S

něženka farní

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 12

Ročník X.

Prosinec 2004

Sestry a bratři,
vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo
P. Marie Sněžné máte v ruce farní časopis "Sněženka". Františkánská
rodina se z toho může jen radovat. O cíli a smyslu "Sněženky" se dočtete
v dalších řádcích, kde bratři a sestry vyslovují své představy
o duchovním životě okolo P. Marie Sněžné. S radostným srdcem
žehnáme tomuto dílu a přijímáme jakékoli dobré podněty k zpevnění
našeho společenství, aby se každý zde u nás cítil doma.
Matko Kristova, požehnej naší práci ke cti a slávě Boží
a chudičkého Františka.
P. Norbert Stanislav Šamárek, OFM
prosinec 1994

Na úvodní stránce jsme zopakovali slova otce Norberta, kterými vyprovodil
do života právě před deseti lety zpravodaj naší farnosti. Desáté narozeniny
Sněženky jsou příležitostí ohlédnout se dozadu a prolistovat stará čísla.
S překvapením zjišťujeme, jak mnoho článků je stále aktuálních.
V následujícím roce uveřejníme několik starších článků, které nám mají stále
co říci.
Kromě úvodu otce Norberta obsahovalo první (vlastně nulté 1994) číslo
zpravodaje pouze dva články. Prohlášení redakce o smyslu a cílech časopisu
a zamyšlení Jiřího Petruse o smyslu společenství. Oba texty určitě neztratily
platnost ani po deseti letech.
Desáté narozeniny jsou zároveň i podnětem k zamyšlení nad budoucností
zpravodaje, možností pokusit se dát zpravodaji zajímavější podobu i náplň,
příležitostí k získání nových spolupracovníků.

Slovo úvodem:
Kostel P. Marie Sněžné vždy býval centrem bohatého duchovního života,
posvěceným i prolitou krví jeho mučedníků. Je jím i dnes, kdy obnovená
františkánská komunita vrací do jeho zdí opět duchovní bohatství a odkaz sv.
Františka.
Přáli bychom si, abychom tu i my, laici, dokázali vytvořit hlubší a těsnější
společenství všech nás, pro které je právě toto místo příležitostí
k pravidelnému kontaktu ve společné oslavě a setkávání s Pánem při mši svaté.
Jinými slovy, chceme najít cestu k sobě navzájem v jedné farní rodině.
Myslíme si, že vánoční doba, doba nové naděje a radostného přivítání
a narození našeho Pána, je nejvhodnější příležitostí k tomu, aby se naše nedělní
setkávání změnilo v trvalý nebo alespoň trvalejší lidský kontakt. Abychom
vytvořili živé společenství lásky a víry, ale i prosté vzájemné pomoci mezi
lidmi. K tomu chce především sloužit náš farní zpravodaj, jehož první číslo
vám předkládáme. Věříme, že jako sněženka prorazí vrstvou sněhu, prorazí
i Sněženka farní vrstvu počátečních rozpaků a stane se prostředníkem
i nositelem dobrých zpráv, rádcem i přítelem.
A pak, je tu spousta věcí, které nás více či méně trápí a s nimiž si mnohdy
sami nevíme rady. I o tom bychom chtěli, alespoň stručně, pokud to rozsah
časopisu dovolí, mluvit. Nežijeme ve vzduchoprázdnu - což je ostatně jen
dobře - a abychom při tom všem dokázali zůstat onou solí země, dobrým
kvasem, potřebujeme znát i odpovědi na různé otázky i životní a duchovní
zkušenosti, vlastní či toho druhého. Počítáme, že i ty by v našem časopise
rovněž měly mít své pevné místo.
Redakce
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Umíme vytvořit společenství ?
Otázku "Proč chodíme do kostela ?" si časem položí mnoho lidí, zvláště
mladých, kteří byli od malička vedeni rodiči k tomuto nedělnímu rytmu.
Zdůvodnění je mnoho. Je to povinnost – to je zdůvodnění pravdivé, ale tvrdé.
Dá se to říci i jinak - je to setkání s Ježíšem, setkání s Bohem tak, jak je to
pro člověka přijatelné. Bůh se nám zde sdílí ve svém slově, ve své oběti a ve
svém vzkříšení. Bůh, Ježíš Kristus se nám zde dává do krajnosti, dává nám své
tělo a krev za pokrm pod způsoby chleba a vína. Pro toto setkávání s Kristem,
pro toto společenství s Ním se každou neděli setkáváme pod jednou střechou
s ostatními lidmi. Kristus nás při poslední večeři vybízí, abychom byli všichni
jedno - abychom měli jedno srdce a jednoho ducha - abychom se sjednotili
s Ním - abychom pokračovali v jeho díle - abychom byli jeho učedníky všude
tam, kam chce sám přijít.
Každého z nás činí bratrem a sestrou, abychom si byli blízko a mezi sebou
žili v pokoji.
Proto nás liturgie vybízí k předávání pozdravu pokoje "Pokoj s tebou".
Vybízí nás k blízkému kontaktu mezi sebou. Odstraňuje bariéru rezervovaného
vztahu VY. Proto tu zdůrazňuje - tu bližší formu TY. Vždyť i k Bohu, ke
Kristu, k Panně Marii se obracíme touto formou TY. Jen zkuste ve svých
prosbách říci Bohu VY - sami uznáte, že to tak nějak nejde. Když ještě uvážíte
Ježíšův výrok "...co jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili...".
Zkuste si při podávání pozdravu pokoje představit Krista a rozhodně vás
nenapadne mu říci VY.
Tato forma pozdravu vyjadřuje přirozenou potřebu člověka, aby ke svému
JÁ, nacházel odezvu TY, stejně jak je tomu v našem vztahu k Bohu. Takovýto
vztah dává také směr k projevům lásky - stisk ruky při pozdravu, úsměv,
pronesené slovo, delší řeč, vyslechnutí problému, navázání přátelství. Toto od
nás Pán Ježíš žádá - abychom byli jedno, jedné mysli, jedno srdce - proniknuti
jedním duchem. Takovému vztahu mezi lidmi se říká společenství.
K tomuto vzájemnému vztahu nás vybízí naši bratři kněží, otec kardinál
i Jan Pavel II. Pro vytvoření tohoto širšího společenství chodíme do kostela.
Za tím účelem také chceme vydávat tento časopis, ve kterém vás chceme
informovat o dění v naší farnosti.
Jiří Petrus
_______________________________________________________________
Člověčenství nebylo pro Ježíše žádným obohacením, naopak spíše ponížením, ale jako
člověk se mohl stát služebníkem všech.
_______________________________________________________________
_____________________________________________________
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Z FARNOSTI
Mikulášská besídka pro děti se koná v neděli 5. 12. od 15 hod. ve velkém
refektáři. Příspěvek je za 1 dítě 60,-Kč; za 2 děti 100,-Kč; za 3 a více dětí po
40,-Kč za každé dítě.
_____________________________________________________________
Provincie bratří františkánů OFM a Institut františkánských studií
pořádají přednášku

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

v pondělí 6. 12. 2004 v 19:00 hod. v Klubu.

__________________________________________________________
Setkání s přáteli (nejen) z farnosti
a

připomenutí si 10. výročí
vydávání zpravodaje Sněženky farní bude
ve středu 8. prosince v 19:19 hod. v Klubu.
Všichni jsme srdečně zváni: ti, co psali, píší, i ti, co budou psát, ale i ti, kdo
Sněženku jenom rádi čtou a je pro ně zdrojem informací a trochu i vzdělávání.
Vstupenkou na setkání bude odpověď alespoň na jednu z následujících otázek:
• Co se vám na Sněžence líbí?
• Co se vám na Sněžence nelíbí?
• Co byste si naopak ve Sněžence rádi přečetli?
Na další zajímavé dotazy i odpovědi jistě přijdeme při malém pohoštění.
Nezapomeňte něco přinést. Slavíme přece!
redakce

Vánoční besídka v Klubu nejen pro mládež
Srdečně vás zveme na tradiční setkání před Vánocemi, které se koná
v sobotu 18. 12. v 17 hod. v Klubu. Každý z vás, kdo dorazíte (rádi vás
uvidíme), vezměte prosím s sebou jeden drobný dárek, trochu dobrého cukroví
a také jakoukoli fotografii z vašeho dětství, nejlépe okolo tří let (nikomu
neukazovat!). Na závěr se opět uskuteční pouštění lodiček po Vltavě.
Honza Deutsch, br. Filip
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Pozvání na setkání křtěnců
Každoročně při Velikonoční vigilii, na Bílou sobotu, přijmou křest v našem
kostele Panny Marie Sněžné z rukou otce biskupa Jaroslava Škarvady dospělí
katechumeni, kteří se u nás na křest připravují. My je přijímáme do našeho
společenství. A co dál? Víme o jejich potřebách při tak závažné a radikální
změně života? Jsme jim schopni podat pomocnou ruku? Proto vznikl nápad,
pozvat všechny pokřtěné za posledních deset let na společné setkání, které se
uskuteční

v sobotu 11. prosince 2004
při mši svaté V 15:00 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
Naše pozvání s radostí přijal i otec biskup Škarvada. Kromě pokřtěných
jsme pozvali též ty, kteří se na přípravě křtěnců podíleli. Po mši svaté
posedíme ve Farním klubu u malého občerstvení, kde bude příležitost
k povídání a možná navázání nových kontaktů.
Milí farníci, přijďte i vy posedět, a když přinesete něco dobrého ke kávě
Vladimír Vašků
nebo čaji, bude se nám sedět a povídat ještě lépe.

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
ochotni pomoci svým zpěvem (i neškoleným) při Tříkrálové sbírce.

Adventní koncert
Petr Maria Lutka - kytara, zpěv
Markéta Procházková – Lutková - klavír
v pondělí 13. prosince v 19:19 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné
Vstupné dobrovolné

_____________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – prosinec 2004
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Katecheze dospělých
V létě jsem jako každoročně absolvovala exercicie pro katechety (učitele
náboženství) a učitele na Svaté Hoře. Po velmi cenných a podnětných
přednáškách následovala večer debata, kde mohl kdokoli z přítomných položit
exercitátorovi jakoukoli otázku týkající se probíraných témat.
Po večeři se ke mně naklonila jedna kolegyně a řekla: „Já bych se ráda
zeptala na spoustu věcí – možná úplně základních; ale stydím se, že mě druzí
odsoudí za mou nevědomost. Neumím si sama pro sebe (tato žena pracovala
jako vychovatelka u mentálně postižených dětí) vysvětlit obsah základních
křesťanských pojmů – spása, vykoupení, a podobně. Ale ne, ostatní by se mi
smáli, nebudu se ptát.“
Vzpomněla jsem si bezděčně na větu z evangelia: „…báli se zeptat.“ Pán
Ježíš by určitě uvítal, kdyby se zeptali.
Je-li ve farnosti Panny Marie Sněžné někdo, kdo se podobně jako ona
kolegyně „bojí zeptat“, nebo by jen bez otázek chtěl přijmout možnost slyšet
postupně probíranou věrouku a mravouku římsko-katolické církve (Bible je
pro nás nepostradatelné východisko), rádi ho přivítáme.
Scházíme se ve středu po nešporách před kostelem v 19:05 a jdeme do
hovorny kláštera, kde základní látku určenou pro ten den ukončíme přibližně
ve 20:15, na případné otázky je čas do 21:00 hodin. V prosinci se sejdeme
v pátek 17. 12. a ve středu 22. 12. V lednu pak pravidelně každou středu,
kromě 19. 1. 2005.
Na všechny nově příchozí se těší
Mgr. Simona Skřivánková
_______________________________________________________________

HOSANA
Třetí pokračování zpěvníku Hosana
Nakladatelství Portál připravuje po úspěšných titulech Hosana 1 a Hosana 2
zpěvník křesťanských písniček Hosana 3, tentokráte orientovaný na děti, dětské
scholy, dětské sborečky (věkově cca od 6 do 10 let), ve kterém bychom rádi uvedli
mnohé z těch písní, které se hrají v různých společenstvích Čech a Moravy,
katolických i evangelických.
Prosíme proto o spolupráci všechny, kdo rádi zpívají a případně skládají písničky.
Abychom jakoukoli písničku mohli zveřejnit, musíme znát jméno autora textu i autora
hudby, a pokud možno i kontakt na něj. Neposílejte nám však ty, které už jsou uvedeny
ve zpěvnících: Hosana 1 a Hosana 2 (Portál).
Notový záznam písničky s celým textem a kytarovými značkami nám laskavě
pošlete buď poštou na adresu nakladatelství (Portál, Klapkova 2, 18200 Praha 8), nebo
elektronicky na adresu jancarik@portal.cz. Na vaše nové a krásné písničky se těšíme
co nejdříve, pošlete nám je nejpozději do konce ledna roku 2005.
P. Zdeněk Jančařík SDB, šéfredaktor nakladatelství Portál
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Benefiční koncert
ve prospěch dětské onkologie v Motole

Ave Maria
středa 15. prosince 2004 v 16,00 v kostele Panny Marie Sněžné
Účinkují:

Daniela RADOSA

Státní opera Praha

Béatrice RADOSA

14 let, studentka, vítězka celostátní soutěže soprán
“Karlovarský skřivánek“, laureátka Evropské
Grand Prix talentované mládeže 2002 v Rakousku
HAMU
varhany

Kamila KEVICKÁ

soprán

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
15.

Johanes Brahms:
Antonín Dvořák:
F. Schubert:
Antonín Dvořák:
G. Caccini:
W. A. Mozart:
W. A. Mozart:
W. A. Mozart:
G. Caccini:
Giacomo Puccini:
Anonymus:
Giuseppe Verdi:
G. F. Händel:
J. S. Bach - Ch. Gounod:
J. S. Bach:

Preludium a fuga g moll
Ave Maria
Ave Maria
Kéž duch můj
Amor ch´e attendi
Krönungs Messe
Ave Maria
Alleluia, Exultate jubilate
Ave Maria
Modlitba Toscy
Salve Regina
Ave Maria
Rinaldo - Árie Rinalda
Ave Maria
Preludium a fuga G dur

_____________________________________________________
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Kamila Kevická
Daniela Radosa
Béatrice Radosa
Daniela Radosa
Béatrice Radosa
Daniela Radosa
Béatrice Radosa
Daniela Radosa
Béatrice Radosa
Daniela Radosa
Béatrice Radosa
Daniela Radosa
Béatrice Radosa
Daniela Radosa
Kamila Kevická
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SFŘ – SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD (OFS)
Všichni jsme děti Boží
O sekulárních františkánech nebo jak se tradičně říká o terciářích, kolují po
farnosti s větší či menší intenzitou až protichůdné názory:
• My, farníci, o nich téměř nic nevíme, jsou to vzdálení bratři a sestry a
požívají jakási privilegia, nebo
• my, farníci, máme pocit, že se všude pletou do života farnosti, mají
tendenci do všeho mluvit, vše organizovat a my zůstáváme jaksi stranou
pozornosti otců františkánů a pořád se nám nedaří vytvořit farní
společenství.
Jak je to tedy s terciáři?
Třetí řád vznikl už za života sv. Františka, aby lidé neutíkali od rodin a dětí,
neprodávali všechen majetek, ale mohli taky žít františkánskou spiritualitu a
své hmotné statky využít pro chudé, nemocné a jinak potřebné – prostě
následovat Krista.
V současné době žijí sekulární františkáni podle Řehole SFŘ, schválené
papežem Pavlem VI. dne 24. 6. 1978, a Generální konstitucí SFŘ, které
uvádějí řeholi do praxe a určují konkrétní podmínky pro příslušnost k SFŘ,
jeho strukturu, uspořádání života v bratrském společenství a sídlo řádu.
Kdo jsou sekulární františkáni?
„Mezi duchovními rodinami vyvolanými Duchem svatým v církvi, sdružuje
františkánská rodina všechny členy Božího lidu – laiky, řeholníky a kněze –
kteří se cítí být povoláni následovat Krista ve stopách sv. Františka z Assisi…
…v rámci této františkánské rodiny má své zvláštní místo Sekulární
františkánský řád (SFŘ, lat. OFS). Je sdružením všech katolických bratrských
společenství rozptýlených po celém světě a otevřených pro všechny věřící…“
(Řehole, hl. I, čl. 1 a 2)
Co je františkánské charisma?
„Těžištěm františkánského charismatu je serafičnost… Je to specifické
duchovní „silové pole“ charismaticky vyvolané v lidském srdci láskou –
agapé…“ napsal v poznámkách k nové řeholi někdejší duchovní asistent
terciářů P. Alois Moc OFM.
Sekulární františkáni se k životu soustředěnému na osobu Kristovu a jeho
následování zavazují tzv. profesí, což je slib, který má povahu trvalého
závazku. Připravují se na něj nejdříve soužitím se společenstvím a poté dobou
výchovy (noviciátem), která trvá nejméně jeden rok.
K tomuto životu v rámci církve, který není nějakým mezičlánkem mezi
kněžími a laiky, ale specifickým charismatickým stavem duše, se laik dostává
především modlitbou, prosbou o poznání Božího povolání k takovému životu,
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studiem evangelia, četbou františkánských pramenů, trvalou konverzí, láskou
k obnově církve a na tomto základě vydáváním svědectví v rodinném životě,
v práci, aktivní spoluúčastí v životě farnosti i ve společenském životě.
Specifickým rysem sekulárního františkána je způsob života evangelní
chudoby, což v praxi znamená omezení svých osobních potřeb, aby se mohl
lépe dělit o duchovní i hmotné statky především s těmi nejpotřebnějšími. Tedy
„osobní svědectví…je přednostní formou apoštolátu SFŘ“. (Generální
konstituce odd. 2, čl. 17)
Terciáři od Panny Marie Sněžné se připravují na šíření svého evangelního
poselství uvnitř společenství, na svých velkých i malých shromážděních, na
rekolekcích vedených současným duchovním asistentem P. Michalem, OFM,
na exerciciích. Ve farnosti se aktivně účastní především při všech službách pro
slavení eucharistie (ministrování, lektorská služba, růženec, litanie). Najdete
nás také při úklidu a výzdobě kostela, službě nemocným a bezdomovcům.
Terciáři jsou vyznavači minority. Proto vše konáme většinou v tichosti,
s láskou a pokorou a bez nároků na odměnu. Tím se stává, že o nás vy, bratři a
sestry farníci, málo víte. Každý měsíc vás však zveme prostřednictvím ohlášek
na rekolekce, shromáždění, skupinky, kde se můžeme nejen spolu modlit, ale o
všech výše napsaných skutečnostech popovídat. Nemáte-li čas nebo odvahu,
napište nám své nezodpovězené otázky, rádi je všem prostřednictvím
„Sněženky“ zodpovíme nebo se jinak zkontaktujeme a porozprávíme.
Přejeme všem čtenářům a farníkům jen a jen „pokoj a dobro“, aby se stále
Johana Paterová, SFŘ
víc šířilo nejen mezi námi.

Omluva.
Omlouváme se všem čtenářům za špatný opis textu v článku „Soběšín – to je
pojem“ v listopadovém čísle Sněženky, kde v bodě č. 5 došlo ke spojení dvou
vět. Správně mělo být: „tady v přírodě si rodiče obnovují manželské sliby a
děti připravují k tomuto obřadu kytičky“.
redakce
______________________________________________________________________

Mikroúvaha
„Že se Ježíš narodil ve chlévě, za to my přece nemůžeme, my jsme u toho
nebyli. My bychom určitě jednali jinak!“ Zkusme si tedy představit, že dnes
večer na naše dveře zaklepou dva neznámí, on silně zaprášený, ona
v nejvyšším stupni těhotenství, a prosí nás o nocleh. Víte jistě, že to neskončí
jako tenkrát v Betlémě?
Zaslal Charles Tvrzník
_____________________________________________________
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Pozvání ke službě bližním – trocha času je velkým darem,
který může pomoci
Milí bratři, sestry, rodiče a děti,
od pondělí 3. do neděle 9. ledna 2005 se uskuteční v celé České republice
opět Tříkrálová sbírka. Sbírku budou provádět skupinky koledníků a její
výtěžek bude určen ve prospěch těch, kterým charita pomáhá. Pro informaci
uvádíme, že v roce 2004 bylo v pražské arcidiecézi vybráno více než 2 mil. Kč.
Peníze, které se ve sbírce podaří nashromáždit, budou odeslány na
celorepublikové konto Tříkrálové sbírky a poté bude 65% vráceno do míst, kde
se vybraly. Farní charity a farnosti je budou moci použít na schválený sociální
projekt. Část peněz bude též použita na dva projekty Arcidiecézní charity
Praha.
Celá akce bude zahájena bohoslužbou pro koledníky a organizátory,
která se uskuteční na pražském arcibiskupství 2. ledna v 15:00 v sále
kardinála Berana. Bude ji sloužit kardinál Miloslav Vlk. Při ní bude požehnání
koledníkům Tříkrálové sbírky, poté bude společné setkání spolu s panem
kardinálem a dále malé občerstvení a prohlídka arcibiskupského paláce.
Zveme proto všechny organizátory, koledníky a rodiče dětí, které se sbírky
zúčastní, aby přišli na tuto bohoslužbu a následný program.
Arcidiecézní charita Praha

Přijďte zpívat koledy s kytarou
v sobotu 8. ledna 2005 před kostel
Panny Marie Sněžné (asi 13-16 hod.).
Budeme zpívat stejné koledy jako minulé roky
v rámci Tříkrálové sbírky. Na kytaru a klávesy
doprovází manželé Lutkovi.
Mezi zpíváním budou pauzy na zahřátí.

Sejdeme se již ve 12:30 hod. v Klubu.
Ludmila Jirsová, Mirek Kotland
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Pozvání
Jménem otce Michala, který mě opět pověřil službou při organizaci
Tříkrálové sbírky 2005 v naší farnosti, se na vás všechny, zvláště mladé rodiče
s dětmi školního věku, ale také svobodnou mládež nad 18 let, obracím
s prosbou o pomoc při realizaci této velmi prospěšné a mezi lidmi obecně
známé iniciativy.
Myslím si, že je nás tady u Panny Marie Sněžné mnoho, proto věřím, že
společnými silami dáme dohromady několik skupinek. Nejde o to koledovat
celý den, mrznout a někomu se vnucovat. Můžeme vytipovat vhodná místa a
vystřídat se na nich, aby byla naše pomoc co nejúčinnější a zároveň přijatelná
i pro rodiče s dětmi, které jsou těmi nejdůležitějšími při koledování. Bude
vhodné se pobavit i o způsobu a formě koledování, aby byla pro nás
i kolemjdoucí příjemná a zajímavá.
Na dětské mši sv. vás bude jistě informovat a zvát bratr Filip. Rád uvítám i
ty, kdo se přihlásí sami u mě nebo u paní Jirsové, nejlépe v neděli v Klubu od
10 do 12 hod. nebo v sakristii, anebo na tel.: 222 313 513 (e-mailem
jirsovalvolny.cz).
Informační setkání zástupců skupinek s domluvou organizačních
podrobností se bude konat v pondělí 13. 12. v 18 hod. v Klubu.
Závěrem bych chtěl říci, že konkrétní pomocí při sbírce se můžeme více
přiblížit papežovu poselství k eucharistickému roku: „Eucharistie povzbuzuje
k solidaritě s druhými, učí harmonii, pokoji a novému pohledu na potřebné“.
Prosím vedoucí skupinek, kteří se předem přihlásí, aby si vyzvedli
pokladničky osobně:
v neděli 26. 12. 2004 nebo 2. 1. 2005 vždy od 10 do12 hod. v Klubu.
Mirek Kotland

MYŠLENKY
Umět najít radost v radosti druhého, to je tajemství vlastního štěstí.
O Lord our God, the majesty and glory of your name fills the earth and
overflows the heavens.
Pane a Bože náš, vznešenost a sláva Tvého jména naplňuje zemi a přetékají
jimi nebesa.
Chcete-li mít děti, mějte aspoň tři. Čas budete mít naplněný vrchovatě a méně
budete myslet na zbytečnosti.
(Z. Matějček)
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník
_____________________________________________________
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POZVÁNÍ K NADĚJI
Ekumenické setkání 2005
Jak jsme již informovali v zářijovém zpravodaji, setkání křesťanů z České
republiky, Německa, Polska, Slovenska, Maďarska a Rakouska se uskuteční
17.-19. června 2005. Mottem setkání je „Pozvání k naději“ založené na
biblickém textu Filipanům 3, 13-14. Setkání se od roku 1991 konalo již pětkrát
a poprvé se uskuteční v Praze. Podrobnější informace najdete na internetových
stránkách www.setkani2005.org.
Přípravný výbor již vytváří databázi dobrovolníků, kteří by pomáhali
s organizačními, technickými a dalšími záležitostmi.
Naše farnost se přihlásila a nabídla pomoc při registraci, ubytování
účastníků v Klubu a kostel Panny Marie Sněžné k nočnímu bdění z 18. na
19. 6. 2005.
Přípravný výbor hledá ochotné rodiny, které by podle možností mohly
nabídnout návštěvníkům (různého věku) ubytování. V rodinách naší farnosti
byly v minulých letech zahraniční hosté již ubytováni několikrát. Bylo to při
setkání mladých, které pořádali bratři z Taizé, při návštěvě ukrajinských rodin
a dětí nebo hosté z františkánské farnosti z Delftu (Holandsko). V současnosti
do farnosti dochází již nové mladé rodiny, které se na tyto akce možná
nepamatují, a které také prosíme o spolupráci. Chceme tak napomoci bližšímu
vzájemnému poznávání a navázání kontaktů.
Co znamená „ubytovat“:
• v pátek 17. 6. 2005 - ubytování a večeře v rodině;
• v sobotu 18. 6. - snídaně v rodině, pak je vhodné doprovodit (není
nutné) hosty podle plánu na místo, kde bude
celodenní program, kterého je možné se zúčastnit;
• v neděli 19. 6. - snídaně v rodině; (návštěva bohoslužby, opět je
vhodné doprovodit, ale není nutné).
L. Jirsová

10 LET ZPRAVODAJE
Poděkování
Velmi chci povzbudit redakci Sněženky k dalším „10 rokům“ a poděkovat
za obětavou práci, kterou redakce má s vydáváním farního zpravodaje. Zdá se
mi, že zájem přispívat do Sněženky je stále menší a menší. A tak si myslím, že
záleží jen a jen na nás ostatních, jak budeme do Zpravodaje přispívat,
vzájemně se obohacovat a redakci usnadňovat práci.
Helena Podlahová
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111 - Kronika farnosti
Po přečtení všech čísel Sněženky, kterých je včetně tohoto čísla celkem
111, je vidět, že naše farnost prošla určitým vývojem. Nejdříve bych chtěla
moc poděkovat všem, kteří se na přípravě zpravodaje podíleli, za obětavou
spolupráci po celých těch deset roků, za zajímavé články, reakce na život ve
farnosti, na akce v Klubu i jinde. Děkuji za povzbudivá slova a vůbec i za
každý sebemenší příspěvek, a také vás chci povzbudit k další spolupráci. Bez
vašich článků by byl zpravodaj jen suchým výčtem budoucích akcí, Sněženka
by se „ztrácela“ jako ten kvítek ve sněhu.
Při zahájení vydávání zpravodaje v roce 1995 byl farářem otec Norbert
Šamárek OFM a v klášteře bylo mnoho mladých bratrů. Ti se starali o mladou
generaci a my dospělí jsme byli v péči otce Norberta. Jeho pomocníkem se stal
v roce 1995 bratr Paschal, který měl přehled o nás dospělých, ale později byl i
uprostřed početné skupiny mladých. Život farnosti se rozvíjel v mnoha
směrech. Velkou možnost pro rozvoj života farního společenství představuje
prostor Klubu otevřeného v roce 1997. Nápadů, jak využít Klub, bylo vždy
mnoho, a díky správcovství Honzy Deutsche se v Klubu realizuje dodnes řada
akcí, i když se stále hledá pevná koncepce.
Co všechno se dělalo anebo dělá v naší farnosti:
• Každý pracovní den jsou slaveny tři mše svaté, v neděli čtyři, včetně
bohoslužby pro rodiče s dětmi. Mše svaté slouží nejen duchovní pověření
správou farnosti, ale i bratři františkáni z kláštera.
• O pravidelnou modlitbu růžence, adoraci, výzdobu kostela aj. se starají
členové SFŘ, kteří tvoří ve farnosti početnou skupinu.
• V polovině devadesátých let fungovala velmi dobře skupina mladých
tvořená z těch, kteří jako školáci chodili na faru na náboženství. Po
odchodu bratra Paschala (2000) se začali mladí z farnosti vytrácet.
• Malá skupinka mladých, která se schází dodnes, zajišťuje nepřerušené
pravidelné konání letních táborů pro děti. Velký dík patří všem
organizátorům, neboť táborů pro děti je několik.
• Problém žebráků a bezdomovců je diskutován na stránkách Sněženky od
jejího začátku. Charita poskytuje své služby podle možností především
sociálně slabým rodinám a občanům. Poslední dobou se začíná formovat
nový projekt, který zahrnuje i péči o bezdomovce.
• Byla navázána spolupráce s ukrajinským městem Bučač a každý rok se
koná humanitární sbírka, dříve ve spolupráci s organizací YMCA – Živá
rodina, v posledních letech s UKŽ; pomáháme také africké republice Čad
(2002) a máme v péči holčičku z Indie (Adopce na dálku 2004).
_____________________________________________________
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•

Tradice setkávání u čaje v neděli po mši sv. pro rodiče s dětmi byla
od roku 2001 rozšířena i po mši sv. v 9 hodin, a tak celé dopoledne je
v Klubu živo. Své místo již má i setkání přátel (nejen) z farnosti, které je
jednou za
měsíc. Při těchto setkáních se domlouvají různé kulturní,
vzdělávací i sportovní programy, nezapomíná se ani na duchovní program
během církevního roku.
• Otec Michal OFM (farář od 1998) se snaží prohlubovat vztah farníků
k liturgii. Důležité jsou každý rok křty dospělých při Velikonoční vigílii,
tedy i jejich příprava v katechumenátu.
• Výuka náboženství je rozdělena na několik skupin podle věku dětí.
V poslední letech je zájem o výuku menší.
• Nedílnou součástí života farnosti jsou také ekumenické vztahy (s farářkou
CČSH Janou Špakovou, koncerty a besedy s evangelickým farářem
Sváťou Karáskem, ekumenické bohoslužby a poutě do Hájku, aj.).
Aktivity jako jsou výlety, poutě, přednášky a besedy, koncerty, setkávání,
tábory, návštěva divadla, videoprojekce, farní knihovna, sbírky pro Ukrajinu,
rekolekce, slavnosti, evangelizace, setkávání nad Biblí, modlitební setkání,
sněmovní kroužek, schola, ekumenická setkávání a bohoslužby – patřily a stále
patří k životu naší farnosti. Výčet je bohatý a to jistě není všechno. Jak je to ale
s návštěvností těchto programů? Velmi různé. Navštěvovat pravidelně
bohoslužby je pro nás všechny samozřejmost. Dalších forem života farního
společenství (setkání, duchovní a vzdělávací programy) se však zúčastňuje jen
malá část účastníků nedělních bohoslužeb.
Farnost je tvořena řadou menších společenství, která byla popsána v říjnové
Sněžence. Farní život je velice pestrý, pro mnohé možná málo přehledný, ale
k největšímu problému z mého pohledu patří nedostatek vzájemné upřímné
komunikace a informovanosti. Doufám, že právě zpravodaj Sněženka farní
může být jedním z prostředků k odstranění tohoto problému. Jedinou nutnou a
postačující podmínkou je, aby se informace od jednotlivých společenství o
jejich aktivitách včas dostaly do redakce a mohly tak upozornit, vzdělávat a
třeba i pobavit ostatní.
Děkuji vám za trpělivost, pokud jste dočetli až sem. V posledních měsících
mám trochu obavy, zda Sněženka trochu neuvadá, zda se pomalu nestává
pouze suchým výčtem informací. Stále přichází méně a méně příspěvků a
reakcí na vše, co se ve farnosti připravuje a děje. Jako jsme před desetiletím
vymýšleli název Sněženka farní, tak bychom se nyní mohli společně zamyslet
nad jeho obsahem a dalším vývojem. K tomu máme příležitost právě ve středu
8. 12. 2004 v 19:19 hod. v Klubu.
Ludmila Jirsová
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Neobvyklý příspěvek
Redakce Sněženky dostala neobvyklý příspěvek. Je to anonym a zároveň je
podepsaný mnoha lidmi. Je určen do farního zpravodaje a zároveň je tak
rozsáhlý, že nemůže být ve zpravodaji celý otištěn. Příspěvek byl doručen
neobvyklou cestou – do schránky na naši domácí adresu v neofrankované
obálce. Jedná se o několik stránek, na kterých jsou okopírovány (zmenšené)
články z novin a časopisů týkající se církve a zvláště událostí, kterými se
církev nemůže příliš chlubit a které by se v církvi měly změnit.
Autor příspěvku je velmi sečtělý a problémy církve ho opravdu zajímají,
protože vyhledává články v mnoha různých zdrojích. Výběr článků sahá od
deníku Blesk přes Světlo a Katolický týdeník až po časopis České křesťanské
akademie Universum. Pokud bychom měli charakterizovat postoj autora
příspěvku, asi by bylo nejlépe použít titul jednoho z článků: Pro řadu lidí
skandály překrývají to dobré v církvi.
Vzhledem k rozsahu není možné všechny články přetisknout, uvádíme
pouze některé názvy článků, v závorce je uveden zdroj a autor článku, pokud
bylo možné tyto údaje zjistit. Jedná se opravdu o zajímavý výběr, bohužel
některé články jsou příliš zmenšené a nedají se přečíst. Prosíme touto cestou
autora příspěvku, aby vystoupil z anonymity a pokud chce zůstat anonymní,
aby nám alespoň dodal články trochu zvětšené, abychom si je mohli přečíst.
Titulky zaslaných článků (KT = Katolický týdeník):
Celibát nemá být povinný (Mladá Fronta Dnes, Jan Sokol), Státní i církevní
smutek v Rakousku (KT, Jaroslav Šebek), Kněz se přiznal k obtěžování dětí,
Ve sporu o katedrálu určil soud žalobce, Skandály překrývají to dobré v církvi
(KT), Farář půjde do vězení za vydrancování kostela, Obruče zakyslosti a
svoboda svědomí (Lidové noviny), Hus – chybující zastánce pravdy a lásky
(KT, P.František J. Holeček OM), Lateránské smlouvy, Hluboce zraněni, USA:
Bostonský arcibiskup prodává arcibiskupský palác, OSN – zednářské hnízdo
na podporu potratů (Světlo), Proč se stále užívají čestné tituly? (KT, prof. Josef
Dolista, ThD.), Papežův emisar uzavřel sporný církevní seminář, Svatý stolec
tady diktovat nesmí, Další obvinění proti kněžím (ČTK), Mezi kněžími je asi
80 homosexuálů, Obviněný kněz byl postřelen, Pedofilie se týká 200 až 300
kněží, Otřesný pastýřský list (Světlo), Biskup ztratil místo, Nové skandály
v USA (Světlo), Dekret o suspenzi (Zpravodaj pražské arcidiecéze), Kardinál
chce zvláštní zacházení (Lidové noviny, Pavel Dostál), Husův svátek jako
příčina diplomatického konfliktu mezi Československem a Vatikánem (Tomáš
Ehrenberger), Kněží dostávají 13. a 14. platy v plné výši (Blesk), Rakouské
feministky se domáhají funkcí v církvi (KT), Rostoucí nesnáze katolíků
v USA, Jak vypadá náboženský život u nás dnes? (Universum, Petr Kolář SJ).
Z neobvyklého příspěvku vybral František Jirsa
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Z CÍRKVE
Průzkum možnosti zřídit křesťanský televizní program
Milé sestry a milí bratři,
rychlým rozvojem informačních technologií jsme dospěli k reálné
možnosti využít proces, který se nazývá digitalizace. Digitalizace v praxi
znamená také možnost zřizovat nové televizní a rozhlasové programy, a to
v nevídaném počtu a levněji než dosavadní analogové.
Abychom mohli učinit správné rozhodnutí k využití tak jedinečné
příležitosti, potřebovali bychom k tomu mimo jiné vědět i to, zda by věřící
křesťané vůbec měli o takový televizní kanál zájem, případně zda by tuto
nově vzniklou křesťanskou televizi finančně podporovali, nebo zda by se
měla živit jako komerční stanice se vším, co s tím souvisí.
Prosíme, položte si otázku: Bylo by dobré a jsme schopni sobě i
druhým nabídnout k novým zamýšleným desítkám komerčních programů
alternativu v podobě jednoho programu s pěknými pořady, nápaditými
soutěžemi, s kvalitními převzatými dokumenty, s pořady se zdravým
humorem, s pořady na témata, která jiní neprobírají? Stáli byste o televizní
zpravodajství s jinak seřazenými příspěvky, o umělecké filmy, které se
jinde málo promítají? O pořady pomáhající kněžím s vaším náboženským
vzděláváním? Stáli byste o program, ke kterému byste se nebáli pozvat své
dítě a sami byste s chutí alespoň občas přisedli také?
Otcové biskupové jsou s těmito skutečnostmi v hrubých obrysech
seznámeni a tyto plány podporují.
Na Proglasu vidíme model možnosti mít v naší zemi křesťanský
rozhlasový program; tento rozhlas je financován z 95 % příspěvky
posluchačů. Předpokládáme, že pokud by byl dostatečný zájem a lidé by
k této fungující rozhlasové koruně denně přidávali další dvě televizní
koruny denně, mohlo by se možná na obdobném principu dařit financovat i
televizi. Slíbili bychom vám za to vysílání v křesťanském pojetí hodnot,
pro celou rodinu. Ostravské Studio Telepace s desetiletou historií může být
dobrým základem takového vysílání. Je-li to i v Božím plánu, budou si
moci křesťané navzájem (i ostatním lidem) nadělit možná již k vánocům
roku 2005 naši – vaši televizi.
Za Studio TELEPACE P. Leoš Ryška, SDB, za Radio Proglas P. Ing. Martin Holík

V případě, že máte zájem se do věci jakkoli vložit, vyjádřete prosím
podpisem souhlasné stanovisko na připravené formuláře, které jsou do
12. 12. k dispozici v sakristii, na faře a v neděli dopoledne také v Klubu.
_____________________________________________________
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Pastorálně-teologické sympozium
Pastorálně-teologického sympozia k současným záležitostem církevní
pastorace, které bylo uspořádáno letos v říjnu na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích, se zúčastnili kardinál Vlk, biskupové Duka,
Radkovský a Paďour, odborníci z ČR, Rakouska a Německa a dále cca 200
zájemců ze všech tří uvedených zemí. Sympozium vycházelo ze skutečnosti, že
v naší společnosti je velké množství lidí, kteří nejsou vědomými ateisty nebo
bez vyznání, hledají však - a přitom se nemohou odhodlat k tomu, aby se stali
členy nějaké křesťanské církve a identifikovali se s křesťanským učením. Ze
strany církve by se proto neměla vytvářet určitá samolibost a neměli bychom
se vyhýbat kontaktům s lidmi, kteří jsou jiného smýšlení. Křesťanské poselství
je atraktivní, působí osvobozujícím způsobem, umožňuje, aby se život vydařil
a byl šťastný, a pro to se přece vyplatí žít a nakonec i zemřít. Církev však může
vnášet věčné pravdy a věčný život do každé doby jen tehdy, přijímá-li
současnost takovou, jaká je a jedná-li podle toho. Základní pastorační zaměření
by proto mělo být i takové, aby se vytvářel přechod k "církvi budoucnosti"
a zastavil se jen sebezáchovný provoz. Neměli bychom se starat jen o sebe, ale
především o druhé. Natrvalo nestačí provádět pastoraci, která dosahuje jen k
"lidem uvnitř". Jak řekl Jan XIII, je nutno vyzařovat více radosti z víry a z ní
vnímat "znamení času".
Ze strany zahraničních zástupců byla zdůrazněna potřeba, aby všechny
formy slavení, nejen svátosti, ale například i pohřby byly "naplněny Bohem
a byly silné na zážitky". Kromě svátostných bohoslužeb, které mají dodržovat
platný řád a struktury, je zapotřebí podporovat také alternativní formy slavení
všude tam, kde je to pastoračně vhodné. Dnes už je obecně známou pastorálně
teologickou pravdou, že církev bude za několik let utvářena spíše duchovními
krystalizačními body, "duchovními centry", a mnohem méně současným
z minulosti zděděným plošným systémem farností, jehož pastorační
"zásobování" svátostmi už brzy nebude možno vykonávat. Momentálně nejsou
žádné alternativy k farnostem, proto nemůže jít o to, co nejdříve je zrušit. Spíše
se živá a vyzařující farnost v každé době může stát „duchovním centrem“. Jde
o to pastoračně motivovat, aby se farnosti a další duchovní centra (jako jsou
např. kláštery) vzájemně doplňovaly a obohacovaly.
Uvažované pastorační souvislosti představují zcela zvláštním způsobem
výzvu pro praktickou teologii v rámci předmětů teologických fakult na státních
univerzitách. Čas naléhá, je třeba s optimismem "vydat se na cestu v období
převratných změn", odvážit se "nových letnic" pro dobrou a nosnou
budoucnost církve a křesťanství.
František Jirsa starší
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DOPORUČUJEME
Duchovní obnova nejen pro seniory – P. Miloslav Fiala - St 15. 12. v 9:30
v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze 6.
Dům jezuitů, vchod z Ječné ul. (kostel sv. Ignáce), Karlovo náměstí,
So 11. 12. 9-16 hod. – duchovní obnova - vede P. Ludvík Armbruster SJ,
v č. 24 (v lednu a únoru vždy druhou sobotu).
Setkání s P. L. Armbrustrem SJ bude v úterý 7. a 21. 12. ve 20.00 hod. (č. 27.)
Výstava betlémů se koná 4.-19. 12. 2004 v kostele sv. Jana Nepomuckého ve
Štěchovicích a bude otevřena vždy v sobotu 15-19 hod. a v neděli 15-18 hod.
Již III. ročník pořádá ř. k. farnost Štěchovice.
Vánoční koncert – v neděli 19. 12. v 15:00 a 18:00 hod. v Betlémské kapli;
účinkují Pueri gaudentes (chlapecký sbor) a Muzika Souboru písní a tanců
Josefa Vycpálka. Vstupné 100,- Kč.

Bohoslužby u Panny Marie Sněžné o vánočních svátcích
8:00

24. 12. Pá
Štědrý den
25. 12. So Slavnost Narození Páně
26. 12. Ne Svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
28. 12. Út sv. Mláďátka betlémská
31. 12. Pá sv. Silvestr I.
1. 1.
2005
5. 1.

So Slavnost Matky Boží,
Panny Marie, Nový rok
St

6. 1.

Čt Slavnost Zjevení Páně
Tří králů
Ne Svátek Křtu Páně
končí doba vánoční

9. 1.

16:00 pro rodiče s dětmi
24:00 půlnoční s lidovým zpěvem
mše sv. v nedělním pořádku
mše sv. v nedělním pořádku
při mši sv. v 9:00 a 10:15 hod. obnova
manželského slibu
začíná výstav Nejsvětější svátosti,
který bude do 1. 1. 2005 denně
od 9:00 do 17:15, v So od 12:30
8:00
16:00 poděkování za uplynulý rok
24:00 přivítání Nového roku
mše sv. v nedělním pořádku
při mši sv. v 18:00 hod. žehnání vody,
kadidla a křídy
mše sv. v 7:00, 8:00 a 18:00
mše sv. v nedělním pořádku

_____________________________________________________
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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
Prosinec 2004
4.12. So 9-16
14:30
17:00
5.12. Ne
14:00
15:00
6.12. Po 19:00
8.12. St 19:19
19:30
9.12. Čt 18:30
10.12. Pá 16:00
11.12. So 15:00
13.12. Po 17:30
18:00
19:19
14.12. Út 18:00
15.12. St
8:00
14:30
16:00
18:30
17.12. Pá 19:00
18.12. So 17:00
19.12. Ne 10-12
28.12. - 1. 1. 2005
3.1. - 9. 1. 2005

Klub
Duchovní obnova pro ženy (pořádá Unie katolických žen)
refektář
Rekolekce SFŘ
Klub
Benefiční koncert souboru Sonaglio
Mikulášská sbírka na bohoslovce
kaple
Shromáždění SFŘ
refektář
Mikulášská besídka
Klub
Mariologie pro třetí tisíciletí – Prof. C. V. Pospíšil OFM, Th.D.
Klub
Setkání s přáteli (nejen) z farnosti k 10. výročí Sněženky
kostel
Koncert dětského sboru Chorus Angelus
Videoprojekce: A. Tarkovskij: Andrej Rublev (Střed na okraji) Klub
Setkání výtvarníků
Setkání pokřtěných v posledních 10ti letech u P. M. Sněžné
Klub
Zpívání s kytarou
Klub
Setkání vedoucích tříkrálových skupinek koledníků
Klub
Adventní koncert manželů Lutkových
Kající bohoslužba
Připomínka 14ti umučených bratří
Klub
Přednáška s diap.: Řím a Vatikán - RNDr. O. Bartušek (UKŽ)
kostel
Benefiční koncert: Ave Maria (pro dětskou onkologii Motol)
Klub
Večery ve středu (pro mládež pořádá ADCM)
Katecheze dospělých (sraz před farou, příště 22. 12.)
Klub
Vánoční besídka
Klub
Prodej křesťanských knih
Výstav Nejsvětější svátosti (9:00-17:15, v So 12:30-17:15)
Tříkrálová sbírka

Výstava fotografií v kapli: „Listopad 1989“ 16. 11. - 2. 1. 2005 (10-19).
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
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. 12. 2004.
Náklady na vytištění jsou 6,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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