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Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 12

Ročník XIV.

Prosinec 2008

Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
už je tady poslední měsíc roku a s ním doba adventu a doba vánoční
radosti. Jestliže chceme zakusit vánoční radost, je třeba prožít dobrou
dobu adventní. Člověk si vlastně to vše, co nám Vánoce přinášejí,
nezaslouží. Jsou tu ale postavy víry, které nás adventem provázejí.
Služebnice Páně, Panna Maria, která přiznává, že za vše vděčí tomu,
který je mocný, a předchůdce Páně, Jan Křtitel, který se musí
umenšovat, aby On mohl růst. Jsou pro nás výzvou, abychom se s vírou
nechali oslovit Pánem, který si nás navzdory naší hříšnosti zamiloval.
Víra, s níž vnímáme Boží milosrdenství, mimo jiné i v adventní svátosti
smíření, nám pomáhá při hledání Božího království, které je mezi námi.
Ponechme tedy tomuto milosrdnému Bohu soudy a v tichu vnímejme, že
nám jde naproti, abychom nepromarnili ani jediný okamžik setkání,
který On připravil.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Výuka náboženství
pro děti 1.-4. tř. v pátek 15-16, 16-17 hod. v učebně kláštera, součástí výuky
je příprava na 1. sv. přijímání, Mgr. Táňa Lenfeldová, tlenf@seznam.cz;
pro děti od 5. tř. ve středu od 17 hod. v malém refektáři s katechetkou Mgr.
Simonou Skřivánkovou, vchod z Františkánské zahrady;
pro děti (+ – 13 let) v úterý od 16 hod. na faře s br. Antonínem OFM.
Biblická katecheze pro dospělé je ve středu od 19:15 na faře.
Setkávání nad Písmem je v pondělí od 19:00 v Klubu s br. Regalátem OFM.
Příprava na biřmování je v pondělí od 17:00 s br. Filipem OFM.

Svátost smíření pro děti. V sobotu 20. prosince od 13:00 hod. mohou děti
(i rodiče) přijít slavit svátost smíření. Rodiče, kteří budou děti doprovázet,
mohou po dobu čekání pomoci s předvánočním úklidem kostela.
bratr Filip a bratr Antonín

V prosinci bude řada příležitostí setkávat se spolu v rámci farních
akcí. Pozorně si přečtěte zpravodaj a program na poslední straně.
Sledujte i nástěnku.
Na Boží hod vánoční, ve čtvrtek 25. 12. po mši sv. pro děti (asi v 11:00), se
sejdeme v kapli Panny Marie Pasovské a zazpíváme společně s dětmi koledy
u jeslí. Na kytaru nás doprovodí farář Antonín.
Žehnání vína bude v sobotu 27. 12. v závěru mše sv. v 8:00 a 18:00. Po
večerní mši od 19 hod. se sejdeme v Klubu na ochutnávku těchto právě
požehnaných darů přírody.

Silvestrovské posezení v Klubu - 31. prosince 2008
16:00 mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné
poděkování za uplynulý rok
17:00 setkání v Klubu
Vstupné:

donesené dobroty (slané, sladké i tekuté)

_____________________________________________________________________________________

Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 15. 12. 2008. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1. Náklady na vytištění
jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč. Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do
pokladničky v kostele.
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Nový zpovědník u Panny Marie Sněžné.
Možná jste zaregistrovali, že P. Vyhlídka delší dobu nedochází zpovídat do
našeho kostela. Již mu to zdravotní stav nedovoluje. Je ale potřeba, abychom
s vděčností pamatovali na tohoto kněze, který nám tak dlouho sloužil. Úterní
odpoledne byla jeho přítomností i láskou prodchnutá. Pán nám ale poslal
jiného svého služebníka, P. Ondřeje Pávka, který je administrátorem
u katedrály sv. Víta. Od počátku listopadu je tedy zase možnost slavit svátost
smíření s knězem, který sice není z farnosti, ale s láskou nabídl své služby
v našem kostele. Navíc P. Ondřej Pávek je odborníkem na otázky manželského
práva. Věříme, že jeho služba přinese požehnání jemu i těm, kdo ji vyhledají.
menší bratr Antonín

Ještě jednou dotazník
V dubnu letošního roku vyplnilo 141 ochotných farníků (z toho 118 žen)
dotazník, jehož cílem byla informace o tom, kdo vlastně tvoří naší farnost, co
tito věřící pokládají za důležité a co by chtěli ve farnosti zlepšit. Pro vaši
informaci zde uvádím pár čísel a postřehů:
Za člena farnosti se považuje 94 dotázaných, 25 nikoli.
Ve věku

Bydliště:
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Proč chodím do farnosti:
mám to blízko kvůli společenství
kvůli františkánům
mše pro děti
17
38
59
24
Samozřejmě, že většina dotázaných chodí do kostela hlavně kvůli Bohu, což
pět z nich zdůraznilo na prvním místě.
Nyní uvedu vaše postřehy, co ve farnosti podle vás chybí a co byste uvítali
(cituji jednotlivé připomínky):
- setkávání nad Písmem, vytvoření biblického kroužku
- podpora pro Luciána
- aby dospělí chodili na růženec a včas na mši sv.
- více duchovních rozhovorů s knězem
- více času věnovat nemocným (návštěvy u nich)
- více tolerance mezi lidmi
_______________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze 1 – prosinec 2008

3

- atraktivní akce pro mládež, které by je přivedly k Bohu
- aby náboženství vedli františkáni a zapojili se i do fungujících společenství
- lidé jsou mezi sebou anonymní, nemají možnost se zapojit, při různých
službách se objevují stále stejní lidé, kteří mezi sebe nikoho nepustí
- duchovní obnovy pro různé skupiny lidí
- více prostoru pro seniory
- více prostoru věnovat dětem všech věkových skupin a podporovat je, pořádat
pro ně akce, vytvořit volnočasový prostor, kde by se mohly děti scházet
- uvést ve zpravodaji to, co farnost potřebuje a kde by se mohli lidé zapojit.
Co se již podařilo:
 od září 2008 se koná každé pondělí od 19 hod. v Klubu Setkávání nad
Písmem, které vede bratr Regalát OFM;
 kdo se chcete zapojit při nedělních bohoslužbách, čtení Písma,
přímluv, přinášení darů, aj., přihlaste se u Heleny Podlahové, tel.
602 424 653, nebo mailem na adrese h.podlahova@seznam.cz a
dostanete další informace.
Zbývá ještě závěrečné shrnutí.
Dotazník měl sloužit k tomu, abychom se v naší farnosti lépe orientovali. Naše
farnost je jako většina farností ve vnitřní Praze netypická, protože ji netvoří jen
lidé, kteří se pravidelně účastní života farnosti a patří územně do farnosti, tj.
podle adresy, ale tvoří ji hlavně lidé, kteří více či méně pravidelně dojíždějí
z různých koutů Prahy i mimo ni. Toto dojíždění je také hlavní důvod, proč se
lidé tak málo zúčastňují pořádaných akcí nejen během týdne, ale i o víkendech,
kdy často odjíždějí mimo Prahu. To jsou specifika farnosti a s tím je třeba
počítat. Dotazník měl naznačit, co lidé přesto očekávají a jak mohou pomoci.
Děkujeme za vaše podněty a připomínky. Děkujeme i všem, kteří uvedli na sebe
kontakt a označili oblast, ve které by mohli být farnosti nápomocní!
Za pastorační radu Alena Brožová
____________________________________________________________________________________________________

Výborný tip na vánoční dárek!
Bratr Felix OFM spolu s farníky v Liberci vydali netradiční nástěnný kalendář:
Český národní katolický rok 2008/2009 s Mikolášem Alšem.
Na rozdíl od kalendářů, které jsou všude na pultech, čeká tento v sakristii nebo
na faře u Panny Marie Sněžné. A co ještě? Začíná už od neděle Krista Krále
(23. 11. 2008)! Každý list zdobí Alšovy obrázky (z Národní galerie v Praze)
a doplněn je i o lidovou pranostiku. Liturgické slavnosti jsou barevně odlišeny
a navíc v každém měsíci jsou vyznačeny svátky doporučené ke slavení. A toto
vše stojí příznivých 160,- Kč.
redakce
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DOPORUČUJEME
Unie katolických žen zve na
společenské odpoledne na téma Jižní Afrika – východ + Svazijsko, 17. 12. od
14:30 do 16:30 hod. v Klubu (vchod z Františkánské zahrady);
adventní duchovní obnovu pro ženy, v sobotu 20. 12. 2008 od 9:00 do 16:00
v Rezidenci jezuitů u sv. Ignáce, Karlovo nám., (promluvy budou v místnosti
č. 24, v 1. p., vchod z Ječné ul. 2, dveře v průjezdu po pravé straně).
Duchovním průvodcem bude Prof. Ludvík Armbruster SJ.
Vánoční koncert: Přišel k nám den veselý / Hudba z českých a španělských
kancionálů / Koledy - se koná v pátek 26. 12. 2008 od 16:00 v kostele sv. Jana
Křtitele Na Prádle, Říční/Všehrdova, Praha 1, Malá Strana. Účinkuje
Rožmberská kapela. Součástí koncertu bude sbírka na malostranské kulturní
centrum pro lidi s mentálním postižením – Studio Oáza.

MYŠLENKY
Vánoce v adventu?
I přes nesouhlas mnoha věřících se slavením Vánoc už od adventu plzeňský
biskup František Radkovský vysvětluje: „Rozsvěcel jsem vánoční strom na
plzeňském náměstí hned na začátku prosince spolu s primátorem a nevidím na
tom vůbec nic špatného. Většina sekularizované společnosti nedovede prostě
rozlišit Vánoce a advent. Musíme ocenit, že všechny vánoční akce dělají lidé
v adventu z dobré vůle. Můžeme tak sdílet radostné poselství Vánoc i s těmi,
kteří jinak do kostela nevstoupí. Prostě bychom měli být velkorysí, i když na
druhou stranu my sami nesmíme zanedbávat liturgicko-náboženský rozměr
tohoto období.“
Ať přijde cokoli, Bůh je mocný. Když naše dny jsou zastíněny a naše noci
temnější než tisíc půlnocí, mysleme ustavičně na to, že ve světě působí veliká
žehnající síla, která se jmenuje Bůh a Bůh může ukázat cestu i z bezcestí. Chce
proměnit temný včerejšek v jasný zítřek - posléze v zářivý zítřek věčnosti.
M. Luther King

Posel dobrých zpráv Gabriel, připravující příchod Spasitele lidstva, není poslán
do žádného duchovního centra tehdejšího světa, neobjevuje se ani v Římě, ani
v Jeruzalémě. Objevuje se v galilejském "zapadákově" - Nazaretě, který má
mezi ostatními městečky velice mizernou pověst. Nenavštěvuje tam ani dceru
místního starosty, ani Miss Izrael, ale obyčejné, neznámé, venkovské děvče.
Max Kašparů
Moudrá tečka za rokem 2008 od autora křesťanských aforismů Pavla Kosorina:

„Bůh nás učí věřit také tím, že nám prostě věří.“
_______________________________________________________
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí farníci, rodiče, děti!
Z rozhodnutí České biskupské konference se tradiční Tříkrálová sbírka
uskuteční 4.-11. ledna 2009. Hlavním smyslem sbírky je pomoc potřebným
lidem. Arcidiecézní charita Praha podpoří finančními prostředky, získanými
z Tříkrálové sbírky 2009, Azylový dům pro matky s dětmi v Hlubočepích,
migrační centrum v Praze a přispěje také na výstavbu školy v Indii.
Jako každý rok i letos se do této sbírky zapojíme i my. Obracím se proto na
Vás, farníky, starší i mladší. Otevřeme srdce, pojďme dát něco ze sebe a ze
svého ve prospěch ostatních v nouzi. Adventní doba je dobou obrácení,
přípravy. Vždyť jsme dostali od Boha ten největší dar – daroval nám svého
Syna. Pojďme tedy ukázat i my solidaritu a vzájemnou soudržnost. Bez Vás
koledníků se nedá tato sbírka realizovat. Bez Vás dobrovolníků, kteří jste
ochotni zříci se pohody domova, vydat se vstříc pomoci těm, kteří to potřebují.

Hledáme nejen vedoucí tříčlenných skupinek, ale i děti, které by
chodily s těmi staršími koledovat.
Koledníci jsou zváni na slavností mši svatou, kterou bude sloužit kardinál
Miloslav Vlk v neděli 4. ledna 2009 ve 14:30 na pražském arcibiskupství.

Pokud se rozhodnete zapojit sebe nebo Vaše děti, přihlaste se
prosím nejpozději do 14. 12. 2008 osobně u pana Kotlanda (v neděli
v Klubu, 10-12 hod.) nebo u paní Podlahové na tel. 602 424 653 či
mailem na adrese h.podlahova@seznam.cz
Helena Podlahová – koordinátor Tříkrálové sbírky

Farnost Panny Marie Sněžné
pořádá

Tříkrálový koncert dětského pěveckého sboru
RADOST - PRAHA
Základní umělecké školy v Praze 7
Sbormistři: Vladislav Souček, Andrea Sušilová; klavír: Jitka Nešverová

v neděli 4. ledna 2009 v 16:00 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
Vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2009
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Přijďte zpívat koledy
v sobotu 10. ledna 2009 od 14 hod.
před kostel Panny Marie Sněžné.
Budeme zpívat koledy stejně jako minulé roky.
Na kytaru a klávesy nás doprovodí manželé Lutkovi.
Mezi bloky koled budou pauzy na zahřátí.

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

Toto ještě není tříkrálové koledování! Poznáte kam farníci jdou?

(Samozřejmě, že krátkou cestou z kostela na hřbitov, 2. 11. 2008.)

_____________________________________________________
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, tel: 224 490 356, 606 751 883, Klaret@ofm.cz
farní vikář (kaplan): P. Filip Rathouský OFM, Filip@ofm.cz
Úřední hodiny na faře: Po, Út 14-17; St 9-11:30, 14-17:30; Čt 14-15:30; Pá 9-11:30.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz ; www.lucianpms.cz

_______________________________________________________
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Ze setkání farnosti
V úterý 18. 11. se konalo setkání farnosti. Sešlo se nás asi 20 spolu s naším
farářem Antonínem a bratrem Pacifikem. Paní Gabriela Skružná nás velmi
obšírně seznámila s projekty Farní charity-Nové Město. Náplní práce je péče
o ženy bez domova. Detailně je vše popsáno v článku Zpráva o stavu charity.
Rozvinula se debata, zda lze vůbec mluvit o charitě jako charitě farní. Tak jako
naše farnost není typickou farností, tak to nelze říci ani o charitě. Nakonec se
většina shodla, že charita sice nese název farní (což odkazuje na její založení),
ale svojí náplní a rozsahem práce stojí samostatně mimo farnost. To
neznamená, že se sem nemůžeme obracet se svými potřebami. Paní Skružná
přislíbila, že pokud bude požadavek od farníků, zajistí jim pomoc od jiných
organizací, event. bude informovat faráře. Z debaty vyplynulo, že společenství
seniorů, které se schází v úterý, je díky vzájemné pomoci, ale hlavně díky
pomoci Mirka Kotlanda a Jiřího Petruse, zatím soběstačné. Patří jim velký dík.
L. Jirsová

Další setkání farnosti bude na Silvestra a pak 20. ledna 2009 v 19:19 v Klubu.

Zpráva o stavu charity
V loňském roce jsme vás ve Sněžence informovali o činnosti Farní charityNové Město. V té době jsme měli dvě registrované sociální služby. Projekt
Máří pro ženy v sociální nouzi a pečovatelskou službu Alžběta. Tu jsme k naší
lítosti byli, pro systém financování sociálních služeb magistrátem, nuceni
ukončit. Péče o naše dříve narozené farníky ale ohrožena není. Pokud se na nás
obrátí, zajistíme jim pomoc od jiných organizací, s nimiž jsme navázali kontakt
a máme s nimi dobré zkušenosti. Pomoc ženám v sociální nouzi Máří naopak
rozšiřuje svoji nabídku. Ale po pořádku, co se nám tedy konkrétně podařilo:
Navázali jsme spolupráci s oddělením léčby závislostí na návykových látkách
v psychiatrické léčebně v Bohnicích a se sociální pracovnicí vězeňské služby
ve věznici v Praze–Řepích. Z těchto zařízení vycházejí ženy, které často mají
problémy se znovuzařazením do společnosti a které je mnohdy zbytečně
dovedou zpět do léčebny nebo dokonce do vězení. V současnosti již pracujeme
s několika ženami z těchto zařízení a připravujeme je na návrat do běžného
života. Konkrétně to znamená, že jim pomůžeme se získáním vhodného
zaměstnání a ubytování tak, aby se nemusely obracet na „staré známosti“, které
leckdy byly příčinou jejich pádu. Většina našich klientek, a teď nemám na
mysli jen ty po výkonu trestu nebo ty, které ukončily léčbu, nemá funkční
rodinné zázemí. Při snaze o změnu života je podpora a pochopení někoho
druhého často tím, co rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu celého procesu.
Naše práce proto nesmí být jen formální, musíme klientkám poskytnout
i lidskou oporu. Změna jejich situace a návrat zpět do většinové společnosti
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předpokládá dlouhodobou a systematickou práci. Na počátku je třeba vytvořit
vztah důvěry, který pomůže vzbudit v klientce naději na změnu její situace.
Poté je nutné s klientkou rozebírat vzniklé problémy a učit ji postupně jinému
pohledu tak, aby byla schopna sama aktivně začít s řešením své situace. Má-li
tato práce mít úspěch, musí jednotlivé kroky na sebe navazovat, nesmí dojít ke
ztrátě důvěry klientky v pracovníky ani ztrátě naděje na zlepšení situace. Již
samo vědomí, že někdo druhý ví, co má následovat, co bude dál, pomáhá
klientce, aby neztratila důvěru ve výsledek své snahy. Tedy skutečnost, že se
proces uskutečňuje v rámci uceleného systému, že je možno nastínit dopředu
předpokládaný průběh s jeho alternativami, vzbuzuje v klientkách důvěru
v úspěch celého postupu a v pozitivní výsledek jejich snažení. Po celou dobu je
nutné mít na paměti, že klientky často nemají z předchozího života mnohé
sociální dovednosti, které je třeba pomocí tréninku získat nebo znovu nabýt.
Proto od ledna příštího roku zahajujeme provoz domu sociální terapie. Cílem
této části Projektu Máří je poskytnout ženám-klientkám možnost osvojit si
nebo znovu nabýt sociální dovednosti, které jsou nezbytné pro běžný život ve
společnosti. Pod vedením sociální terapeutky se podle svých potřeb budou
v průběhu pobytu učit hospodařit s penězi, časem, dodržovat pravidla, plnit
svěřené úkoly atd. Přesto, že se tyto dovednosti zdají většině z nás
samozřejmými, je nutné mít na paměti, že mnohé naše klientky často
v předchozím životě neměly možnost si je osvojit. Proto je třeba, aby je
pomocí tréninku znovu získaly. I v průběhu resocializace musí stát vedle
klientky někdo, kdo jí dodává odvahu. I zde je, kromě motivace klientky,
lidský postoj, respektující jedinečnost každé osoby, podpora a individuální
přístup mnohdy skutečně rozhodujícím faktorem. Na závěr pár čísel. V roce
2007 navštívily poradnu 64 ženy. S 33 jsme pracovali dlouhodobě. U 14 žen se
situace nezměnila, i to však můžeme považovat za úspěch, protože bylo
důležité alespoň stabilizovat jejich situaci a zabránit fatálnímu zhoršení.
Situace se výrazně zlepšila u 12 klientek. V současné době mají zajištěno
ubytování a pracují (pokud jsou v produktivním věku). Ke zhoršení situace
došlo u jedné klientky. Důvodem je závislost na alkoholu. Kontakt přerušilo
šest klientek z různých důvodů (většinou nereálné představy o možnosti
pomoci; neschopnost systematické aktivity kvůli alkoholu; nespokojenost
s nabízenou pomocí). Naše farnost se tedy může pochlubit skutečností, že
poskytuje naprosto jedinečné sociální služby. Tohoto faktu si je vědoma nejen
městská část Praha 1, ale i magistrát hl. města Prahy. Díky jejich podpoře se
nám podařilo službu nejen zachovat v době, kdy mnoho sociálních služeb
z důvodů financování, resp. nefinancování, zaniká, ale dokonce od ledna náš
program rozšiřujeme.
Gabriela Skružná
_______________________________________________________
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Předvánoční akce Farní charity spojené s prodejem dárků.
14. prosince 2008 od 1000 do 1300 v Klubu – prodej drobných dárkových
předmětů z dílny výtvarného ateliéru Plamen poznání Programu Máří
vždy po mši sv. v kostele Panny Marie Sněžné bude veřejná sbírka na
podporu sociálních služeb Farní charity
16. prosince 2008 od 1700 do 2000 v Klubu – adventní večer pro veřejnost,
při kterém si můžete

koupit drobný dárek z dílny výtvarného ateliéru Plamen poznání

vlastnoručně vyrobit svíčku

seznámit se s činností naší charity

zahřát se čajem nebo kávou
Gabriela Skružná

SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Mikulášská „traumatizace“ dětí
Někdejší prezident Zápotocký v jednom svém projevu bezelstně oznámil
národu, že Ježíšek zestárnul, narostly mu vousy a je z něho Děda Mráz...
Vánoce ztratily u lidu svůj původní význam. Ztráta tradic se ovšem netýká
jen Vánoc, ale také svátku svatého Mikuláše. Nyní se blíže zastavme u tzv.
chození za Mikuláše. Pokud někdo hovoří o "milém zvyku", který ztělesňují
sousedé převlečení za čerta, anděla a Mikuláše, pak jako dětský psychiatr bych
spíše hovořil o nemilém zlozvyku. Není totiž rok, aby se v mé ordinaci
neobjevilo některé z dětí, které se stalo obětí mikulášské návštěvy. Rodiče
skoro ve všech případech svádějí vinu na Mikuláše nebo na čerta a brání se
tomu, když za viníky potíží označím je samotné. Podnapilý soused se však do
domu nedostane sám - o tom, zda tento zdroj traumatizace malých dětí vpustit,
nebo nevpustit, přece rozhodují rodiče. Strach není dobrým výchovným
prostředkem - bohužel někteří rodiče dnes už jinak vychovávat neumějí.
Existuje ještě možnost, kterou dávám za zvážení: laskavý, hodný Mikuláš,
který nestraší. Na jeho návštěvu má dítě hezkou vzpomínku. Pokud sám jdu za
Mikuláše, tak si k dítěti sednu a povídám si s ním: "Podívej, já jsem svatý
Mikuláš, který tě má rád. Těší mě, když se večer modlíš, a mám velikánskou
radost, když posloucháš maminku a tatínka. Za to všechno jsem ti dneska přišel
poděkovat. A taky chodíš do kostela?. "Chodím", zašeptá dítě. "Tak to je
dobře, protože z toho mám taky radost". Dnešní mikulášské návštěvy už
nemají nic společného s církví, nemají význam evangelizační ani pastorační,
jedná se pouze o lidovou tradici.
Z knihy Maxe Kašparů: Z pláště a dalmatiky, Cesta 2006.
Ukázku a myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
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NAPSALA NÁM
Kongo, 30. 8. 2008, 06:50:21

Ahoj všichni! Konečně jsem se dostala ke psaní. Ne, že bych měla tolik práce,
ale nebyla příležitost. Teprve týden jsem ve svém projektu. Zpočátku jsem dva
týdny vypomáhala jinému týmu s očkovací kampaní. Před pár měsíci tu bylo
několik případů spalniček, a tak si jednotlivé sekce MSF rozdělily oblast
Tanganika a zahájily masivní očkování dětí od pěti do patnácti let. Na Španěly
vyšla oblast Moba, což je asi 30 000 km2, s populací přes 200 000 obyvatel,
což znamená naočkovat asi 100 000 dětí. Úkol celkem obtížný vzhledem k
tomu, že veškerá data ohledně sčítání lidí a všechny mapy oblasti jsou
nevěrohodné a nepřesné. Čísla jsou buď přemrštěná nebo podceněná a mapy
označují jen větší města. První úkol tedy spočívá v bedlivém prozkoumání
oblasti. V každém zdravotním centru je mapa příslušné zóny. Tu si obkreslíme
a pak vyrážíme do terénu. Samozřejmě náčrt v bloku dostane úplně nové
rozměry, to jak se objevují nové vesnice a vesničky. Opravdu napínavé!
Zajímavé je také zjišťovat pravé jméno oné vísky, protože alternativ je hned
několik: buď se jmenuje podle blízké větší vesnice, nebo má jméno podle šéfa
vesnice a nebo má opravdu nějaký původní název. Pokud se nám za den podaří
obohatit náčrtek o nová místa a nová jména, odjíždíme domů s pocitem
uspokojení, že teď máme představu, jak naplánovat strategii a jak rozdělit
očkovací týmy. Moment překvapení nastává v samotný den očkování, kdy
explorace zapadlých vesnic pokračuje. Některá místa jsou dostupná autem
a jsou stejným směrem, pak to je úkol nejjednodušší. Tým naočkuje jednu
vesnici, nasedne do auta a jede do další. Dobrodružnější už jsou ta místa,
dostupná jen na motorce, ale tým o třech lidech (plus motorkáři) je schopen
udělat hodně práce a zvládnout objet a naočkovat několik vesniček za den.
Nejzajímavější jsou místa, která jsou dostupná jen pěšky. Většinou se jedná
o několik domků, kde bydlí pár lidí, ale i těch dvacet dětí v horách se musí
naočkovat. To nezbývá než vzít batoh, vakcíny a vyrazit. Užila jsem si všech
tří strategií, v autě, na motorce i pěšky. Dokonce jsem měla i prémii na
náklaďáku, protože už jsme neměli auto a museli jsme i k dopravě lidí použít
korbu. (Samozřejmě, že dopravovat se na náklaďáku a motorce je striktně
zakázáno!) Bylo dost náročné být každý den v akci v podstatě bez jediného dne
volna, ale tlačil nás čas a blízký příchod období dešťů. Naštěstí přijela moje
náhradnice, a tak jsem klidně mohla odjet do Pweta. Ale o tom až příště. Mějte
se pěkně, moc vzpomínám a těším se na vás!
Petra Růžičková
První reportáž o práci Lékařů bez hranic jsme otiskli ve Sněžence 7,8/2008.
_______________________________________________________
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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 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
denně:
17:25 modlitba růžence
čtvrtek:
19-20 adorace v kapli sv. Michala
PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Prosinec 2008
9. 12. Út 19:19 Setkání pastorační rady
14. 12. Ne
Sbírka Farní charity (vždy po mši sv.)
10-13 Prodej věcí připravených v dílnách charity
15. 12. Po 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří
16. 12. Út 17-20 Večer pro veřejnost, prodej a výroba (z dílny charity)
17. 12. St 14:30 Přednáška s promítáním: Afrika (UKŽ)
20. 12. So 13:00 Svátost smíření pro děti (i rodiče)
25. 12. Čt 11:00 Zpívání koled u jeslí (nejen pro děti)
27. 12. So 8, 18:00 Na závěr mše sv. bude žehnání vína (doneseného z domova)
19:00 Setkání a ochutnávka požehnaného vína
28. 12. - 1. 1. 2009
Celodenní adorace
31. 12. St 16:00 Mše svatá, poděkování za uplynulý rok
17:00 Silvestrovské posezení
4. 1. Ne 16:00 Tříkrálový koncert dětského pěveckého sboru RADOST
6. 1. Út 18:00 Slavnost Zjevení Páně - Tří králů
10. 1. So 14:00 Zpívání koled na Jungmannově nám.

fara
Klub
Klub
Klub
kaple
kaple
Klub
kostel
Klub
kostel

Vánoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
24. 12.

16:00 pro rodiče s dětmi
24:00
25. 12. Čt
Slavnost Narození Páně 9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00
11:00 koledy u jeslí
26. 12. Pá
Slavnost sv. Štěpána
9:00, –
11:30, 18:00
28. 12. Ne Svátek Svaté rodiny
9:00 a 10:15 obnova manželského slibu
11:30, 18:00
28. 12.- 1. 1. Celodenní adorace
31. 12. St
Památka
8:00
2008
svatého Silvestra 16:00 poděkování za uplynulý rok
1. 1.
Čt
Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok 2009
2009
9:00, –
11:30, 18:00
6. 1.
Út
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
7:00, 8:00, 18:00
12

St

Štědrý den

