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Slovo novoroční
Bratři a sestry v Kristu – Aťa Mandl při ustavujícím shromáždění Díla koncilové
obnovy u sv. Ignáce přidal slova: „anebo, abych to řekl koncilově: Lide Boží.“
Tedy: Lide Boží, křesťané, kteří se scházíte u Panny Marie Sněžné, ve farnosti
svěřené františkánům, buďte pozdraveni: Pokoj a dobro do nového roku!
Františkáni se od 29. 10. 2005 připravují na rok 2009, rok 800. výročí schválení
řehole sv. Františka. V přípravné modlitbě, navržené generálním ministrem k tomuto
výročí, se v závěru říká: „Panno, učiněná církví, vypros nám od Svého Syna milost,
abychom se obrátili k tomu, co je podstatné v naší formě života“. Na první den nového
roku připadá slavnost Matky Boží, Panny Marie (Matky Boží i naší), a podle přání
papeže Pavla VI. prosíme v tento den za mír ve světě. My sami si někdy klademe
otázku, co je církev. Jedna německá brožura měla titul „Ty jsi církev“. Stejně jako
citace v uvedené modlitbě, tak i titul brožury říkají jen částečnou pravdu. Církev je
především Kristus a my všichni, tedy i Maria, i ty, i já. A měli bychom se církví i cítit
a prožívat všechny ty vztahy: Kristus a já, Kristus a my. Přesně, jak kdysi napsal, sice
do jiné situace, dr. Josef Zvěřina: „Mít odvahu být církví“. A to i tehdy, když je jiná,
když není podle mých představ, protože my všichni jsme jiní a různí. Předpokládáme,
že nám všem jde o totéž - o DOBRO, ale potřebujeme se učit víc si naslouchat. To
přejeme sobě i Vám do nového začátku.
Vaši P. Michal a P. Filip
__________________________________________________________________

Novoroční předsevzetí: Nezačínej přestávat a nepřestávej začínat!

Z FARNOSTI
Veřejné jednání farní rady bude v úterý 10. 1. v 19:19 v Klubu. Své
podněty a návrhy k projednání podávejte písemně do schránky u fary.
Příprava na biřmování začne v naší farnosti v pondělí 16. 1. 2006 od
17:00. Biřmování bude udělováno v pražské katedrále na slavnost Seslání
Ducha svatého. Zájemci se mohou přihlásit na faře, v sakristii nebo mailem na
adresu fary. Přípravu povede P. Filip Rathouský OFM.

Přednáška s besedou
Svatá Kateřina Sienská, učitelka církve
P. Petr Alkantara Houška OFM

v úterý 17. ledna v 19:15 v Klubu
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.

Pozvání na poutní cestu z Plánice do Klatov
Po pouti našich seniorů do Plánice a po návštěvě z Plánice v naší farnosti zve
nás plánická farnost na poutní cestu Františka Křižíka z Plánice do Klatov (asi
17 km). Uskuteční se v sobotu 21. 1. 2006 od 9:30. Informace podá Jiří Petrus.

Ekumenická bohoslužba v našem kostele bude až téměř na konci Týdne
modliteb za jednotu křesťanů (18.-25. 1.), a to v úterý 24. ledna 2006 od 18:00.

FARNÍ CHARITA
nabízí pomoc postiženým a seniorům, kteří nejsou schopni vlastními silami
pečovat o sebe a svoji domácnost. Informace každou středu na faře.

Charita - věc společná
V poslední době jsem se často setkával v naší farnosti s otázkami po smyslu
činnosti naší Farní charity, a po tom, co vlastně dělá. Rozhodl jsem se proto
napsat alespoň několik slov o naší práci, která sice není tak viditelná jako
u ostatních neziskových organizací, ale myslím si, že velice potřebná.
Na podzim roku 2005 zde vznikl za podpory Magistrátního úřadu hlavního
města Prahy 1 projekt „Máří“, který se zabývá problematikou žen bez domova
a jejich zpětného navrácení do normálního života. Tato naše činnost se skládá
z několika částí, které jsou vzájemně na sobě závislé. Jedná se v prvé řadě
o práci v terénu, při které se snažíme chodit mezi bezdomovce a informovat je
o našem projektu, dát jim svou přítomností najevo, že zde jsme a také, že jim
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chceme pomoci. Na tuto celkem těžkou a někdy i nebezpečnou činnost
navazuje část konzultační, kam již přicházejí naši klienti sami podle předem
dohodnutých termínů. Snažíme se je vyslechnout a podat jim pomocnou ruku
k řešení jejich svízelné situace. Člověk je ve své podstatě křehký a velice
zranitelný. Občas stačí málo a dostává se až na dno své vlastní existence, ale
též opak je pravdou. Jedno dobré slovo jej opět dokáže přivést zpět na cestu,
kterou ztratil, aby po ní mohl kráčet dál. Toto je vlastně podstata a smysl
tohoto projektu a celého našeho snažení. Dávat druhým lidem šanci, aby se stal
jejich život důstojnější a lepší.
Naše práce je postavena na lidských vztazích a je proto nesmírně důležité,
abychom si navzájem ve všem důvěřovali a v prvé řadě dbali o to, aby naše
klientky se u nás cítily dobře a my jim tak mohli lépe pomoci z daných
problémů. Jsou zde již i první vlaštovky naší práce, kdy se nám podařilo těmto
lidem pomoci i při našich skromných možnostech.
Jelikož žádný člověk není závislý sám na sobě, tak také naše charita hledá
spolupracovníky nejen z řad dobrovolníků, ale také u jiných neziskových
organizací. Jedním z těchto projektů byla přednáška, která se konala 23. 11.
2005 a týkala se nucené prostituce-obchodování s lidmi. Nedávno jsem též
navštívil milosrdné sestry řádu Karla Boromejského při Nemocnici pod
Petřínem, kde proběhlo neformální setkání zástupců neziskových organizací
pracujících ve sféře bezdomovectví. Při posezení při kávě jsme se jeden o
druhém dozvěděli, co kdo dělá, a nabídli si pomoc v této nelehké činnosti.
Hovořil jsem tam o našem projektu a byl jsem ubezpečen od pana Petra Beneše
z „Naděje“, že bez práce rozhodně nezůstaneme, protože stále přibývá žen,
které jsou bez přístřeší.
Snažil jsem se zde podat alespoň malý obraz o činnosti naší Farní charity,
který jistě nebude nikdy dostačující. Protože tato práce vyžaduje velikou
fantazii a kreativnost v každém ohledu lidského jednání, prosím proto
o prominutí, zda jsem nějaké aspekty, týkající se naší Farní charity, opomněl.
Na závěr bych rád poděkoval naší bývalé ředitelce Henrietě Votíkové za její
dosavadní činnost a také za to, že dokázala vnést do naší práce řád.
Zároveň bych též rád mezi námi přivítal Mgr. Štěpána Ondřicha, který na
sebe vzal nelehkou úlohu vedení Farní charity u Panny Marie Sněžné a
poprosil též Vás, bratři a sestry, o modlitby, aby naše práce byla požehnána.
Čeněk Bonaventura (dobrovolný pracovník)
____________________________________________________________________________________________________________________

Nemáme právo být šťastní, jestliže štěstí nerozdáváme, nemáme právo užívat bohatství,
které jsme nevytvořili. (B. Shaw)
Hádanka: Víte, ve kterém pražském kostele je část ostatků sv. Valentina?
V katedrále sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
___________________________________________________
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CO NÁS ZAUJALO
"Adventní podnikání s mládeží" se uskutečnilo v sobotu před první
nedělí adventní. Již při výrobě adventních věnců se dětmi zaplnil celý malý
refektář kláštera. Po mši svaté, která byla pro účastníky ve 22:30, jsme odešli
na Hradčanské náměstí, abychom se modlili za Prahu a její obyvatele. Na
prahu nového církevního roku jsem našemu hlavnímu městu požehnal. Od
plamene svící, které zářily do čtyř světových stran, jsme pak zapálili první
P. Filip
adventní svíci v neděli při mši sv. pro rodiče s dětmi.
MISSA Prima – Kyrie
je název úryvku anonymní františkánské mše nalezené v archivu v Dačicích.
Dačický anonym, jako součást repertoáru souboru Capella Regia Praha,
rozezněl v mrazivém chrámu srdce přítomných a spolu s třetí adventní svící
v nich zažehnul plamen naděje na život.
Adventní koncert s výše jmenovaným programem byl uveden v kostele
Panny Marie Sněžné v neděli 11. prosince 2005 v Praze. Premiéra nastudované
části anonymní františkánské mše se tak stala nejen oslavou odkazu sv.
Františka z Assisi, ale též úvodem k připravovanému projektu.
Snahou tvůrčí skupiny zmiňovaného projektu je upozornit na dva aspekty,
kterými chceme působit na širokou veřejnost: Jednak to jsou slova Jana Pavla
II., která ve svém Listu umělcům adresoval všem lidem: „Ne všichni jsou
povoláni být umělci ve specifickém slova smyslu. Podle slov Geneze je však
každému člověku svěřen úkol být tvůrcem vlastního života: v jistém smyslu
z něj vytvořit umělecké mistrovské dílo.“ (úryvek je z II. kapitoly)
Trvalou působnost projektu by měl zajistit připravovaný cyklus
jednotlivých uměleckých žánrů, což je studna nevyčerpatelná, a v tomto duchu
postupně představovat druhy umění v podání známých i méně známých
umělců. Současně usilujeme o připomenutí či přiblížení existence
františkánského modelu životního stylu. Vždyť je známo, že osm století
prokazuje františkánský fenomén svoji přítomnost v dějinách křesťanství, ba
ve všeobecných dějinách světových.
Bylo tedy naší snahou vyzvat v této třetí adventní neděli širokou veřejnost
k dialogu o trvalé platnosti evangelních hodnot, které umocňují přirozenou
touhu lidské osobnosti po štěstí, lásce a poznání smyslu života.
Vzhledem k tomu, že františkánské kulturní dědictví je též příkladem
nadnárodního šíření kultury, předpokládáme, že celý projekt by měl, nebo
mohl, ukazovat, že existuje jiný způsob života, než ten současně stereotypní,
avšak dosud zažívaný konzumní styl.
Naději máme všichni bez rozdílu – láska nikoho nevylučuje.
Božena Harmáčková
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O jedné hezké tradici - poděkování P. Alkantarovi OFM
Historické přednášky P. Petra Alkantary se již v naší farnosti stávají tradicí
a to tradicí krásnou. Navštěvují je pravidelně nejen farníci, ale i "přespolní"
a nezřídka přicházejí i významní odborníci a znalci církevní historie.
Pro vědecky fundované přednášky P. Alkantary je typická jejich přehledná
struktura, umožňující jak poznání samotné osobnosti, tak i pochopení
historických, duchovních i osobních kořenů jednotlivých osobností i doby,
v níž působili. Nabízí rovněž širší pohled na řadu otázek i pochopení
historických událostí, které je provázely, a které je mnohdy svou přímou účastí
nebo svým duchovním vlivem spoluvytvářely nebo dodnes spoluvytvářejí.
Vždyť z této minulosti vyrůstá i naše přítomnost a vše, co zůstalo na naší
minulosti nezodpovězeno, nás tíží i po staletích.
I když přednášky nevytvářejí uzavřenou tematickou řadu, poskytují ucelený
pohled na řadu osobností a historických úseků a to především z období, kdy se
utvřel dramatický duchovní obraz země v předhusitských Čechách (např.
sv. Jan Nepomucký, Jan Hus) nebo dobu počínajícího protestantismu (Luther)
a tridentského koncilu s pozoruhodnou osobností sv. Terezie z Avily.
Při těchto úvahách je pro P. Alkantaru, stojícího pevně na katolické půdě,
mimořádně významná i schopnost ekumenického pohledu a potřeby současné
doby, což bylo zvláště patrné u osobností do určité míry kontroversních, jako
je v dějinách našich zemí Hus nebo Luther. Ukazuje to i zajímavá diskuse,
která po vlastním výkladu vždy následuje. Při volbě námětů vychází
P. Alkantara rovněž z přání a potřeby posluchačů, takže se přednáška stává
jakoby očekávanou událostí, na níž se posluchači, většinou již pravidelní,
mohou těšit a připravit. Pro toho, kdo nemohl přijít a pro další zájemce, se u
všech přednášek pořizuje zvuková nahrávka, kterou je možno zakoupit na faře.
Přednášky, konané ve Farním klubu, i péče, kterou jim P. Alkantara věnuje,
jsou rovněž krásným dokladem spolupráce farnosti a řádu františkánů,
schopným oslovit i širší veřejnost. Nelze se neubránit vzpomínce na Studium
Catholicum, které zde vedl v meziválečném období vynikající teolog Jan
Evangelista Urban. To bylo ovšem za zcela jiných podmínkách.
Za všechny farníky P. Marie Sněžné, a snad i nejen za ně, je třeba opravdu
poděkovat P. Alkantarovi za péči, kterou přípravě těchto večerů věnuje
a popřát mu mnoho síly a Boží pomoci v započatém díle.
J. J. Outrata
_____________________________________________________________________
Dobrý skutek nespočívá v tom, co se udělá nebo co se daruje, ale s jakým úmyslem se
tak činí. Úmysl je totiž to, co dobrým skutkům dává cenu. A tak si nás někdy víc zaváže
ten, kdo dal málo, ale učinil to s ušlechtilostí, kdo nám poskytl něco nepatrného, ale
učinil to rád. (Seneca)
___________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – leden 2006
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DOPORUČUJEME
Ekologická sekce ČKA ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím
(IEF) se připojují k lednovým modlitbám a zvou na úterý 10. ledna 2006 od 17:30 do
přízemí Emauzského kláštera k účasti na Podvečeru modliteb za životní prostředí
a náš vztah k němu. Kázáním poslouží Milan Horák, hudbou slovo Boží a lidské
doprovodí Jan Knížek. (Jiří Nečas)
Ekumenická bohoslužba slova se koná v úterý 10. 1. v 18:30 hod.ve sboru Církve
bratrské, Římská 43, Praha 2. (P. Alkantara OFM)
14. sněm Unie katolických žen, téma: „Žena – nositelka pokoje“ se koná 11. února
(9-18:30) v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha. Přihlášky odesílejte do 1. 2. na adresu:
UKŽ, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz

MYŠLENKY
Sedmero myšlenek
1. Láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou
bytostí. (K. Čapek)
2. Nebýt milován, to je smůla, ale nikoho nemilovat, to je neštěstí. (Camus)
3. Láska nikdy nic nepotřebuje, vždy jen dává. (Gandhí)
4. Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní. Přestane-li ji milovat, hovoří s ní
převážně o sobě. (Goethe)
5. Nejcennější na světě jsou dobré vztahy mezi lidmi. (Tolstoj)
6. Lidé na sebe nemají čas, nemají dokonce ani čas se na sebe usmát. (Matka Tereza)
7. Kdo je příliš zaneprázdněn konáním dobra, nemá čas být dobrý. (Thákur)
Láskou nikdy nemůžeš hřešit. Hřích je nemilovat nebo dost nemilovat nebo milovat
špatně. (V. M. Quoist)
Give me. Lord, a lot of mercy for my fellow men each day, Mercy in their many
failures as they struggle on their way. A hurting person needs a helping hand, not an
accusing finger.
Pane, dej mi každý den hodně soucitu pro mé spolubližní, soucitu pro jejich selhávání
na jejich obtížné cestě. Trpící člověk potřebuje pomoc, spíše než kárající prst.
Pokládejte za dobré vždy jen to, co je čestné. Aneb: Dobrý účel špatné prostředky
nesvětí.
Opravdu bych příští rok nenašel ani trochu času pro dobrovolnou práci či pomoc
někomu kolem?
Modlitba: Pane, dej nám víru, která neláme hůl nad nikým, a lásku, která nekřičí zlobu
proti odpůrci, lásku, která nikdy nepřestává. Prosíme tě tak ve tvém svatém jménu.
(J. Šimsa v koncentračním táboře)
Křesťanství - to není žádný seznam "smíš - nesmíš". Nic nám není zakázáno, ne
všechno nám však prospívá. Ke všemu smíme přistupovat svobodně - ale ne tak, aby
nás to nakonec ovládalo. (podle l Kor 12)
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník
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Bohoslužby 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
Leden 2006
2. – 8.
5. - 12.
7. 1.
8. 1.

1. 2006
1.
So 14:00
Ne 14:30
10-12
10. 1. Út 19:19
13. - 15. 1.
16. 1. Po 8:00
17. 1. Út 17:00
19:15

Tříkrálová sbírka
Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů
Tříkrálové zpívání koled (sraz ve 13 hod. v Klubu)
kaple
Tříkrálové setkání františkánské rodiny
Klub
Prodej křesťanských knih
Klub
Veřejná farní rada
Duchovní obnova farnosti v Kolíně
Připomínka 14ti umučených bratří
Klub
Setkání zájemců o Farní charitu
Klub
Přednáška: Svatá Kateřina Sienská, učitelka církve
- P. Petr Alkantara OFM
18. - 25. 1.
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Klub
18. 1. St 14:30 Přednáška s diapozitivy o Francii (UKŽ)
Klub
18:30 Večery ve středu, program nejen pro mládež (ACDM)
kostel
24. 1. Út 18:00 Ekumenická bohoslužba
Klub
po ukončení společné setkání ve Farním klubu
29. 1. Ne
Sbírka na hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech
14:30 Setkání rodin SFŘ
2. 2. Čt
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
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.
_____________________________________________________________________
Modlitba:
Pane všeho světa, který jsi byl na počátku a budeš na věky, celý vesmír vznikl z
tvé vůle a také náš život je tvým darem. Proto jsme také před tebou zodpovědní
za všechno své jednání, mluvení i myšlení. Často na to zapomínáme a jednáme
tak, jako bychom byli sami svými pány. Není mezi námi jednoho spravedlivého a
všichni zasluhujeme tvého odsouzení. Ty však nám dáváš poznat ve svém Slově, že
nemáš zájem na našem zahynutí. Děkujeme ti za toto poznání.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________……………………………………………………………………………………………………………………______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Odpovědný redaktor L. Jirsová. Příští uzávěrka je 12. 1. 2006. Náklady na vytištění jednoho
čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

8

