. a agapé u sv. Kláry v Tróji (rozloučení se šk. rokem)
Koncert: Michal Hromek CONSORT
Slavnost Narození Jana Křtitele
Dětský flétnový koncert
Svatopetrská sbírka na bohoslovce
Poslední mše sv. pro děti
Shromáždění SFŘ (rodiny)
Společná návštěva koncertu v Obecním domě

Klub
Klub
Klub

Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub

Internetové stránky naší farnosti najdete na adrese
www.pms.ofm.cz
Aktuální program-Bohoslužby-Příprava na svátosti-Výuka náboženství-Život farnosti-KlubCharita-Zpravodaj-Farní rady-Hospodaření-Historie-Fotogalerie-Kontakty

Farní úřad Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
otevírací doba pro veřejnost pondělí a čtvrtek 14-16:30, úterý a pátek 9-11:30
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. 6. 2004.
Náklady na vytištění jsou 5,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky
v kostele.
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