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Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým.
Odpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným.
Spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým.
Moudrost bez lásky činí člověka hrozným.
Vzdělanost bez lásky činí člověka povýšeným.
Pořádek bez lásky činí člověka malicherným.
Čest bez lásky činí člověka domýšlivým.
Majetnost bez lásky činí člověka lakomým.
Víra bez lásky činí člověka fanatickým.
Život bez lásky je nesmysl.
Jen život s láskou má smysl a přináší štěstí i ve strastech a radost i v bolesti.
z e-mailové pošty Evy Petrusové

DUCHOVNÍ SLOVO
„Ten drahocenný, tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha Svatého..“
2Tim 1,14

27. neděle C, Praha 2. 10. 2004

Hned na začátek budiž řečeno, že víra, o níž mluví evangelium, je takový poklad. A
poklad je něco, co přesahuje obvyklé proporce. Má buď nesmírnou cenu uměleckou
nebo peněžní. Mluvit o pokladu je proto těžké, nikdy se nevystihne jeho hodnota. Tak
je to i s vírou.
„Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: »Vyrvi se i s kořeny a
přesaď se do moře!«, poslechla by vás“ (Lk 17,6). Ježíš na prosbu apoštolů odpovídá,
že se nejedná o kvantitu víry, ale o kvalitu. Má být upřímná jako semeno, které v sobě
nese celou potencialitu vzrostlého stromu. Pokud je to tak, víra překoná větší překážky,
než je moruše. A to je strom s velmi hlubokými kořeny, který není možné vyrvat
vlastními silami.
Ježíš tady užívá paradoxu – a dělá to často. Víra může obdržet od Boha cokoliv. Ale
nenechme se zmást. Víra není v prvé řadě k tomu, aby vytvářela zvláštní a
podivuhodné efekty. Obvykle nemá za cíl převrátit naruby běh věcí. To vidíme na
Ježíšovi samém. Když byl v Getsemanské zahradě zatýkán, věděl, že by Otec na jeho
kývnutí prstem poslal legie andělů, aby ho zachránily, ale nežádá o to. Má totiž prožít
svou Paschu, své Velikonoce, přejití. Víra má tento prvotní význam: abychom prožili
svou osobní Paschu; umožňuje přejít Rudým mořem k novému životu. Mít víru
znamená být si jisti, že všechno, život a smrt, zdraví i nemoc, bohatství i chudoba
mohou sloužit k našemu dobru. „Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá
k dobrému.“
Ve světě, v němž žijeme, je zvykem všechno počítat. Tak se lehčeji „pohne
sluncem“, posune se čas a hodina světla, hlavně, že se to vyplatí. A ty počty svádí i ve
vztahu s Bohem. Sledovat naše konto hříchů i velkých výkonů, dobrých skutků. Hlídat
si, abychom to měli nějak zajištěno. Ovšem, jak naznačuje spojení s předcházejícím
Lukášovým úryvkem o sedmerém odpuštění (Lk 17,3-4), víra apoštola je osobní
zkušeností s milosrdenstvím Otce, které je počátkem misie k bratřím: „Jdi a stejně
jednej i ty“ (Lk 10,37). Víra - a milosrdenství, srovnatelné s nesmírností moře. Z jeho
nesmírnosti čerpá.
Tedy, je to víra založená na hluboké pokoře. Tento úryvek objasňuje, že účinnost
víry vychází z toho, že jsme si vědomi své malosti. „Jsme jen služebníci neužiteční.
Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.“ A co to je? Sloužit Bohu a hledat jeho vůli.
Dále je to víra plná naděje. Trápení a to, co se nám nedaří, by nemělo umenšit naše
očekávání a naši naději v Boží zásah. Jen dát Bohu svobodu.
Je to víra dosvědčovaná. Víra je Boží dar a úkol. Jako úkol ji máme žít den po dni
v konkrétních situacích, někdy velmi tíživých. Víra má v sobě něco mučednického, ne
nadarmo je křest jakýmsi zárodkem mučednictví. A tady je také vidět ono propojení,
neboť slovo martyr (mučedník) původně znamená svědek.
bratr Regaláta OFM
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Z FARNOSTI
Výuka náboženství
středa: 17:00 – 17:45 příprava na 1. sv. přijímání
děti mladšího školního věku (učebna kláštera)
Mgr. Taťána Lenfeldová (974816439 – zam.)
čtvrtek: 17:00 – 17:45 náboženství pro děti 1.-3. třída
Mgr. Taťána Lenfeldová
středa: 17:00 – 17:45 náboženství pro děti 3.-5. třída
Mgr. Simona Skřivánková
(Vstup do učebny je z Františkánské zahrady)

čtvrtek: 17:00 – 18:30 děti 11-15 let – společenství Vichřice
v místnosti La Verna v 1. p. kláštera
P. Filip Jan Rathouský OFM
----------------------------------------------------středa: 19:15 – 20:00 biblická katecheze dospělých
Mgr. Simona Skřivánková
Sraz je po nešporách (asi v 19 hod.) před kostelem.
(Katecheze jsou do konce roku 2004 pravidelně ve středu kromě 17. 11., 8. 12. a
15. 12., náhradní termín je pátek 17. 12. 2004.)

__________________________________________________________
Zpívání s kytarou bude v pondělí 1. 11. v 19:19 hod. v Klubu.
(Příští Zpívání bude v pondělí 13. 12. v 17:30, viz níže.)

Přednáška s besedou
Církev v Americe
O církvi v USA bude vyprávět a na otázky odpovídat
Mgr. Charles Tvrzník, který prožil 18 let v USA
ve čtvrtek 4. listopadu v 19:19 hod. v Klubu.

Setkání na téma Jak oslovit veřejnost
bude v úterý 9. 11. 2004 v 19:19 v Klubu.
Každá společenská instituce má své úkoly, možnosti i omezení v hospodaření
i v oslovení veřejnosti. O těchto tématech chceme diskutovat a pokusíme se
formulovat závěry, které se týkají naší farnosti.
Přijďte, kdo máte v této oblasti zkušenosti nebo realizovatelné nápady.
Srdečně zve Zdeněk Řeřicha
_____________________________________________________
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PPPŠ
První Podzimní Pochod Šárkou se vydařil. Šestnáct statečných a dva psi byli
nadmíru spokojeni. Sluníčko zářilo naplno. V „areálu zdraví“ se s nadšením
sportovalo. Všechno se bodovalo. Všichni účastníci pak po odstřelení
„Rychlích špuntů“ pokračovali v pochodu Šárkou. Nešli jsme rychle, protože
bylo nad čím žasnout, tu krásné skály, tu se ukazovaly ve skalách siluety Karla
IV. Nebo soudící kněžna Libuše.
Za pochodu bylo slyšet, kdy a kam příště!
Tedy příští Po Polední Pochod se koná v neděli 14. 11. 2004.
Sraz ve 14:00 na konečné stanici autobusů 235, 139 „Na Beránku“ (Modřany).
Autobus 235 - Smíchovské nádraží – Modřany „Na Beránku“.
Autobus139 - Želivského – Kačerov – Lhotka - Modřany „Na Beránku“.
Náplň bude hravá i dravá – pro juniory i seniory - i procházkově žasnoucí.
Jiří Petrus

Setkání s přáteli (nejen) z farnosti bude v úterý 30. 11. v 19:19 hod.
Opět bez tématu. Cílem setkání je sejít se v radosti, s optimismem i
s očekáváním něčeho zajímavého. Pokud budeme potřebovat něco řešit, je
Ludmila Jirsová
možnost se rozdělit do menších skupinek.

Několik postřehů z posledního „Setkání“
V úterý 19. října 2004 proběhlo v Klubu setkání s přáteli (nejen) z farnosti.
Tentokrát mezi nás přišel i náš farář bratr Michal. Seznámil nás s řadou
nejrůznějších podnětů, nápadů a problémů. Vyslechli jsme mnoho různých
myšlenek, které sahaly od přípravy na ekumenické Setkání křesťanů v červnu
2005 až po toalety pro bezdomovce. Na hlavní téma setkání, kterým měla být
budoucnost Klubu a jeho vybavení, moc času nezbylo. Celkem se nás sešlo 17
(včetně bratrů Michala a Regaláta). Diskuse byla živá, místy velmi živá, někdy
až příliš živá. Alespoň několik zajímavých postřehů z diskuse:
• Obrázky, které se každodenně prodávají v Klubu se někomu líbí, někdo je
považuje za kýč. Všichni se shodneme, že se nejedná o duchovní činnost, jde
o čistě komerční aktivitu. Získané prostředky je možné využít pro další
rozvoj Klubu, pro jeho vybavení, stavební úpravy, ale také pro zajištění
hodnotného programu.
• Klub nabízí velké pastorační možnosti, probíhá zde řada programů
s duchovní tématikou, které mohou nenásilně oslovit věřící i nevěřící. Nyní je
možné využívat také projektor. Propagace činnosti: nástěnky v Klubu i na
nádvoří neslouží tak dobře, jak by mohly. Ještě v průběhu setkání dohodl
Zdeněk Řeřicha s Honzou Deutschem termín pracovního setkání na téma
způsob propagace (nejen) Klubu (viz výše „Jak oslovit veřejnost“).
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• Vybavení vstupní místnosti Klubu nábytkem by mělo být provedeno
v jednotném stylu.
• Zvukotěsné oddělení horní a dolní části Klubu by zvýšilo možnosti pro
využívání obou prostor Klubu současně. Pokus oddělit obě části těžkým
závěsem pronikání hluku příliš nezamezil.
• Měli bychom se učit navzájem spolu kultivovaně hovořit. Někdy vznikají
zbytečná nedorozumění jenom proto, že spolu neumíme dobře komunikovat.
František Jirsa

Beseda

s P. Petrem Kolářem SJ
Reformace - Jan Hus
(Reformace církví v Čechách, Jan Hus i v evropském kontextu.)
se koná
ve středu 24. listopadu v 19:19 hod. v Klubu.
Moderuje Zdeněk Řeřicha

Nebojte se internetu
Vždy v pondělí v 19:19 hod. v Klubu - 8., 15. a 22. 11. se koná kurz
o internetu pro začátečníky a mírně pokročilé, má tři různé části.
V průběhu kurzu si budeme povídat o následujících tématech:
co je to internet; jak funguje elektronická pošta; jak si zařídit vlastní adresu
elektronické pošty; jak udělat vlastní internetové stránky; vyhledávání
informací na internetu; křesťanství a internet.

Církev a internet sobota 13. 11. od 9:00 do 12:00 hod.
Přednáška s diskusí:
církevní dokumenty o internetu; česká církev na internetu - pastorační portály, diecéze,
farnosti; zajímavé stránky ve světě; možnosti využití a nebezpečí zneužití internetu.
František Jirsa
Liturgické svátky v listopadu:

1. slavnost Všech svatých; 2. Vzpomínka na všechny zemřelé;
9. svátek Posvěcení lateránské baziliky; 11. památka sv. Martina, biskupa;
13. svátek sv. Anežky České, panny; 21. slavnost Ježíše Krista Krále;
22. památka sv. Cecílie, panny a mučednice; 28. - 1. neděle adventní;
29. svátek Všech svatých serafínského řádu; 30. svátek sv. Ondřeje, apoštola.

PŘIPRAVUJEME
_____________________________________________________
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Mikulášská besídka pro děti
se koná v neděli 5. 12. od 15 hod. Je třeba se přihlásit v Klubu nebo v sakristii.
Příspěvek je za 1 dítě 60,-Kč; za 2 děti 100,-Kč; za 3 a více dětí po 40,-Kč.
Jan Deutsch

Přednáška
Provincie bratří františkánů OFM a Institut františkánských studií
srdečně zvou na přednášku

Mariologie pro třetí tisíciletí
Prof. Ctirad Václav Pospíšil OFM, Th.D.

v pondělí 6. 12. v 19 hod. v Klubu
Příští Zpívání s kytarou bude v pondělí 13. 12. již od 17:30 hod. v Klubu a
bude přípravou na zpívání koled při Tříkrálové sbírce 2005. Přijďte prosím
všichni, kdo budete moci, abychom nezkoušeli až při začátku Tříkrálové sbírky
na náměstí. Dohodneme si časový harmonogram, kdy budeme zpívat.
Srdečně zvu na schůzku i všechny ochotné koledníky, především vedoucí
skupinek, abychom se seznámili s podmínkami Tříkrálové sbírky 2005.
Děkuji za spolupráci a věřím, že sbírka bude povzbuzením nejen pro lidi,
kterým zazpíváme, ale i pro nás.
Po zkoušce bude následovat Adventní koncert Markéty a Petra Lutkových.
Těší se Markéta a Petr Lutkovi a Ludmila Jirsová

MYŠLENKY
K zamyšlení:

Bůh život nejen dává, ale i odnímá a život také obnovuje.
Pro anglofily:

On Thanksgiving Day, let us count our blessings and ask ourselves what
we are thankful for.
Na den díkůvzdání spočítejme svá obdarování (požehnání) a ptejme se, jestli
jsme za něco vděčni.
Návod na zázrak:

Přirozený sklon říkat "já, já" promíchej se slovy "ty, ty" a dílo je hotovo.
Mikropoučení:

Denně vstávej z hrobu špatné nálady, z hrobu rezignace, z hrobu tvrdého srdce,
hrobu únavy a lenosti a tisíce nesmyslných situací.
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník

CHARITA
Dopis od biskupa Karla Herbsta
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Milé sestry a milí bratři v Kristu,
srdečný pozdrav z arcibiskupství. Je teprve měsíc září, ale pro pracovníky České
katolické charity je to upozornění, že se blíží Tříkrálová sbírka. Rád bych se s vámi
zamyslel, jak v příštím roce tuto sbírku organizovat.
Po vyhodnocení Tříkrálové sbírky z ledna letošního roku se jeví jako nejnaléhavější
problém: mít dostatek koledníků. Musí být zpravidla tři, protože to je obvyklý počet
králů (a s nimi ještě někdo dospělý). Musí vydržet lednovou zimu, když má sbírka
tento termín, někdy musí vydržet i nějakou nelichotivou poznámku. Těžiště této sbírky
v pražské arcidiecézi by mělo být především v milionovém hlavním městě. Protože
málokde potkáte tolik lidí pohromadě, jako v Praze, když se lidé vracejí domů z práce,
to znamená zhruba v době 15:00 – 17:30. V pracovních dnech ale koledníci mají
ztíženou situaci. Musí se připravovat do škol, mají své povinnosti. Proto je možné
využít jejich ochotu zpravidla jednorázově. Kdyby se mělo vybírat více dnů, asi by to
chtělo více koledníků. Zorganizovat něco takového určitě není jednoduché. Zvláště
přihlédneme-li k okolnosti, že si někteří rodiče výslovně nepřejí, aby jejich děti někde
vybíraly peníze. To raději dají do kasičky větší částku, ale ke koledování svých dětí se
stavějí odmítavě. Sehnat koledníky, to je úkol, který se nedá zařídit na poslední chvíli.
Domnívám se, že by si koledníci ze strany farností zasloužili nějakou odměnu, knížku
apod.
Kdy bude Tříkrálová sbírka probíhat? Vše nasvědčuje tomu, že by to mohlo být od
neděle 2. do soboty 8. ledna 2005. V neděli 2. ledna odpoledne v 15:00 jsou všichni
koledníci zváni do arcibiskupského paláce, kde jim pan kardinál požehná na
závěr mše svaté, po které bude následovat pohoštění. Těžiště Tříkrálové sbírky by
pak mělo být ve čtvrtek 6. 1., kdy je Slavnost Zjevení Páně.
Dobře víme, že na Moravě probíhá Tříkrálová sbírka tak, že koledníci jsou schopni
obejít skoro všechny obyvatele měst a vesnic. Takové ambice např. v pražské
arcidiecézi nemůžeme mít. Není technicky možné zvonit ve všech domech a u všech
bytů. Domnívám se ale, že je možné stát na určitém místě ve výše uvedenou dobu a
podle možností něco zazpívat, upozornit, že je Svatých Tří Králů a věřit, že lidská
srdce nevychladla. Snad není třeba připomínat, že při vhodně zpracovaném projektu ze
strany farností, se může víc než polovina uvedené sbírky navrátit pro potřebu charitní
práce v rámci vaší farnosti. Děkuji vám všem za vaši spolupráci a dobrou vůli, protože
Tříkrálová sbírka se blíží.
Karel Herbst
Převzato z Kobylístku na říjen 2004
Hlavním koordinátorem Tříkrálové sbírky 2005 v naší farnosti je opět Miroslav
Kotland. Vedoucí skupinek koledníků se mohou přihlašovat u pana Kotlanda nebo u
paní Jirsové, nejlépe osobně v neděli v Klubu od 10 do 12 hodin.

Františkánská burza
Již podruhé proběhla na svátek sv. Františka v naší farnosti burza, tentokrát bez
oblečení a obuvi. Zato dárců drobných předmětů, dárků a všeho možného bylo
velmi mnoho. Všem děkujeme „zaplať Pán Bůh“. Místních i „přespolních“
_____________________________________________________
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farníků, kteří si přišli vybrat nějaký ten dárek a udělat radost nejen sobě, ale i
druhým, bylo opravdu dost. Za celý tento františkánský víkend jsme utržili pro
sociálně slabé rodiny z naší farnosti 7000 Kč.
Děkuji tímto všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a zapojili do burzy.
Hlavně pak děkuji za „podporu“ v této akci pokračovat. Burza se opravdu
zdařila, všem se to moc líbilo, vládla přátelská atmosféra. A tak, dá-li Pán, za
rok se opět sejdeme.
H.P.

DOPORUČUJEME
Spiritualita dominikánů – St 3. 11. v 9:30, S. M. Bernadeta Prášková OP
v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze.
Dům jezuitů, vchod z Ječné ul. (kostel sv. Ignáce)
So 6. 11. 9-16 hod. – Duchovní obnova - vede P. L. Armbruster SJ (č. 24).
Út 9. a 23. 11. ve 20.00 hod. - setkání s P. L. Armbrustrem SJ, (č. 27.)
UKŽ – 13. 11. v 10 hod. - pořádá kulatý stůl s diskusí na téma Cesta domů:
Domácí a hospicová péče o nemocné a umírající, hostem bude Marie Denková
–Tiskové středisko ČBK, Thákurova 3, P6.
Na Vyšehrad ve Čt 11. 11. 2004 přijede svatý Martin na bílém koni.
Program: 16:00 mše svatá v rotundě, 16:45 setkání dětí u Leopoldovy brány.
Na setkání se těší skauti ze střediska LUX

FARNOST V ZRCADLE FARNÍHO ZPRAVODAJE
Sněženka jubilující
O Vánocích roku 1994 dostala se poprvé do rukou farníků uzoučká složka,
vlastně jen dvojlist, s poetickým názvem Sněženka. Bylo to hmatatelné
vyjádření snahy, jak také v úvodníku napsala redakce, vytvořit hlubší a těsnější
společenství všech, kdo alespoň s jistou pravidelností navštěvují bohoslužby
v kostele Panny Marie Sněžné. Tento chrám vždy býval centrem bohatého
duchovního života, a tak v době, kdy se františkánská komunita vrátila do
prostor kláštera, a byla jí opět svěřena péče o farníky i o ty, kteří si tento kostel
oblíbili, vyvstala potřeba život farnosti rozšířit a obohatit. Vánoční doba pro
nulté číslo byla zvolena dobře, protože to je požehnaná doba nové naděje,
lásky a vzájemného porozumění. Farní časopis si vytkl za cíl být
prostředníkem i nositelem dobrých zpráv, rádcem i přítelem. Na počátku
Sněženky bylo také požehnání od tehdejšího duchovního správce farnosti P.
Norberta Šamárka, OFM a zajisté i požehnání Boží. Když jsem se probírala
jednotlivými čísly všech deseti ročníků, mnohdy až s úžasem jsem si
uvědomovala, kolik zajímavých, poučných a obohacujících textů tu bylo
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uveřejněno. Nemám na mysli pouze články a texty se závažným obsahem, ale i
různé reportáže a ohlasy na jednotlivé činnosti, jichž bylo za ta léta nemálo. A
to je další přínos Sněženky. Díky své pravidelnosti se stala i kronikou činností
a událostí ve farnosti. A jestliže někdy máme dojem, že je v jiných farnostech
živěji, pohledem do Sněženek zjistíme, že naše farnost je farností vitální, že se
tady pořád něco děje a že nikdo, pokud není vyložený mrzout a individualista,
nemusí stát stranou.
Časopis tohoto druhu je však také odkázán na autory a dopisovatele. Uvázat se
k pravidelné spolupráci je řehole a nikdo to ani neočekává od všech, i když
jsou v naší farnosti autoři, kteří by, podle mého mínění, takový úkol zvládli.
Měli bychom si cenit, že Sněženka vychází pravidelně, a že je v ní vždy něco
zajímavého a poučného. V neposlední řadě nám pomáhá orientovat se v časech
bohoslužeb a v bohatém programu akcí, které se každý měsíc v naší farnosti
odehrávají (ať už se jedná o aktivity farníků, nebo jde o pronájem různým
organizacím).
Přeji Sněžence, aby její tvůrci vytrvali, noví i osvědčení autoři aby zahrnovali
redakci svými texty, a aby její čtenáři nikdy nebyli zklamáni. Kéž se nám
k tomu i nadále dostává Božího požehnání, protože bez něho se žádnému
lidskému dílu nedaří.
K významnému výročí Sněžence blahopřeje
Žofie Ludvíková

Senioři nad výročím Sněženky
Sněženku dnes bereme jako samozřejmost a vždy v ní najdeme potřebné
informace o dění ve farnosti. A to nejen suchá fakta, ale i povzbudivá slova a
myšlenky. Čtením farního zpravodaje si zároveň uvědomujeme, že jsme
součástí církve a společenství Božího lidu. V říjnovém čísle jsme si
připomněli, že v letošním roce je 10. výročí Sněženky, a po celou tuto dobu
nám redakce a další dopisovatelé umožňují prohlubovat náš vztah k Bohu i k
lidem.
V seznamu společenství, která jsou zmíněna jako skutečně fungující, a co do
počtu a stability tvoří významnou složku farnosti, jsou uváděni „s e n i o ř i“.
Někdo může namítnout, že častěji svůj pohled upíráme do minulosti, ale ze
zkušenosti víme, že existují takové chvíle, kdy se cítíme neodolatelně
přitahováni Bohem a proto musíme nejen vzpomínat, ale i umět naslouchat a
hledat Boží moudrost a lásku. A k tomu pomáhají i stránky našeho zpravodaje,
abychom snaze pochopili vše, co od nás Bůh žádá a učili se rozpoznávat co je
dobré a Bohu milé.
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Děkujeme všem, kteří se podílejí na vydávání zpravodaje a přejeme jim sílu a
dary Ducha svatého k obohacování našeho duchovního života i v dalších
Za seniory Miroslav Kotland
letech.

Jak vidím naše společenství
Chceme-li brát vážně naší víru, musíme brát vážně i naše společenství – naši
farnost.
Základem farnosti je duchovní společenství bratří a sester shromážděné kolem
oltáře pod vedením kněze. Úkolem farního společenství je pracovat na svém
zdokonalení a šířit kolem sebe Kristovu radostnou zvěst o spáse.
Mám rád svou farnost? Zvykám si dívat se na všechny, kdo tvoří farnost jako
na své duchovní bratry a sestry? Snažím se ve svém okolí poznat co nejvíce
věřících? Mám zájem na tom, aby to v naší farnosti klapalo, a aby se v ní
všichni cítili dobře? Jaký je můj vztah k duchovnímu správci a ostatním
kněžím ve farnosti? Modlím se za kněze, aby byli svatí a snaživí, aby nás
předcházeli dobrým příkladem? Přemýšlím o tom, v čem bych jim mohl
pomoci? Sleduji nedělní ohlášky, čím bude v nejbližší době farnost žít? Snažím
se připojit k těmto farním iniciativám, a tak přispět ke společné věci? Když
přijde někdo cizí k nám, všímám si ho a postarám se, aby se u nás cítil dobře?
Dovedu přinášet určité osobní oběti? Mám zájem o spolufarníky? O jejich
starosti? Dokážu pomoci, povzbudit, najít si čas pro druhé? Mrzí mě, když
někdo ztratí zájem a opustí naše řady? Přemýšlím o tom, jak bych mohl
pomoci? Starám se o to, aby naše farnost držela pospolu?
Milí farníci od Panny Marie Sněžné! Myslím, že je opravdu důvod zamyslet se
nad naším farním společenstvím. Chceme-li vytvořit opravdu dobré
společenství, musíme se zamyslet nejdřív každý sám u sebe. Musíme si
vzájemně odpouštět a společně se podílet na zdokonalování. Chodím do
společenství s bratry a sestry, abychom šli spolu cestou za Kristem a pomáhali
si, nebo chodím proto, abych jenom mluvil o něčem, o někom? Společenství
věřících by mělo být příkladem pro ostatní okolí. Je tomu skutečně tak? Jsme
opravdu vzorem pro ostatní? V případě nesouhlasu vyjádřím nejdříve svůj
názor nebo jenom kritizuji? Dokážeme se vžít do situace druhých, kteří zrovna
potřebují pomoci nebo o problému jenom mluvíme a skutek pomoci odložíme?
Problémy se odkládají místo toho, aby se řešili. Farnost je zamyšlená a
neusilující o snahu pomoci.
Doufám, že když každý přispějeme jenom troškou dobré vůle, budeme se
v naší farnosti cítit lépe.
Helena Podlahová
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Soběšín – to je pojem
Zpravodaj Sněženka farní slaví 10. výročí svého vzniku. Skupina rodin
sekulárních františkánů také letos slavila, a to hned dvakrát: desáté výročí
exercicií pro rodiče s dětmi (letos zase v YMCA CAMP Soběšín) a desáté
výročí poutě na Petřín začátkem září s křížovou cestou a požehnáním dětem,
učitelům i rodičům do nového školního roku. (K naší lítosti přichází stále méně
rodičů s dětmi. Krize porodnosti?)
Po přečtení článku Petrusových v říjnové Sněžence jsem si v duchu hodnotila
naše letní exercicie a první myšlenka byla, že „manželákům-Čáslavákům“ se
nemůžeme asi vyrovnat co do počtu účastníků, zábavných akcí a patrně i
placených opatrovníků dětí.
Co máme podobné je: 1. Program pro děti všeho věku za slunce i v dešti.
2. Práce v odpoledních skupinkách rodičů, z nichž někteří sami zpracovávají
své úvahy na podobná témata jako v Čáslavi a pak se diskutuje (i u táboráku).
Co máme jiné:
1. Život vedeme františkánsky, tj. téměř za každého počasí dopolední
přednášky, které připravuje otec Michal OFM, i odpolední program se
koná v lese.
2. Bydlíme v chatičkách, jsme i s dětmi neustále venku, začínáme ráno
bohoslužbou. Večerní modlitby společně s dětmi se konají jako velké
chvály pod širým nebem.
3. V místnosti jedné chatičky máme kapličku, trvalý výstav a možnost
adorace.
4. Každý den se modlíme breviář, včetně hodinky četby.
5. Poslední den pobytu odpoledne máme bohoslužbu v lese u dávno
vyhledávané skály, kde je zasazen velký dřevěný kříž, který tam jednou
rodiče donesli při křížové cestě. A divte se, dosud ho nikdo nezničil,
neodnesl. Tady v přírodě děti obnovují pro maminky „svatební“ kytice a
rodičům celý týden chystají drobné dárky a překvapení.
6. Nevím, kolik stojí provoz v Čáslavi a zda mají dotace pro pečovatele. My
si hradíme všechno sami a samoplátci jsou dokonce i opatrovníci dětí, kteří
si na to berou čas ze své dovolené.
Co napsat ještě za sedmé? Abychom dosáhli symbolické úplnosti? Snad, že od
počátku byli na tyto exercicie vždy zváni i rodiče z farnosti. Zatím se však
zájem neprojevil, ale již nyní vás zveme na exercicie v roce 2005. Prožíváme si
tam opravdu duchovní lázeň v klidu přírody, vracíme se osvěženi a celý rok
vzpomínáme a těšíme se na léto.
Johana Paterová, SFŘ
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
denně:
17:30 modlitba růžence
čtvrtek:
19-20 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Listopad 2004
1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
7.11.

Po
Út
St
Čt
Ne

19:19
16:30
18:00
19:19

Zpívání s kytarou
Rekviem za zemřelé členy SFŘ
Beseda s Filipem Dvořákem (zastupitel MČ Prahy 1 - ODS)
Přednáška s besedou: Církev v USA – Charles Tvrzník
Dušičková sbírka na Českou katolickou charitu
14:00 Shromáždění SFŘ s rekolekcí
8.11. Po 19:19 Nebojte se internetu (kurz pokračuje 15. 11. a 22. 11.)
9:00 Setkání seniorů (každé úterý)
9.11. Út
19:19 Setkání nad tématem: Oslovení veřejnosti
11.11. Čt 19:30 Koncert: skupina Distance
12.11. Pá 16:00 Setkání výtvarníků (sraz před farou)
9-12:00 Přednáška s besedou: Církev a internet
14.11. Ne 14:00 Farní výlet (sraz na konečné 235, 139 „Na Beránku“ - Modřany)
15.11. Po 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří
17.11. St 14:30 Přednáška s diap.: Itálie - RNDr. O. Bartušek (UKŽ)
18:30 Večery ve středu (pro mládež pořádá ADCM)
24.11. St 19:19 Beseda s P. Petrem Kolářem SJ – Reformace, Jan Hus
25.11. Čt 19:00 Videoprojekce: Zrcadlo (A. Tarkovskij)
27.11. So 15:30 Ekumenická bohoslužba na závěr církevního roku (pořádá UKŽ)
30.11. Út 19:19 Setkání s přáteli nejen z farnosti
4.12. So 9-15
Duchovní obnova Unie katolických žen (UKŽ)
14:30 Rekolekce SFŘ (otevřené všem)
5.12. Ne
Mikulášská sbírka na bohoslovce
14:00 Shromáždění SFŘ
15:00 Mikulášská besídka pro děti z farnosti
6.12. Po 19:00 Mariologie pro třetí tisíciletí – Prof. C. V. Pospíšil OFM, Th.D.

Klub
kaple
Klub
Klub
kaple
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub

Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Kaple
Kaple
Klub

Výstava v ambitu: Historia Franciscana 29. 9.-13. 11. 2004 (denně 10-18)
Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
úřední hodiny: Po, Čt 14-16:30, Út, Pá 9-11:30
Farní charita: 222 313 513
Aktuální informace najdete na internetových stránkách farnosti www.pms.ofm.cz
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresa redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 15. 11. 2004.
Náklady na vytištění jsou 6,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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