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V jednom šlágru se zpívá: „Moje okno do tmy září na znamení pro tebe, trhám
lístky v kalendáři, čekám jenom na tebe.“
Kalendář je sešit, kde se stále dokola opakuje 7 slov, 28-31 čísel a 365 nebo 366
jmen. Každoročně kupujeme nový kalendář, protože od prvních dnů z něho trháme
listy, abychom se dopracovali nového letopočtu, tentokrát 2006, a domníváme se, že
nás toto magické číslo někam posune – k něčemu, k někomu nebo snad k Někomu, na
něhož čekáme. My křesťané prožíváme každoročně toto očekávání v období adventu
jako očekávání Mesiáše.
Čas je výraz pro vyjádření trvání bytí. Symbolem času je kruh a takový tvar má
většina dosavadních zařízení na měření času – hodin. Pevný střed, od něhož jsou
všechny body na kružnici stejně vzdáleny, může nám být symbolem věčnosti. Nicméně
čas je pro nás velice relativní. V teorii relativity mluvíme o prostoročasu (čtvrtém
rozměru) a moment, kdy se boží věčnost prolomila do časoprostoru, nazýváme
inkarnací. „Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy...“ (Gal
4,4). A to je počátek křesťanského letopočtu i křesťanského kalendáře, a to i pro rok
2006. Vtělení a narození Páně je pro nás tím oknem zářícím z věčnosti do pozemských
temnot jako znamení záchrany a jako výzva: „Využijte času!“ (Ef 5,16). A apoštol
Pavel píše v Gal 6,9-10: „Dokud máme čas, prokazujme dobro.“ Lidé pozemští
proměňují čas na peníze, my jej můžeme proměnit na věčnost.
S přáním pokoje a dobra do Vánoc a příštího roku
Váš P. Michal a P. Filip

Z FARNOSTI
KONCERT
v úterý 6. prosince 2005 v 19:19 v Klubu
Petr Lutka
kytara, zpěv
Markéta Procházková-Lutková klavír
Po koncertě máme možnost si ještě společně zazpívat a posedět s přáteli.

Farnost Panny Marie Sněžné spolu s tvůrčí skupinou připravovaného
projektu a ve spolupráci s vedením Provincie bratří františkánů
Vás srdečně zvou na

ADVENTNÍ KONCERT
v neděli 11. prosince 2005 v 19:30 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné

CAPELLA REGIA PRAHA
Věnuje se zejména české a středoevropské barokní hudbě 17. a 18. století.
Zazní poprvé anonymní františkánská mše, která byla nalezena v archivu v Dačicích.
Marie Fajtová – soprán, Ondřej Šmíd – tenor, Ivo Michl – bas
Ondřej Michal – violoncello, Robert Hugo – varhany
Podnětem k uvedení koncertu byla výstava Historia Franciscana v roce 2004.
Koncert je současně úvodem k připravovanému projektu,
který přiblíží veřejnosti františkánský životní styl.

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ
bude věnováno na zahájení projektu
Adam Michna
P. Giovanni Battista Martini
Dačický anonym: MISSA Prima
Lodovico Grossi da Viadana
Givanni Battista Rigati
Joseph Norbert Seger
P. Bohuslav Matěj Černohorský
Dačický anonym: MISSA Prima
Albericus Mazak
Dačický anonym: MISSA Prima
Dačický anonym
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Rosu dejte, ó nebesa (Rorate coeli desuper)
Sonata Prima per organo
Kyrie
Veni Domine
Sonent cytharae
Praeludium et Fuga in d
Regina Coeli
Sanctus
Sub tuum praesidium
Agnus
Salve Regina Capucinorum

Pan biskup Václav Malý u Panny Marie Sněžné
V neděli 4. 12. 2005 v 9:00 hod. bude celebrovat mši sv.
pan biskup Václav Malý, po ní se rád sejde s farníky v klubu.
Veřejné jednání farní rady bude v úterý 13. 12. v 19:19 v klubu. Své
podněty a návrhy k projednání podávejte písemně do schránky u fary do 8. 12.

Kající bohoslužba
V úterý 20. 12. máme možnost společně jako farnost projevit svou snahu po
obrácení při kající bohoslužbě v 18 hod. v kostele. Bohoslužbu slova povede
P. Benedikt Holota OFM, svátostí smíření bude sloužit i několik dalších kněží.

Celodenní eucharistický výstav bude v našem kostele opět od 28. 12. 2005
do 1. 1. 2006. Podle možností se můžete k adorační službě přihlásit v sakristii.

POZVÁNÍ
Přijďte zpívat koledy při Tříkrálové sbírce 2006

v sobotu 7. ledna 2006
před kostel Panny Marie Sněžné.
Budeme zpívat koledy stejně jako minulé roky.
Na kytaru a klávesy doprovázejí manželé Lutkovi.
Mezi bloky koled budou pauzy na zahřátí.

Sejdeme se ve 13:00 hod. v Klubu
Ludmila Jirsová

Biblická katecheze pro dospělé se koná každou středu od 19:15 do 21 hod.
s Mgr. Simonou Skřivánkou. Sraz je před farou v 19:10 hod.

Tříkrálové setkání františkánské rodiny bude v neděli 8. ledna 2006 od
14:30 hod. v kapli sv. Michala (modlitba růžence, bohoslužba) a poté ve
velkém refektáři kláštera (agapé).
_________________________________________________________________________________________________

Advent – čekání na příchod. Kdo tu vlastně čeká na koho? Čekají lidé na Boha
nebo Bůh na lidi? Doufejme, že platí obojí.
_____________________________________________________
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Farní duchovní obnova v Kolíně
Milí přátelé z farnosti,
chtěli bychom vás srdečně pozvat na víkendovou duchovní obnovu, která je
určena především pro ty, kdo ve farnosti něco dělají či chtějí dělat. Farní
víkend se uskuteční v exercičním domě jezuitského řádu v Kolíně, a to od
pátku 13. ledna (začíná se večeří v 18 hod.) do neděle 15. ledna (konec
obědem). Cena je 500.- Kč za osobu na celý víkend (2x nocleh + jídlo),
dobrovolné finanční dary navíc budou ochotně přijaty. Kapacita je omezená na
12 účastníků, proto se přihlašujte co nejdříve, nejpozději však do neděle 8.
ledna. Přihlašujte se na faře, uveďte na sebe telefonní kontakt (prvních dvanáct
lidí pojede, ostatní budou náhradníci). Těší se na vás pastorační rada a otcové
Markéta Koronthályová
Michal a Filip, kteří pojedou s námi.

Volby do farní rady
Čas utíká rychleji, než bychom si přáli, a proto je zapotřebí zvolit nové
členy do farní rady. Budeme volit 5 nových členů, z nichž 3 nastoupí ihned a 2
zůstanou jako náhradníci. Další členy může jmenovat farář.
Vyzýváme tedy všechny farníky, aby do 15. 12. 2005 podávali návrhy na
kandidáty (jméno a kontakt). Návrhy vhazujte do schránky u fary nebo
předávejte pí Podlahové. Všechny kandidáty postupně oslovíme a ty, kteří
přijmou kandidaturu, vyzveme, aby odpověděli na otázky připravené farářem;
na základě těchto odpovědí pak bude sestavena kandidátka.
S kandidáty do farní rady se budete moci seznámit v únorové Sněžence
nebo na tabuli umístěné v kostele 14 dní před termínem voleb. Volby se budou
konat v neděli 26. 2. 2006 po každé mši sv. v kapli Panny Marie Pasovské.
Dle pokynů faráře a pastorační rady sepsala H. Podlahová

Ekumenická bohoslužba v našem kostele bude až téměř na konci Týdne
modliteb za jednotu křesťanů, a to v úterý 24. ledna 2006 od 18:00 hodin.

Anděl Páně a katecheze dospělých
Nedávno jsem si uvědomila toto: modlitba Anděl Páně je jedinečným
nákresem metodického postupu při katechezi; všechny tři úvodní věty před
Zdrávasy totiž dávají pro způsob výuky nápovědu.
1. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha svatého.
Jde o civilní vyjádření faktu touhy připomínající telegraficky zaznamenanou
zprávu v novinách. Jednoduše řečeno: toto se stalo.
2. Maria řekla: jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova.
Tato věta nás vrhá přímo do centra dění, kde se epochální drama uskutečnilo.
Není možné ho přejít; vede nás ke snaze porozumět sledu jednotlivých
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událostí, které za danými slovy stojí. Zajímá nás příčina, souvislosti, důsledky;
všechny okolnosti…
3. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Toto je již reflexe dříve řečeného.
Krátce vyjádřeno: katechizmové oznámení nutno přenést do konkrétních
událostí popsaných v Písmu a závěrem doplnit teologickou úvahou.
A právě o toto se snažíme na středečních setkáních v katechezi dospělých.
Dané téma probereme tak, jak ho nabízí katechizmus, dále se jím zabýváme na
stránkách Písma svatého a nakonec doplníme teologickou reflexí v podobě
církví vypracovaných závěrů. (Dogmata, koncilní dokumenty, směrnice
Kodexu církevního práva, hodnotná vědecká zpracování teologických
odborníků – např. doc. J. Skoblíka, apod.)
Posud jsme (za minulý školní rok a letošní 2 měsíce) probrali tato témata:
1. Fundamentální teologie – svět je dílem Trojjediného Boha.
2. Antropologie – podobenstvím a obrazem Božím je člověk.
3. Kristologie – Bůh se stal člověkem v Ježíši Kristu.
4. Soteriologie – Ježíš Kristus nás svou smrtí na kříži vykoupil.
5. Charitologie – svým vykoupením nám zasloužil milost.
Ke všem tématickým okruhům se ještě letos vrátíme a budeme pokračovat
eschatologií. Další témata se týkají církve, svátostí a morálky (Božího zákona a
hříchu). Biblická katecheze se koná každou středu od 19:15 do 21:00.
Zájemce zve a na všechny se těší Mgr. Simona Skřivánková

DOPORUČUJEME
Adventní duchovní obnovy
• nejen pro seniory – 7. 12. v 9:30 v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, vede
P. Josef Čunek, SJ.
• pro ženy – 17. 12. od 9 do 16 hod. ve Farním klubu. Vede P. Vladimír
Málek. Chcete-li zajistit oběd, přihlašujte se na 220181329 (použijte i
záznamník) do 13. 12. 2005. Jinak se nemusíte přihlašovat (pořádá UKŽ).
Studenti KTF UK (Thákurova 3, Praha 6, učebna č. 1053) pořádají diskusi
15. 12. v 19 hod.: Úloha laiků v církvi a ve světě - Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
UKŽ zve všechny zájemce na tradiční předvánoční posezení ve středu 7. 12.
v 17:00 hod. do cukrárny Studánka v ulici Na Zderaze 3, Praha 2.
Křesťanská poradna pro ženy: volejte v Út a Čt 10-17 na tel. 220 181 329.
Výstava Vánoce v lese (Bonsai Servis Praha) se koná v podzemí Hrzánského
paláce, Celetná 12, Praha 1. Otevřeno 26. 11.–2. 1. 2006 (9-18 hod.), kromě
24. a 31. 12. (9-14 hod.), 25. a 1. 1. (13-18 hod.).
_____________________________________________________
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí bratři, sestry, rodiče a děti,
od 2. do 8. ledna 2006 se opět uskuteční v České republice Tříkrálová sbírka.
V pražské arcidiecézi ji zajišťuje Arcidiecézní charita Praha. Sbírku budou
provádět skupinky koledníků a její výtěžek bude určen ve prospěch těch,
kterým charita pomáhá. Pro informaci uvádíme, že v roce 2005 bylo v pražské
arcidiecézi vybráno 2 853 251,- Kč.
Peníze, které se ve sbírce podaří nashromáždit, budou odeslány na
celorepublikové konto Tříkrálové sbírky. Arcidiecézní charita Praha podpoří
takto získanými prostředky vybudování kombinovaného projektu: „Azylového
domu pro matky s dětmi v tísni“ a „Týdenního stacionáře pro seniory“ (Praha
5, Hlubočepy). Dále může být 65 % vybraných peněz vráceno do míst, kde se
vybraly a na základě zpracovaného záměru budou použity na sociální účely.
Hlavním smyslem sbírky tedy je pomoc potřebným lidem.
Obracíme se proto na Vás, milí farníci, abyste svojí účastí na Tříkrálové
sbírce podle svých možností konkrétně pomohli. Hledáme především vedoucí
tříčlenných skupinek koledníků. Ti musí být starší 18 let a mít platný občanský
průkaz. Vedoucím bude svěřena zapečetěná kasička. (Ostatní členové skupinky
koledníků mohou být mladší, třeba i děti.) Dokážeme se přemoci, najít důvod,
proč je dobré udělat něco pro druhého, udělat ten první krok a přihlásit se?
Pokud se rozhodnete stát se vedoucím skupinky (nebo se jinak zapojit),
přihlaste se prosím do 11. prosince 2005 na faře (můžete tak učinit osobně
nebo telefonem 222 246 243) nebo u koordinátora sbírky v naší farnosti
M. Kotlanda vždy v neděli od 10.00-12.00 v klubu.
Koledníci včetně dětí jsou zváni na slavnostní mši sv. slouženou otcem
kardinálem Miloslavem Vlkem v pondělí 2. 1. 2006 v 16:00 hod. na pražském
arcibiskupství (sál kardinála Berana).
za Vaši pomoc a ochotu děkují bratr Michal a M. Kotland

CHARITA
Farní charita u kostela Panny Marie Sněžné:
nabízí prostřednictvím dobrovolných asistentů pomoc postiženým
a seniorům, kteří nejsou schopni vlastními silami pečovat o sebe a SVOJI
domácnost.

________________________________________________________
Rady vánoční:
Dobří křesťané, ignorujte každoroční předvánoční běsnění tohoto světa.
Když kupec chválí, šálí.
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Naslouchej hlasu srdce.
Náš vztah k ročnímu období hodně závisí na tom, kde jsme se narodili,
jestli se naše nohy při prvních krocích bořily do vysoké trávy nebo jsme
zakopávali o kočičí hlavy prastaré dlažby. Jeden má rád jaro, jiní zase horké
léto, horalé z prostorných lánů a zpod vysokých štítů hor asi nedají dopustit na
neopakovatelnost bílé zimy.
Proč tento idylický úvod. Je jedna skupina obyvatel a ta vlastně každou
zimu jenom čeká s nadějí na její konec. Jedná se o tzv. bezdomovce. Pod toto,
v českém jazyce nesprávně používané slovo, jsou schovány různorodé skupiny
lidí bez vlastního bydlení.
Na podzim 2005 byl ve Farní charitě u kostela Panny Marie Sněžné za
přispění Městské části Praha 1 zahájen projekt „Máři“. Hlavním cílem
projektu „Máří“ je vyhledávání žen–bezdomovkyň v jejich prostředí a
postupné, po navázání důvěry, nalézání cesty z tíživé sociální situace.
Farní charita prostřednictvím tohoto projektu nabízí ženám různého věku,
které jsou bez domova, pomáhající pracovníky – osobní asistenty. Jejich náplní
práce je klientky vyslechnout, pochopit, poradit jim a vést je k samostatnému
rozhodování o sobě. V rámci řízené asistence se je pokusit informovat o
možnostech pomoci (zejména začleněním se do již fungujících institucí
sociální pomoci), kdy konečným cílem je podpoření důvěry v možnost řešení
jejich zdánlivě bezvýchodné situace a snaha o nalezení cesty z ulice.
Klientky, které by se chtěly přihlásit samy, mohou tak učinit každou středu
od 14–16:30 ve farní kanceláři u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově
náměstí.
Naše Farní charita uvítá také každého, kdo by chtěl dobrovolně přispět
k tomuto dílu a to na stejné adrese, pouze však v dopoledních hodinách.
Henrieta Votíková a spolupracovníci

Arcidiecézní charita Praha přijme sociálního pracovníka na plný úvazek
pro projekt Pomoc obětem obchodování s lidmi. Informace na tel. 224 246 519
nebo praha @charita-adopce.cz.

Ukrajina
Také letos na podzim, jak jste si jistě všimli, se nemohla uskutečnit sbírka
oblečení a obuvi pro Ukrajinu, protože na ukrajinské straně stále přetrvávají
technické a administrativní problémy: organizace opakovaně nedostala
povolení k přijetí zásilky, údajně pro nevyhovující technický stav skladu. Proto
jsme se rozhodli, že dokud se situace nezlepší, budeme se snažit pomáhat
alespoň finančně a uspořádáme tedy na jaře sbírku, jejíž výtěžek na Ukrajinu
_____________________________________________________
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doručíme. Za tyto peníze mohou jednak udělat potřebné opravy ve skladu,
jednak nakoupit potraviny či secondhandové oblečení přímo v Bučači na
Ukrajině a rozdávat potřebným vícedětným rodinám a starým lidem.
Momentálně se nám zdá toto řešení nejpřijatelnější.
Děkuji vám všem, kdo na naše ukrajinské přátele myslíte a stále se ptáte,
kdy bude další sbírka. Můžete začít šetřit do prasátka, datum peněžní sbírky
včas oznámíme. Pokud jste doma schraňovali oblečení a krabice už vám
překážejí, můžete je odvézt na některé sběrné místo Diakonie Úpice, kterých je
v Praze asi deset. Seznam těchto sběrných míst je vyvěšen na nástěnce Charity,
která je v průchodu u bočního vchodu do nádvoří.
Srdečně Markéta Koronthályová

Boquerón o. s.
Vážení přátelé z farnosti Panny Marie Sněžné,
vážený pane Deutschi.
Cílem sdružení Boquerón je podpořit úsilí o lidský a společenský rozvoj
v San José del Boquerón, jedné z nejchudších a nejzapomenutelnějších oblastí
Argentiny. Sdružení uskutečnilo v České republice již řadu aktivit, které mají
informovat veřejnost o situaci v San José del Boquerón, vzbudit solidaritu a
získat pomoc jakéhokoliv druhu. Nejnovější z těchto aktivit, byla výstava
Boquerónské duše, která se konala od 1. do 31. července 2005 v Kapli sv. Jana
Nepomuckého při farnosti Panny Marie Sněžné. Šlo o výstavu fotografií ze
San José del Boquerón fotografky Kay Reynolds. Kaple sv. Jana
Nepomuckého, její krásný a vroucnost vzbuzující prostor, byly jedinečným
prostředím pro tuto výstavu.
Výsledky byly úspěšné. Kromě zvýšení informovanosti o realitě Boquerónu
a o úsilí P. Juana Carlose Constabla SJ byly získány prostředky ve výši
29.776,-. Po započtení výdajů ve výši 7.435 Kč činí zůstatek 22.341 Kč, jež
byly převedeny do San José del Boquerón.
Pro dosažení tohoto výsledku byla zásadního charakteru podpora a
vstřícnost Farnosti Panny Marie Sněžné a Vaše osobní, pane Deutschi. Krása
Kaple sv. Jana Nepomuckého vytvořila dokonalý rámec. Její velkorysé
propůjčení bez nároku na nájem nám umožnilo zaslat do San José del
Boquerón maximální výtěžek z akce. Stejně tak pro nás byla cenná pane
Deutschi vaše osobní vstřícnost, Vaše ochota pomoci a řešit těžkosti. I Vaše
osobní laskavost nám velmi pomohla a těšila nás.
V San José del Boquerón není k dispozici pošta, ani elektronická, ale díky
dobrovolným spolupracovníkům z Buenos Aires, kteří do Boquerónu často
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zajíždějí, byl P. Juan Carlos Constable o této výstavě velmi dobře zpraven.
Dostal dokonce fotografie z jejího průběhu. Rád bych Vám, pane Deutschi,
sdělil, že se cítím dojat a velice vděčen. Také já, jménem sdružení Boquerón i
svým vlastním, bych rád srdečně poděkoval Vám i farnosti za tak laskavé
přijetí a pomoc ve prospěch těch, kteří jsou na tom hůře.
Tento dopis s žádostí o uveřejnění ve Sněžence zaslal Luis Pérez-Cuesta
předseda správní rady Boquerón o.s.
Celý text děkovného dopisu najdete na nástěnce nebo internetových stránkách
farnosti www.pms.ofm.cz.

O NÁS ZAUJALO
Odpuštění je cesta životem
Odpuštění patří do centra křesťanské zvěsti. Bez Božího odpuštění by se
nikdo z nás nestal křesťanem. Odpuštění patří k základním projevům naší víry.
To, co nám Kristus dal, dáváme dál. Aspoň tak by to mělo být. To asi
většina z nás ví. Ovšem pro Boha není nejdůležitější to, co víme, ale to, co
žijeme. A tak je to s mnoha jinými pravdami. A i tuto je mnohem těžší žít než
hlásat nebo vyznávat.
Hned za textem modlitby Páně se v evangeliu svatého Matouše (Mt 6,9-13)
autor vrací k prosbě o odpuštění a dále ji vysvětluje. V modlitbě Páně se
modlíme, aby nám Bůh odpustil, tak jako my odpouštíme druhým. Ano,
hloubka Božího odpuštění nám je přímo spojená s kvalitou našeho odpouštění.
Určitě to není něco, co bychom sami chtěli, ale Bůh to říká jasně: „A odpusť
nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.“ (Mt
6,12)
Nikdy nespojujme odpuštění s jinými důvody než je tento. Pokud spojujeme
naše odpuštění s tím, až se nám ten druhý omluví nebo až se napraví,
prohráváme svůj život. Když otálíme s naším odpuštěním druhým, i Ježíš
odloží odpuštění našich hříchů na pozdější dobu. Naše odpuštění druhým je
podmínka našeho dobrého vztahu s Kristem. Kvůli němu odpouštíme druhým
lidem. Nikdy nehledejme důvod odpuštění v člověku, který nám ublížil nebo
v jeho chování, ale vždycky jedině v Kristu. Kristus a jeho odpuštění je nám
jediným důvodem, proč máme odpouštět.
Když odpouštíme, znamená to, že máme být naivní a dovolit lidem, aby
nám znovu a znovu ubližovali? Odpustit neznamená mít naivní důvěru k tomu,
kdo nám ublížil a nebyl se schopen omluvit. Ani Ježíš sám se nesvěřoval
_____________________________________________________
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druhým, protože věděl, co všechno je v člověku. A přitom právě on je
zosobněním dokonalé Boží lásky. Když dovolíme někomu, aby nás neustále
zraňoval, pravděpodobně nebudeme schopni mu dokonale odpustit, ani prožít
vlastní uzdravení z tohoto zranění. Odpustit znamená milovat, ale milovat
neznamená absolutní otevřenost vždy a vůči každému. Máme dokonale
odpustit a přitom se poučit z našich zkušeností. Musíme oddělit odpuštění a
důvěru vůči druhému. Odpouštět musíme vždycky a co nejrychleji. Naše
důvěra je však vázána na omluvu a změnu u druhého člověka. Když máme
řadu negativních zkušeností s našim bližním, pak není moudré se mu znovu
svěřovat, ale vždy mu máme znovu projevit lásku. Skutečné odpuštění totiž
znamená, že druhému budeme projevovat lásku.
Na konci příběhu o nemilosrdném služebníku (Mt 18,21-35) je napsáno, že
máme odpouštět ze srdce. Je málo vyjádřit odpuštění slovy, když hluboko
v nás zůstane hořkost vůči ntomu, který nám ublížil. Určitě naše rozhodnutí a
vyjádření slovy je výborným prvním krokem na cestě k odpuštění. K tomu, aby
v našem srdci nezůstal žádný hněv nebo hořkost ale potřebujeme působení
Ducha svatého. Jedině on nás může uzdravit a úplně osvobodit z tohoto
sevření. Náš vnitřní vztah musí být láskyplný ke všem lidem, i k těm, kteří nám
ublížili a nás pomluvili.
Nezapomeňme, že naše odpuštění znamená naši vlastní svobodu. Když
neodpustíme, nejvíc zraňujeme sami sebe. Člověk, který nechce odpustit si
znovu a znovu připomíná křivdy, které mu druhý udělal. A tak je znovu a
znovu zraňován tím, co se stalo. Neodpustit znamená prožívat život plný
bolesti a spoutanosti. Odpuštění je cesta, která vede k obnovení prožitku
uvolnění a osvobození. Když odpouštíme druhým, Kristus nám pomáhá
k uzdravení a obnovení našeho nitra. Je to pozvání Duchu svatému: „Přijď a
pracuj v mém nitru. Chci odpustit a milovat.“
Většina našeho odpuštění se vztahuje k bratrům ve víře. Nejvíce nám
mohou ublížit ti, kdo jsou nám nejblíže. Vůči nim jsme nejvíc otevření, oni
k nám hovoří tím nejosobnějším způsobem. Na svá slova si musíme dávat
pozor, když hovoříme s těmi, kdo nám jsou nejblíže. Je velký omyl, myslet si,
že vůči nim si můžeme mnoho dovolit. Opak je pravdou.
Nezapomeňme, že naše odpouštění druhým je velkým svědectvím o Kristu
a jeho odpuštění. Proto ať pro nás odpouštění není jen nějakou nutnou
nepříjemnou povinností, ale vyjádřením Kristovy lásky. Každé naše odpouštění
berme jako výzvu k většímu poznání Krista a jeho lásky.
S laskavým dovolením autora Marka Rusnoka přepsala Eva Petrusová
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Reality show – realita, která vychovává
Do života nám vtrhla nová “ realita“, reality show. Naše diskuse se točí okolo ní,
tříbí naše postoje a vyzývá k zaujetí stanoviska. Už v srpnu zazněly první dotazy
pedagogů a rodičů: Co s tím? Jaké my pedagogové, my rodiče, máme zaujmout
postoje?
Televize, naše nejvlivnější médium nám, ať chce nebo ne, pomáhá vychovávat.
Podívejme se na to, čím přispívá k vývoji další generace, pak bude jistě jasné, kde my,
jako učitelé, my jako rodiče, stojíme.
Do života nám vstoupila nová reality show. Předkládá nám “reálný život“ bez
příkras. Jaký je to život? Je to život zachycující starosti nás všedních lidí? Těžko. Život
ukazující starosti a problémy různých generací a jejich soužití? Setkáváme se v ní
s generací jedinou. Je to skupina vytvořená průměrem reálné populace co do názorů,
postojů, zájmů? Ani to ne. Naši VyVolení, naši velcí i malí bratři, jsou všechno, jen ne
jedni z nás, běžných lidí.
Naše reality show totiž není reálná.
Nastiňuje problémy? Jistě. Ale jaké? Vztahy mezi přáteli, manžely, rodiči a dětmi,
dospívajícími nebo mezi generacemi? Hovoří snad o lásce, ideálech, zklamáních,
výhrách i prohrách života? Ne. Hraje si na něco, čím není. Je totiž umělou show.
Ale navzdory tomu vychovává. Staví nám a naší mladé generaci před oči nereálnou
realitu. Ukazuje hrubost bez příkras, snad abychom si my, i naše děti, uvědomili, že
existuje a dá se vystavovat na odiv. Předkládá životní styl luxusních vil, plných
vulgárních projevů ve vztazích mezi lidmi, svět nadměrné, zcela přijatelné konzumace
alkoholu, časté konverzace o sexualitě téměř s rysy obscénnosti, agresi, sobectví.
Klíčem k podstatě člověka je symbol. Jeden obraz vydá za tisíce slov. Naše reality
show staví před oči veřejnosti, dětí, dospívajících, obrazy. Tyto obrazy výrazně
nahrazují slova. Bez váhání překračují hranice soukromého a veřejného. Nenápadně,
téměř neviditelně, přivykáme ztrátě intimity. Vedeme další generaci ke ztrátě
jednoduché senzibilizace, citlivosti k druhému, k okolnostem života, jeho výzvám.
Ztráta intimity potlačuje důstojnost člověka, zbavuje ho identity. Chování zbavené
identity vede ke stavu znecitlivění podobného stavu sociální hypnózy, lhostejnosti,
manipulovatelnosti.
„Vím, že je to nemorální, ale člověka to baví…“, říká jeden ze studentů SŠ..
„Dívám se. Víte co mě štve nejvíc? Díváme se všichni a přestáváme žít svým
vlastním životem, žijeme životem jejich. …“
Normou chování se stává show, která nezná bratra, potlačuje spolupráci, porušuje
intimitu, vyzdvihuje individualismus, boj o moc... Za realitu vydává pokřivený obraz
skutečnosti.
„Sex má své dno…“, říká Dr. Plzák. „Pod ním je prázdno, protože sex má i své
limity“. Sex vystavovaný na veřejnosti vede k zbanálnění. Není jen faktorem
budujícím, ale i faktorem rozvratným. Na dně sexu je jeho zošklivění. Příliš lehce
zaměňujeme lásku za sex, překračujeme hranice soukromí člověka a snižujeme tak
důstojnost jeho vztahů.
_____________________________________________________
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Intimita patří k identitě člověka. Ztráta identity sebou nese v důsledku ztrátu
zdravého sebevědomí, sebejistoty. Neschopnost žít vlastní život podkopává vnitřní sílu
zejména mladého člověka, který pracně svou identitu buduje. Reality show tak
v důsledcích vytváří podmínky pro vznik faktorů rizikového chování.
Povinností naší generace je vychovávat, vést, chránit mladou generaci. Děláme to
formou velkých show, VyVolených, Velkých bratrů, Výměny manželek, pokřivených
obrazů reality, které za realitu vydáváme. Média věří, že mladí lidé se „chytí“ a za
našeho tichého souhlasu se tak děje.
Co zasejeme, to budeme sklízet. Naši mlčením k podobným „realitám“ vychováme
generaci neznající bratra, ztrácející citlivost, pochopení pro druhé, narážející na dno
lásky, která přibližuje sex bez citu, vztahy bez rodin a rodiny bez vztahů.
Cestou působení nás rodičů, pedagogů není prostá cesta zákazů příkazů. Je to
zejména cesta vlastního příkladu, vlastních postojů. Pokud chci své dítě dostat dál, než
jsem sám, pak je musím „tlačit“. To však není výchova, ale „u-tlačování“. Naše
postoje by měly být jasné. Klaďme si otázky a hledejme odpovědi a veďme k tomu
naše děti a mládež. Výměnou za reality show, za trochu pobavení, ztrácíme citlivost,
chuť a sílu žít svůj život. Posláním SMS zdánlivě rozhodneš o životě druhých, ale pod
rukama ti utíká tvůj život. Pozorováním a sledováním vztahů druhých ztrácíš vztahy
svoje. Prostá výměna manželek je zároveň výměnou maminek, změnou vztahů
v rodině, rodičů a dětí, narušením soukromí. Show jsou důkazem toho, že pro peníze
lze obětovat mnoho, ale to neznamená, že hluboké vztahy a hodnoty jsou na prodej. Ti,
se kterými se setkáváme v realitách nejsou zástupci naší populace. To, co je vydáváno
za normální, nemusí být normou pro mne, pro tebe…
Zdánlivě si dnes náš svět hraje. Teprve v důsledcích poznáme, že jsme si hráli
s ohněm a naší hračkou se stali ti, které přece milujeme, naše děti a naši mladí lidé,
naše nová generace. Láska není především záležitostí slov, ale postojů a činů. Kdy se
zasadíme o to, aby média, která ať o to usilují nebo ne, vychovávají, skutečně přinášely
vyšší hodnoty, než modely , které představují naši VyVolení a velcí bratři? Toužíme
opravdu tolik po světě, kde nikdo nezná bratra? Ne? Proč si potom na to hrajeme?
Už nyní vytváříme budoucnost nás a našich dětí plnou vulgarismů, obscénnosti,
alkoholu bez míry, lhostejnosti k druhému … a…
Nebo snad to není přesně to, co chceme?
Co s tím tedy hodláme udělat?
Mgr. Marie Nováková, Etické fórum ČR

HUMOR
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a viděl, že je to dobré.
Stvořil moře a souš a na souši rostliny a viděl, že je to dobré.
Stvořil na nebi slunce, měsíc a hvězdy a viděl, že je to dobré.
Na zemi stvořil nejrůznější zvířata, ptáky a ryby a viděl, že je to dobré.
Stvořil člověka k svému obrazu a viděl, že je to velmi dobré.
Nakonec stvořil ženu. Prohlíží si ji zepředu, zezadu, ze všech stran…
A pak dodá: No, však ona se domaluje.
12

MYŠLENKY
Sv. Silván z Athosu jednou řekl: "Pán nás miluje více, nežli my jsme schopni
milovat sami sebe."
Staří Čechové na téma Vánoc: "Stal se lidem rovný, zvolil život skrovný, chtěl
nám bratrem býti a nás k sobě vzíti" (Část adventní písně)
Duchovní jednohubka Maxe Kašparů:
K pastýřům promluvil anděl z nebe a k mudrcům hvězda na nebi. Už tehdy se
potvrdila stará pravda: "Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí."
Ze školního humoru: Jak zabít vánočního kapra bez palice? Dojít k řece a
utopit ho.
Following the example of Jesus´ humble birth in a barn, we are called to a life
of humble service to others.
Následováním příkladu Ježíšova poníženého narození ve chlévě jsme zváni
k pokorné službě ostatním.
Modlitba slavných:
"Pane, pozdvihni mou duši do čistého, světlého, veselého, zářivého ovzduší
své přítomnosti, abych tam mohl volně dýchat, ve tvé lásce okřát, odpočinout
si od sebe samého a ode všeho, co mě tísní, a pak mi dej opět se navrátit, abych
přioděn tvým pokojem činil a nesl, co se ti líbí." (E. Pusey)
Story vánoční: Štěpán, než zemřel, prosil: "Pane, přijmi ducha mého." Při
svém umírání tak Štěpán odkládá seznamy všech svých hříchů a zásluh
a umíraje, svěřuje se plně Boží milosti.
Hádanka nakonec: Jak poznáte dobré hosty?
Na návštěvu přicházejí včas a stejně tak odcházejí.
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník

__________________________________________

Šťastné a požehnané Vánoce,
svátky lásky Boha k lidem,
lásky člověka k člověku,
lásky ke všemu stvořenému.
redakce
_____________________________________________________
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Nazdárek, děti,
už je to tady, ještě chvilku a budou Vánoce! V kostelech budou betlémy,
u vás doma určitě také. Někde dokonce dělají živé betlémy, kde místo
figurek jsou živí lidé a živá zvířátka, zpívají se koledy, a všichni mají
radost, že se narodil Ježíš. Už jsi někdy takové živé jesličky viděl? A
víš, že v tom má prsty svatý František? On byl první, koho to napadlo –
a od té doby patří betlémy k Vánocům! Tak si přečti, jak to tehdy bylo…

vyprávění osmé:

JESLIČKY

JEDNOU CHTĚL FRANTIŠEK OSLAVIT VÁNOCE POD ŠIRÝM
NEBEM, TAK, JAKO ONÉ NOCI, KDYŽ NA SVĚT PŘIŠEL JEŽÍŠEK.
V LESE POSTAVILI JESLIČKY, LIDÉ PŘIVEDLI KRÁVU A
OSLÍKA.
KDYŽ NASTALA NOC, PŘIŠLO MNOHO LIDÍ S LUCERNAMI A
LES SE ROZZÁŘIL JAKO BETLÉM POD HVĚZDOU NEBESKOU.

Tak za čásek!

váš Lucián

Milé děti,
víme, že také umíte malovat. Na Váš obrázek se totiž těší a čeká naší farností
adoptovaná devítiletá sestřička Shilpa z Indie. Uděláte jí velikou radost, pokud něco
namalujete zrovna teď o Vánocích, ale i jindy. Obrázky můžete přinést již nyní před
svátky, ale i po nich, do kostela a odevzdat v neděli při setkání s Luciánem. Mohou se
zapojit i děti starší. Příště Vám napíšeme více o dopisování a podpoře malé Shilpy.
redakce
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
čtvrtek:

7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
17:25 modlitba růžence
19-20 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Prosinec 2005
4. 12. Ne

6. 12. Út
7. 12. St
11. 12. Ne
13. 12. Út
15. 12. Čt
17. 12. So
20. 12. Út
21. 12. St
22. 12. Čt

9:00 Mši svatou celebruje biskup Václav Malý
poté setkání s panem biskupem v klubu
Mikulášská sbírka na bohoslovce
15:00 Mikulášská besídka pro děti
19:19 Adventní koncert: Markéta a Petr Lutkovi (klavír, kytara, zpěv)
po koncertě setkání (nejen) s přáteli z farnosti
19:00 Katecheze pro dospělé (sraz před farou, dále každou středu)
19:30 Adventní koncert: Capella Regia Praha (varhany, cello, zpěv)
10-12 Prodej křesťanských knih
19:19 Farní rada – otevřená
8:00 Připomínka 14ti umučených bratří
18:30 Videoprojekce filmu (a krátký koncert): Všechna jitra světa
10:00 Duchovní obnova pro ženy - P. Vladimír Málek (pořádá UKŽ)
17:00 Farní vánoční besídka pro mládež
18:00 Kající bohoslužba, vede P. Benedikt Holota OFM
14:30 Přednáška s diapozitivy o Francii – sever (UKŽ)
18:30 Večery ve středu, program nejen pro mládež (ACDM)
19:00 Vánoční hra o narození Ježíše Krista – J. T. Bítešský (hrají

kostel
Klub
Klub
Klub

kostel
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub

studenti pedagogické fakulty)

27. 12. Út
při mši sv. bude svěcení vína
2. – 8. 1. 2006 Tříkrálová sbírka
7. 1. So 14:00 Tříkrálové zpívání koled (sraz ve 13 hod. v Klubu)

Klub

Výstava betlémů v ambitu od 3. 12. 2005 do 8. 1. 2006, otevřeno denně 10 – 18 hod.,
s výjimkou 24. 12. (10–15 hod.), 31. 12. (10–15 hod.) a 1. 1. (13–18 hod.)
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
úřední hodiny: Po 14–17:30, Út 9–11:30, Čt 14–15:30, Pá 9–11:30
Farní charita: St 9-13, 14-16:30 na faře
Aktuální informace najdete na internetových stránkách www.pms.ofm.cz.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________……………………………………………………………………………………………………………………______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Odpovědný redaktor L. Jirsová. Příští uzávěrka je 15. 12. 2005 i pro Arcidiecézní zpravodaj.
Nad prosincovou Sněženkou se sešli br. Filip, M. Kotland, H. a J. Outratovi, H. Podlahová,
Ž. Ludvíková. Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč. Dobrovolné
příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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Vánoční bohoslužby
v kostele Panny Marie Sněžné

SOBOTA 24.12.2004
ŠTĚDRÝ DEN
v 8:00 poslední adventní mše sv.
v 16:00 mše sv. pro rodiče s dětmi
ve 24:00 půlnoční mše sv.

NEDĚLE 25.12.2005
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
mše sv. v 9:00, 10:15, 11:30, 18:00 hod.

PONDĚLÍ 26.12.2005
SLAVNOST SV. ŠTĚPÁNA
mše sv. v 9:00, 11:30, 18:00 hod.
Od 28.12. do 1.1. bude v našem kostele celodenní eucharistický výstav.

PÁTEK 30.12.2005
SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
mše sv. v 8:00, 18:00 hod.
Při ranní i večerní mši sv. obnova manželských slibů.

SOBOTA 31.12.2005
SV. SILVESTRA
mše sv. v 8:00, 16:00 hod.

NEDĚLE 1.1.2006
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
mše sv. v 9:00, 10:15, 11:30, 18:00 hod.

Neděle 8.1.2006
Slavnost Zjevení Páně
mše sv. v 9:00, 10:15, 11:30, 18:00 hod.

Betlém přístupný denně (24.12.-13.1.) od 8 do 19 – mimo bohoslužby
16

