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Růst ke Kristu v setkávání s Bohem
Co to konkrétně znamená?
„Růst ke Kristu je přijímat a dávat celým srdcem vše, co den přináší podle
Krista a pro Krista.“ Člověk ani tak netvoří svou cestu, ale je spíše „pozorný na
setkání s Bohem, jak přichází do denního života“. V takovém přístupu se
všechno v životě, i zdánlivě vyhlížející náhody a samozřejmosti stávají
ukazateli Boží vůle. Den přináší výzvy k lásce, pokoře, trpělivosti, povinnosti,
zdary, nezdary, návštěvy, překvapení, potíže, počasí, křivdy, bolesti, zranění,
setkání s lidmi, naše vnitřní stavy, deprese, nálady, ale i vnitřní poznání světla
a podobně. Všechno, co nastane. „A v tom, co přichází, je takřka jistě vůle
Boží“, to máme odkrývat z pozice hluboké modlitby a kontemplace. Tato cesta
také překonává jisté permanentní nebezpečí duchovní schizofrenie, totiž
rozpolcení na čistě „duchovní“ a sekulární život. „Ale v růstu k přijímání Pána,
který mne potkává v tomto růstu, splývá obojí v jedno. Tento růst se děje mezi
dnem, takže mně nutí, abych dobře převáděl duchovní život do denních
duchovních chvílí a okolností, ale také abych v nich nezapomínal na duchovní
stránku. Tím v nás roste veliké umění souladu.“
Václav Ventura: Jan Evangelista Urban OFM – život a dílo, 2000

Z FARNOSTI

Ekumenické setkání v Hájku
bývalý františkánský klášter, poutní místo (asi 1,5 km z Červeného Újezdu)

10. a 11. června 2005
setkání naší farnosti a evangelického sboru
od Salvátora
Pátek 10. 6.
Příjezd 17-18 hod., úklid trávy, příprava ohně. Program na zahradě u ohně,
kytara, zpěv. Beseda s Martinem Fendrychem, bývalý aktivní politik.
Nocleh: Na vlastní karimatce a spacáku, ve vlastním stanu, v případě
nepříznivého počasí v budově kláštera.
Nezapomenout s sebou: baterku a láhev pitné vody!!!
Sobota 11. 6.
8-10:00
dokončovací práce, příprava na ekumenickou bohoslužbu.
10:30
ekumenická bohoslužba
12:00
oheň, opékání vuřtů
13:30
beseda (úloha osobnosti v historii církví a národů, vztah státu
a církve, financování církví, jak oslovovat veřejnost)
Hudba, zpěv. Hlavními aktéry budou jako loni farář M. Rejchrt a Jiranovi.
Fotbálek na zahradě. Obě farnosti postaví smíšený tým žen a mužů.
17-19
společný úklid a odjezd
Předem díky všem, kdo jakkoli přispějete ke zdaru tohoto setkání: drobnou
prací, včasným příjezdem, dobrou náladou…
Zdeněk Řeřicha, 605541431
Doprava
do Hájku:
Bus č. 307 ze Zličína (metro B) – vystoupit v Červeném Újezdu, pěšky 1,5 km
v pátek odjezd č. 307: 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10
v sobotu odjezd č. 307: 8.10, 8.40
z Hájku: v sobotu z Červeného Újezdu: 17.25, 19.25

____________________________________________
Poutě v Hájku - mše sv. je v sobotu v 10:30 hod.
4. 6. Neposkvrněného Srdce Panny Marie (P. Jaroslav Ptáček O.Cr.)
25. 6. K zakončení školního roku (P. Vladimír Slámečka OP)
9. 7. Za internované kněze v Hájku (P. Jaroslav Ptáček O.Cr.)
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Setkání s přáteli farnosti bude v úterý 31. 5. v 19:19 v Klubu, poslední
v tomto školním roce. Přijďte oslavit svátek jednoho z nás a rozloučit se.
Nezapomeňte sebou něco dobrého na stůl.
Ludmila Jirsová

Zpívání s kytarou bude naposledy před prázdninami v pondělí 6. 6. v 19:00
v Klubu. Doprovázejí Markéta a Petr Lutkovi.
Historia magistra vitae (Dějiny jsou učitelkou života)
P. Petr Alkantara Houška OFM měl ve farním klubu několik zajímavých
přednášek z historie naší země. Skromně o sobě poznamenává, že je jen
historik-amatér. Mám rád zapálené amatéry, kteří jsou dostatečně kritičtí
a pokorní ke svému poznání. Umí víc než řada vystudovaných profesionálů.
V přípravě na přednášky je P. Alkantara také velmi pečlivý.
Slyšeli jsme o Janu Husovi, Martinu Lutherovi, o době pobělohorské
a národním obrození a současně i o roli církve v těchto dobách.
To, co jsme slyšeli, mimo jiné jasně poukazuje na základní vliv státu
a společnosti na život církve a křesťanů, a také naopak. A to ve všech
historických obdobích. Měli bychom to stále a stále domýšlet. Historie je
vskutku učitelkou života!
V červnu jsme zváni na další přednášku

„Tomáš G. Masaryk a křesťanství"
P. Mgr. Petr Alkantara Houška OFM
v úterý 14. června v 19:19 v Klubu
P. Alkantara má k disposici autentický záznam osobní návštěvy P. Jana
Evangelisty Urbana OFM u T. G. Masaryka z roku 1935!
Jsem moc rád, že jsem objevil historika mezi našimi bratry františkány.
Bylo to ovšem až po letech, co P. Alkantara žije v pražském klášteře, hned
vedle kostela, kam společně chodíme. Máme proč těšit se na tuto přednášku
a můžeme se těšit i na další bratry z kláštera. Mně je vždy velmi milé se
s bratry setkávat, ať už ve farním klubu, na fotbálku, nebo na kterékoli jiné
farní akci. Zatím mám dojem, že se nás farníků bratři z kláštera trochu bojí,
ačkoliv to může být jen můj osobní dojem…
Zdeněk Řeřicha

Gratulujeme
Před 45 roky přijal P. Mgr. Petr Alkantara František Houška OFM kněžské
svěcení (26. 6. 1960). K tomuto výročí srdečně blahopřejeme, vyprošujeme
hojnost Božího požehnání a stálou sílu a trpělivost pracovat na Boží vinici.
redakce
____________________________________________________
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HAIMA – Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby
Možná čtete tuto zkratku HAIMA poprvé. Nevadí, důležité je, že jste si
všimli. Jde o občanské sdružení, jehož členy jsou většinou rodiče a ošetřující
personál dětí, které se léčí a léčily z nemoci pro nás známou pod názvem
leukémie. Existuje mnoho druhů poruch krvetvorby nejen u dětí, ale i
dospělých.
Naše farnost se připojila v loňském roce (2004) k projektu organizovat
benefiční koncerty na podporu specielního oddělení ve fakultní nemocnici
Motol, kde se děti s poruchou krvetvorby léčí.
Koncerty po stránce umělecké organizují manželé Radosovi a naše farnost
poskytuje prostor kostela. Zatím se konaly dva koncerty „Ave Maria“, další se
plánuje v příštím roce. O termínu konání vás budeme včas informovat. Již nyní
zveme celou farnost na příští koncert, neboť za to stojí. Občas se ptám, co
můžeme dělat pro druhé kromě vhození almužny do kalíšku v ruce žebráka u
kostelních dveří. Koncert je dobrou příležitostí. Po koncertě se scházíme
v Klubu s účinkujícími i s návštěvníky. Je to velmi silný zážitek vidět a slyšet
vyprávět šťastné rodiče o záchraně jejich dítěte. I my máme možnost k tomu
maličko přispět. Také zde platí slova Ježíšova: „Cokoli jste udělali pro jednoho
z nejmenších, mně jste udělali“ A to mějme stále na paměti.
L. Jirsová
Dostali jsme do redakce dopis:
Vážení,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za organizaci benefičního
koncertu, který se konal v kostele Panny Marie Sněžné 12. 4. 2005. Manželé
Velíškovi mi vyprávěli o velmi milém přijetí, které se jim dostalo ve Vaší
farnosti. Vážíme si Vaší podpory a doufáme, že nám přízeň zachováte i
v budoucnosti. Celý výtěžek koncertu (2030,-) bude použit na vybavení heren
na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol.
Ještě jednou co nejsrdečnější díky
Za občanské sdružení Haima
V Praze 26. 4. 2005
MUDr. Dita Tichá

Mladí ve farnosti…
Často se zamýšlím nad otázkou, zdali bychom se neměli více věnovat
mládeži. Rozhlédneme-li se kolem sebe, zarazí nás fakt, že v naší farnosti je
mládeže málo. Mladé vychováváme a inspirujeme svým příkladem. Můžeme
však (my jako farnost) o sobě říci, že dáváme dobrý příklad? Víme vzájemně o
svých potřebách, abychom mohli zavčas reagovat a umět pomoci podle svých
možností? Aby se mladí dokázali přiblížit Bohu, potřebují vedení. Nestačí jen
vyrůstají-li v křesťanské rodině. Musí si víru upevňovat, společně se s někým
rozvíjet, a o Bohu a životě s Ním si povídat, sdílet své zkušenosti. Každý
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pokus za to přeci stojí. Nemůžeme někoho navést určitým směrem a pak jen
pasivně přihlížet. Pokusme se vytvořit prostředí společné cesty za Kristem.
Odhoďme svoji pohodlnost a zamysleme se každý u sebe, zdali třeba jen
nepatrným krůčkem, chvilkou času, nemohu já sám osobně přispět ke zlepšení
vztahů a víru přenést na někoho mladšího. Třeba to časem své plody přinese.
H. Podlahová

DNES ODPOVÍDÁ
Otče Filipe, kde a jak čerpáš nové síly pro své povolání?
Takto položená otázka připouští, že sílu také ztrácím. Proto bude asi dobré
podívat se na to, co mě vysiluje. Mám-li být upřímný, tak je to nejednota, která
se projevuje ublížeností některých jedinců, kteří si myslí, že kněží jsou proti
nim. Jistě s tím souvisí i neschopnost si naslouchat. Každý má pocit, že jeho
vize je ta nejlepší a nevnímá toho druhého. Je jasné, že se nikdy nikdo
nezavděčí všem, ale je dost vysilující být jakýmsi prostředníkem, který má
snést všechno. Vysilující je také bezmocnost, která se různě projevuje.
Radostí a posilou je vždy vyřešení sporů (mnohokrát jen tzv. žabomyších).
Posilou a radostí je také tým lidí, kteří dokáží táhnout za jeden provaz. Vidím
také jako velmi důležité, aby farníci spolupracovali s farářem, pomohli mu
dosáhnout jeho vize, na které by se tak spolupodíleli a zároveň tím i svého
faráře formovali. Radostí je "prostor" být sám sebou. Radost čerpám i z
přítomnosti a vlivu Ducha svatého, který mi pomáhá zvláště při kázáních a
různých přípravách, a jemuž se snažím stále otevírat (asi se mnou má dost
práce!). Nové síly a povzbuzení čerpám také z drobných zpětných reakcí lidí,
kterým jsem mohl pomoci (i když často nechápu jak).
Jinak bych řekl, že své síly obnovuji v bratrském společenství, které je pro
můj život velmi důležité a pomáhá mi v mém povolání. Velkou radostí je pro
mě také možnost na celý den odjet do přírody a být třeba sám (a bez mobilu).
Jenže tato příležitost se vyskytuje bohužel jen zřídka. Ještěže mám toho svého
čtvernožce Maxe, který mě nutí chodit na procházky!
ptala se Hana Outratová

HUMOR
Kněz praví na mši svým věřícím: Příští neděli budu kázat o lži a chci,
abyste si všichni přečetli sedmnáctou kapitolu Markova evangelia. O týden
později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou
kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných. Kněz s úsměvem povídá:
Marek má jen šestnáct kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu lži.
zaslala Eva Petrusová
____________________________________________________
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CO NÁS ZAUJALO
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí!
Zamyšlení nad oslavou 380. výročí posvěcení chrámu Panny Marie Sněžné
My, lidé počátku 21. století, žijeme příliš rychle. V překotném běhu života
nám kolikrát unikají chvíle a události nevratné a neopakovatelné a s odstupem
času můžeme už jen litovat, že jsme se nestali jejich svědky.
Jednou z takových událostí se stala oslava 380. výročí posvěcení chrámu
P. Marie Sněžné. Takovéto číslo už samo o sobě vzbuzuje úctu. A teď si
zkuste představit to množství lidských bytostí, jejichž osudy spojuje ona
vysokánská chrámová klenba, vypínající se nad Starým Městem. Kolik
modliteb, proseb a díků se sem za ta léta vměstnalo! Otec Šamárek rád říkával
jednoduše, že ten náš kostel je „promodlený“, a proto i na náhodného
příchozího působí silným dojmem.
Ve výroční den, 4. května tohoto roku, to řekl také otec Jaroslav Škarvada,
pomocný biskup pražský, který zde sloužil mši svatou. Přišel rád a radoval se,
že se může této události spolu s námi zúčastnit. Připomněl nám, že my,
křesťané, bychom měli být šťastni, že máme takové místo, kde můžeme
společně sdílet společenství s Bohem a Kristem v Eucharistii a zdůraznil, jakou
ranou byla pro Židy ztráta Jeruzalémského chrámu.
Všichni jsme zpívali „Do domu Hospodinova půjdeme s radostí!“
a skutečně jsme zažívali opravdovou radost. Očividnou radost a vděčnost
projevoval i otec Filip, který mši koncelebroval a za nás přítomné, i za ty
nepřítomné, kteří se nemohli zúčastnit, závěrem otci Škarvadovi upřímně
poděkoval. Při východu z kostela pak na nás čekaly pravé posvícenské
koláčky, dobré a lákavé, až oči přecházely. Ale těch koláčků bylo jaksi
nepoměrně více, než nás, farníků! Že bychom neuměli nalézt způsob, jak v tak
významný den – byť jinak tzv. všední a pracovní – alespoň na chvíli pobýt se
všemi našimi souvěrci, kteří zde byli před námi? Ale nejen s nimi! Chvíle
prožité radosti vyvolává potřebu podělit se o ni s ostatními, kteří onu radost
zažívali s námi. To přichází jaksi samo, zcela spontánně, neplánovaně a rovnou
ze srdce. A tak se stalo, že ačkoliv nic nebylo oznámeno, sešli jsme se nakonec
ve farním klubu na krátké a milé posezení. Duch svatý byl zkrátka jako vždy
připraven na naši nepřipravenost a než jsme se nadáli, už jsme se sesedli
u prostřeného stolu nad pohoštěním, které připravily naše sestry, a povídali si
se svými milými sousedy, sedícími okolo. Den pro nás skončil radostně, ale
trochu smutku v nás přeci jen zanechal.
Hana Outratová
Příčinou zla je to, že se řídíme podle příkladů a ne podle svého rozumu. Žijeme
tak, jak to vidíme kolem sebe.
Seneca
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Posvícení u Panny Marie Sněžné
V Praze se jen výjimečně dodržuje tradice slavit „posvícení“ - posvěcení
farního kostela v rodinách. I když se tento významný den v naší farnosti
připomíná každoročně, letošní 4. květen byl obzvláště slavnostní. Mši svatou
u příležitosti 380. výročí celebroval pan biskup Škarvada. Setkání u stolu Páně
se účastnilo mnoho farníků, dokonce se přiměřeně zaplnily i přední lavice, což
patrně byla vstřícná reakce na upřímně míněnou výzvu P. Alkantary
v předvečer slavnosti. Nechyběly ani posvícenské koláčky u východu z kostela.
Bylo to milé, ale přece jenom něco chybělo… Ke každému posvícenskému
setkání u stolu Páně patří také společné setkání u rodinného stolu. Protože
posvěcení kostela není vžitou událostí pro rodiny zde v Praze, sešli jsme se po
mši svaté jako „farní rodina“ ještě u stolu v Klubu. Bylo nás asi 15, nechybělo
občerstvení ani posvícenské chodské koláče, spontánní radost a veselí. Pouze
pana biskupa jsme již v sakristii nezastihli, neboť nám zmizel v klášteře. Chtěli
jsme ho pozvat mezi sebe do Klubu. Bylo nám to líto, ale i přesto jsme se cítili
Ludmila Jirsová
dobře. Tak snad příště…

CHARITA
Milé sestry a bratři, farníci.
Přijde mi vhodné, abych vás alespoň několika slovy informovala o průběhu
příprav výstavy výtvarných prací lidí bez domova „Plamen poznání.“ Musím
říci, že mne neustále znova a znova mile překvapuje neslábnoucí chuť a ochota
„výtvarníků“ tvořit, ačkoli je pro nás někdy velmi náročné vypořádat se
s dynamikou života, ale „kde vůle neschází, cesta se nachází.“ Vlastně, až na
pár detailů, můžeme s klidným svědomím považovat tvorbu za ukončenou.
Zasloužily se o to také dva mimopražské víkendové pobyty, které jsme
s manželem uspořádali, ač pouze pro dva z tvůrců, kvůli náročnosti jejich
práce. A jaká díla jsou vlastně připravena? Dovolte, abychom si ponechali
jisté tajemství, neboť každý, kdo chystá sváteční hostinu, nerad předem
prozrazuje, co bude na stole. Teď nás čeká neméně náročný úkol hmotně
zabezpečit výstavu (skla, paspartování, brožura), aby mohla v poklidu
začátkem října proběhnout. Zdá se, že času je dostatek, ale zdání klame, proto
vás prosím, přijde-li vám to na srdce, přimluvte se za nás u Pána, abychom
v Jeho milosti všechno dotáhli do zdárného konce. Taktéž doufáme, že Plamen,
který se na podzim rozhoří nezhasne, ale bude pokračovat tvůrčími ateliéry pro
lidi bez domova, kam by mohli nezávazně přicházet kreslit a malovat. To však
již hledíme příliš daleko! Takže napřed výstava ... Pán žehnej našemu
a jakémukoli dobrému dílu! Amen.
Denisa Mikešová, koordinátor výstavy
____________________________________________________
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DOPORUČUJEME
1. 6. v 9:30 Akademie nejen pro seniory: Schönnstatt Patres – Pastorační středisko sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6
5. 6. Národní pouť na Svaté Hoře u Příbrami – v 10:00 slavnostní mše svatá,
ve 14:30 koncert, výstava, na závěr nešpory.
19. 6. v 19:00 Nedělní promluva – biskup Václav Malý, Církev bratrská, Soukenická
ulice 15, Praha 1.
Na www.brontosaurus.cz najdete 40 letních akcí pro své děti (tel.: 544 215 585).
Exercicie pro kandidáty trvalého jáhenství a pastorační pracovníky (lektory, akolyty,
osoby pověřené podáváním sv. přijímání apod.) podle sv. Ignáce, při nichž je třeba
zachovávat mlčení, se konají na Svaté Hoře od 12. 9. (večer) do 16. 9. (ráno). Cena
300 Kč za osobu a den. Exercitátorem je P. František Lízna SJ. Přihlášky a dotazy:
Mgr. Z. Dubský – 221 990 200, večer 224 922 682 (do 17. 6. 2005).

MYŠLENKY
Ducha svého mi dej, jenž rozumí,
beze slov jak přece svědčit, nebouřit, jen dobrořečit.
Kdo se bojí odlišit se od špatných lidí, stává se sám špatným.
To find God, we must be wiling to seek Him.
Překlad: Abychom našli Boha, musíme mít vůli ho hledat.
Věděli jste o tom, že náš Král zná každého svého poddaného podle jména a
nečiní rozdílu mezi lidmi? Pro něj platí jenom jeden rozdíl, a to mezi tím, kdo
mu slouží, a tím, kdo mu neslouží...
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

EKUMENA
Když se řekne evangelík …Českobratrská církev evangelická (ČCE) II.
Dnes máme před sebou druhou část představení Českobratrské církve
evangelické (ČCE) – od věcí „přízemních“, leč důležitých (financování), až po
jádro života církve – bohoslužbu a charitu.
Duchovní neboli kazatelé získávají kvalifikaci studiem na Evangelické
teologické fakultě. K tomu, aby se stali faráři v jednotlivém sboru, musí být
však tímto sborem přijati. Z 217 kazatelů (stav na počátku roku 1999) je
přibližně 1/4 žen – ČCE zavedla ordinaci žen v roce 1953. „Laici“ se v ČCE
podílejí rozhodujícím způsobem také na činnosti početných poradních odborů,
jakýchsi ministerstev – teologického, liturgického, právního, ekumenického,
ekonomického, pro výchovu a dalších. Oficiální internetové stránky ČCE nám
praví, že „své hospodaření zakládá ČCE na dobrovolné obětavosti“. To
znamená, že platy duchovních jsou dosud závislé na státu, ostatní činnost
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církve zabezpečuje „salár“, příspěvky vybírané v jednotlivých sborech od
jejích členů. Zajímavé a pro katolíky možná opět podnětné je, že ČCE usiluje o
přechod na „systém samofinancování s nepřímou státní dotací“ – v praxi by to
mělo mít formu tzv. personálního fondu, do něhož by každý sbor přispíval
ročně částkou, která by časem měla pokrýt celý roční plat kazatele – jinými
slovy, sbor by si svého kazatele platil sám.
Pokročme ale od organizace a financování k tomu, co tvoří jádro života
každé církve – k liturgii a spiritualitě. Evangelíci obecně mají silný a vřelý
vztah k Bibli, k Božímu slovu. Výklad i studium Bible se těší velké vážnosti a
z řad ČCE pocházelo a pochází mnoho předních znalců Písma i jeho oddaných
vykladačů a popularizátorů – připomeňme alespoň jména Miloš Bič, Jan Heller
či Petr Pokorný. Bohoslužba ČCE je také více než dnešní katolická liturgie
založena na Slovu – jádro tvoří čtení a výklad biblického textu a společná
modlitba. Eucharistie, v evangelickém prostředí nazývaná Večeře Páně, se
slaví méně často – několikrát do roka, v určitých sborech však častěji. Kázání
se v ČCE věnovala vždy velká pozornost a v církvi vyrostlo mnoho oblíbených
kazatelů, v poslední době například „Boží trouba“ Sváťa Karásek. Evangelíci
rádi zpívají, vedle starobylých úctyhodných písní mají i pěkné moderní
„kytarovky“ – najdeme je ve zpěvníku Svítá a opravdu stojí za to. Jak již bylo
zmíněno, jako evangelická církev má ČCE silnou tradici písmáckou a
biblickou, biblické hodiny jsou tradiční součástí života sborů.
Aktivita církve směrem ven má především podobu diakonie, v různých
formách pomoci potřebným, ale nejen to – někteří její členové se angažují i
v profesionální politice, jmenujme dva členy českého parlamentu a kazatele
ČCE, senátora Zdeňka Bártu a poslance Sváťu Karáska. Pro veřejnost neméně
důležitá byla a je práce, kterou v radě pro televizní a rozhlasové vysílání
vykonal další jejich kolega Miloš Rejchrt. Jako všichni křesťané, i „čeští
bratři“ jsou jen omylní lidé a i v dějinách jejich církve se najdou vedle světlých
i stinné stránky. Patří mezi ně jistě to, že na rozdíl od katolíků se ČCE těšila o
něco málo větší míře tolerance ze strany režimu – ovšem jen pro některé, a tak
vedle těch, kdo s režimem tak či onak kolaborovali, byli i signatáři Charty a
duchovní zbavení státního souhlasu. V jedné kotelně se tak kdysi sešli
evangelický farář Miloš Rejchrt a katolický kněz a budoucí biskup Václav
Malý. Myslím, že tahle „kotelnická ekumena“ a pevné přátelské svazky, které
přinesla a upevnila, nám i dnes, po patnácti letech svobody, tak trochu ukazuje,
jaké může být naše společné svědectví.
K zachycení života ČCE, i jakékoli jiné církve, by toho muselo být řečeno
mnohem víc, a už takhle je článek trochu přerostlý. Na závěr tedy snad jen
pozvání – příště se vypravíme mezi husity.
Filip Outrata
____________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – červen 2005
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Z CÍRKVE
Setkání křesťanů 2005 – „Pozvání k naději“ (mezinárodní a ekumenické)
se koná v Praze ve dnech 17.-19. 6. 2005.
Na prosbu Českobratrské církve evangelické, která je hlavním organizátorem,
a zároveň na výzvu biskupa Václava Malého se zapojila i naše farnost.
Ubytujeme kolem 20 účastníků z Německa.
V sobotu 18. 6.
se v naší farnosti bude z celkového programu Setkání konat několik pořadů:
10:00. Biblická práce v angličtině
odpoledne: workshop o sborové práci:
„Místní církev - Boží lid, živé společenství, sůl země?“
„Noc otevřených kostelů“:
20:00 Koncert: Kvarteto „Nádej“, písně s doprovodem
20:00 Večer černošských spirituálů, acapelový soubor Geshem
21:00 A. de Saint-Exupéry: Citadela – divadlo jednoho herce,
Miroslav Gabriel Částek
21:30 Koncert pro violu a harfu - Petr Přibyl a Ivana Pokorná

klášter

Klub
kostel
Klub
kostel

Hlavní shromáždění „Setkání křesťanů“ bude na Ovocném trhu v sobotu 18. 6.
v 17 hodin. Pro mládež se připravuje zvláštní program na Střeleckém ostrově.
Naše farnost leží mezi těmito místy, a proto očekáváme velký zájem účastníků.
Na Jungmannově náměstí se bude v rámci tzv. „Tržiště možností“ konat
prezentace diakonie.
Celkový program Setkání si můžete vyzvednout na faře koncem května.
zaslal Oliver Engelhardt, ČCE

HISTORIE
Katolická církev po Bílé Hoře (Dokončení přednášky P. Petra Alkantary OFM)
Jiráskovské označení doby 17. a 18. stol. dobou Temna zásadně ignoruje
podstatné rysy této doby i církve. Jesuité, kteří nesli hlavní břímě rekatolizace
a práce v terénu, nebyli ale násilníci. Jejich misionáři byli obětavými dělníky
lidové duchovní a kazatelské služby. Jejich úkolem bylo rovněž prohlížet a
kontrolovat knihy nebo je nahrazovat českými knihami katolickými. Mezi
knihami spálenými P. Koniášem byla velká řada knih nehodnotných, řadu knih
naopak jesuité zachránili tak, že se dochovaly dodnes. Jesuité ovšem přispěli i
k pěstování úcty svatováclavské i novému oživení tradice cyrilometodějské.
Vznikala česká náboženská – ovšem katolická – literatura. M. Šteyer, autor
známého kancionálu, založil Dědictví Svatováclavské, které vydávalo knihy
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pro misionáře, ale i mnoho dalších českých knih. Jesuita P. Bohuslav Balbín
SJ (1621-1688) sepsal nejen Obranu jazyka českého, ale byl především
historikem českých zemí. Jesuitou byl i F. Bridel, jehož vynikající, žel málo
známé, básnické dílo bylo nedávno souborně vydáno. A byli mnozí další…
Bohuslav Balbín hrál i dominantní roli v přípravě kanonizačního procesu
sv. Jana Nepomuckého, který se stal hlavním světcem baroka v Čechách
a obrazem jejich katolické obnovy. Ještě Havlíček v době počínajícího
protinepomuckého tažení v 19. stol. připomíná sv. Jana slovy epigramu: "Svatý
Jene z Nepomuku, drž nad námi Čechy ruku, by nám Bůh dal, co dal tobě: by
náš jazyk neshnil v hrobě".
Dvacáté století a vznik nového státu v r. 1918 začíná příznačnou událostí –
stržením Mariánského sloupu. Jako obraz vlády nenáviděných Habsburků byl
tenkrát stržen památník katolické víry, poděkování za ukončení ničivé války
z r. 1651. Ukazuje hloubku nepochopení a místy i nenávisti, kterou je třeba
překonat, v duchu zásad arcibiskupa Harracha, totiž láskou a vlídností.
Dobová fakta je třeba postavit a vnímat historicky v kontextu doby, v níž se
udály. Bílá Hora byla tragickým, ale nutným vyústěním neudržitelné situace
předbělohorských Čech. Byla bolestivým řezem, který církev nezpůsobila.
V pobělohorské době naopak, až na některé závažné přehmaty vyvolané
především nátlakem světské moci, sehrála církev významnou roli při duchovní
obnově země i v rozvoji a zachování její národní kultury. Vlastenecká činnost
katolických kněží pak plynule navazuje na počátky nár. obrození v 19. století.
Žádat po době 16. a 17. stol. dnešní pojetí náboženské tolerance a svobody
by bylo nehistorické a nespravedlivé. Hledání ekumenické formule pro tuto
dobu se zdá takřka nemožné a vyžaduje především ochotu a připravenost obou
stran k dialogu, který není a nebude jednoduchý. Posuzujeme-li dnes toto
období, je třeba vidět především to, co z něho pro nás zůstává varováním
i poučením – dbát (v duchu vystoupení kardinála Berana na II. vatikánském
koncilu) o jednotu a porozumění při zachování vlastní integrity. Konečný soud
náleží Kristu, nikoliv nám. P. Maria, jejíž socha byla svržena na dlažbu
Staroměstského náměstí 3. 11. 1918, ať nás provází svou přímluvou.
J. J. Outrata

___________________________________________
Kříži tvému klaníme se, Kriste,
svaté vzkříšení tvé opěváme a slavíme,
neboť ty jsi Bůh náš,
kromě tebe jiného nemáme
a jméno tvé vzýváme.
Z liturgie pravoslavné církve
____________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – červen 2005
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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
Červen 2005
30. 5.
31. 5.
1. 6.
2. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
10. 6.
12. 6.
14. 6.
15. 6.

Po
Út
St
Čt
So
Ne
Po
Pá
Ne
Út
St

17. - 19. 6.
17. 6. Pá
18. 6. So

22. 6.
26. 6.

St
Ne

28. 6.

Út

19:19
19:00
18:15
14:30
14:30
19:00
16:30
10–12
19:19
8:00
14:30
18:30
19:00
20:00
20:00
21:30
20:00
21:00
18:00
14:30
17:00

Pouť seniorů
Klub
Setkání s přáteli farnosti
klášter
Katecheze pro dospělé (sraz před farou, vždy každou středu)
Klub
Beseda se zastupiteli Prahy 1 (pořádá o. s. Věci veřejné)
Rekolekce SFŘ
Shromáždění SFŘ
Klub
Zpívání s kytarou (doprovázejí manželé Lutkovi)
Setkání výtvarníků
Klub
Prodej křesťanských knih
Přednáška: T. G. Masaryk a křesťanství - P. Petr Alkantara OFM Klub
Připomínka 14 umučených bratří
Klub
Přednáška s diap.: Egypt - RNDr. Ondřej Bartušek
Klub
Večery ve středu (nejen pro mládež pořádá ADCM)
klášter
Katecheze pro dospělé (sraz před farou, vždy každou středu)
Mezinárodní ekumenické setkání křesťanů 2005 v Praze
kostel
Ztišení – ekumenická pobožnost
„Noc otevřených kostelů“
kostel
Večer černošských spirituálů, acapelový soubor Geshem
kostel
Koncert pro violu a harfu - Petr Přibyl a Ivana Pokorná
Klub
Koncert: Kvarteto „Nádej“, písně s doprovodem
A. de Saint-Exupéry: Citadela – hraje Miroslav Gabriel Částek Klub
Klub
Koncert dětí (pořádá YMCA)
Svatopetrská sbírka na bohoslovce
Shromáždění SFŘ – rodiny
Trója
Rozloučení se školním rokem u sv. Kláry v Tróji

Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
úřední hodiny: Po 14–16:30, Čt 14–17:30 Út, Pá 9–11:30
Farní charita: St 9-13, 14-15 na faře
Aktuální informace najdete na internetových stránkách www.pms.ofm.cz.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresa redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, 110 00 Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Odpovědný redaktor L. Jirsová. Nad Sněženkou se sešli Č. Bonaventura,
Dagmara, B. Harmáčková, L. a F. Jirsovi, M. Kotland, Ž. Ludvíková, H. a J. Outratovi,
H. Podlahová, Z. Řeřicha, M. Stupková. Uzávěrka příštího čísla je 10. 6. 2005.
Náklady na vytištění jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele
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