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Motto: "Křesťané mají být pro svět tím, čím je duše pro tělo".
Sv. Jan Zlatoústý

Od první neděle postní bude možno přijímat Tělo Páně, mimo dosavadní
způsob, i na ruku. Pro nás je to novinka, ale v řadě okolních zemí se tento
způsob praktikuje již delší dobu.
I když se to někomu může jevit jako narušení liturgického řádu, který po
staletí patřil k životu církve, jde o něco jiného: církev se jakoby vrací ke svým
počátkům, k duchovním pramenům víry.
Tak přijímali Tělo Páně apoštolové, tak slavila a přijímala Krista prvotní
církev v dobách, kdy se Radostná zvěst za cenu mnohých osobních obětí jeho
následovníků šířila světem. I když liturgická praxe v dalších staletích tento
způsob opustila, bylo to spíše z důvodů praktických než teologických.
Ponechme Duchu svatému vanout, kudy chce, a přijměme s důvěrou tuto
nabídku jako jednu z jeho cest.
J. J. O

____________________________________________________________

EVANGELIZACE
Duch koncilu
Mnoho se dnes v souvislosti s přípravou synody české církve hovoří o závěrech II.
vat. koncilu. Je tomu již více než 30 let, kdy byl uzavřen a vydal řadu závažných
dokumentů zásadního významu, především konstitucí Lumen gentium, Dei verbum a
Gaudium et spes, i celou řadu dekretů. Na tyto dokumety koncilu navázala v následné
době i řada encyklik a církevních dokumentů, které jeho závěry dále rozvíjejí.
Koncil byl potvrzením toho, čím církev je, čím by měla v dnešním světě být, včetně
jejího otevření se světu. To vše ale při trvalém zdůraznění svátostného charakteru
církve i významu jejího učitelského úřadu, daného samotným Kristem. Církevní
sněmy a synody přicházely vždy, kdy bylo nutno "vstřebat" do života církve výrazně
změněný stav společnosti. Dokladem toho jsou i předcházející velké koncily, zvl.
koncil tridentský, který byl ve své době stejně přelomový.
"Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit". Takový byl i smysl II. vat. koncilu, který
přináší na jedné straně nové přístupy při hlásání Radostné zvěsti, na druhé
prohloubení naší víry a církevního života návratem k jejím kořenům. Základní
myšlenky koncilu, jeho východiska nejsou "nová": vycházejí z pevného
nezpochybnitelného základu církve a naší víry. Nový je způsob jejich sdělení, nový je
přístup k těm formám a zvyklostem, které v dějinách procházely změnami tak, jak se
měnila sama společnost a její potřeby. To jsou pilíře, na nichž stojí závěry koncilu a
jeho cíl promlouvat o trvalých hodnotách živým jazykem současníků.
Při zachování hierarchického a svátostného charakteru církve zdůraznili koncilní
otcové v závěrečných dokumentech především ideu všeobecnosti Božího lidu a
společného kněžství všech "laiků", jak vyplývá z Písma, tedy význam celého Božího
lidu na stavbě církve a jeho povinnosti předávat své poselství v dnešním světě. Úloze
laiků se v návaznosti na konstituci Lumen Gentium a koncilní dekret o apoštolátu
laiků věnuje encyklika Jana Pavla II. Chritifideles laici z r. 1988. Vyplývá z nich
především velká odpovědnost i závazek při vykonávání celé řady církevních služeb, v
rodině i při svém působení ve společnosti. Jejich věrná služba je tak skutečným
naplněním koncilní myšlenky všeobecného kněžství.
Koncil a další encykliky se rovněž významně věnují otázkám sociálního učení
církve, navazující již na encykliku Lva XIII. Rerum novarum z r. 1891. Jeho závěry a
myšlenky, vycházející z hlubokého smyslu Evangelia, jsou v dnešním sociálně
neméně složitém světě stále vysoce aktuální a byly rozvinuty v dalších dukumentech
věnovaných sociální problematice. Relativně podrobné a až překvapivě věcné
rozpracování těchto otázek, obsažených v těchto dokumentech, je svědectvím o tom,
jak chce církev naplňovat Kristova ducha a odpovídat na otázky současného světa.
Nejpatrnějším výsledkem koncilu, alespoň u nás, je částečně uskutečněná reforma
liturgická. Ani v tomto směru nebyly však jeho závěry dodnes zcela obecně přijaty
(arcib. Le Fevre) a v současné době živé hnutí usilující o obnovu tzv. tridetské
(předkoncilní) mše je toho i u nás dokladem. Určitá pluralita liturgických forem

vzniká např. již uznanou liturgií řeckokatolickou, která svým způsobem obnovuje
jednotu církve z doby před velkým rozkolem.
Možná, že jsme na tom o trochu hůře, než bychom byli v r. 1965, kdy koncil
skončil a jeho závěry začaly zapouštět kořeny v podmínkách svobodného světa. V
naší církvi, a je to po tolika letech potlačování pochopitelné, existuje určitá
neujasněnost toho, co koncil přinesl a snad i určité rozpaky nad plným přijetím a
rozvinutím jeho díla. Práce a diskuse nad jeho závěry a smyslem v rámci přípravy na
sněm české církve je proto naším prvořadým úkolem, má-li naše církev mít co říci i
lidem třetího tisíciletí.
Duch Svatý, který vedl koncilní Otce, povede jistě i nás.
J. J. Outrata

_________________________________________________________

NENECHTE SI UJÍT
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6: 6. 3. v 17 hod.
Ekumenická bohoslužba v rámci Světového dne modliteb na téma: Kdo je můj
bližní? 8. 3. v 18 hod. Seminář obnovy v Duchu svatém. 12. a 19. 3. od 9 do
12 hod. postní rekolekce pod vedením mons. ThLic. Jiřího Reinsberga.
________________________________________________________

Z FARNOSTI
Beseda o práci v Českém rozhlase.
Miroslav Kovařík (zakladatel Porty, redaktor Českého rozhlasu,
konferenciér a recitátor). Interpretace básní Jana Zahradníčka, Vladimíra
Holana, Václava Hraběte, Ivana Diviše a Ivana Slavíka, se koná ve středu
4. března v 19:19 hod. ve farním klubu.

Pozvání do divadla - “Terezka” - na čtvrtek 26. března v 19.00
jsme zakoupili 40 vstupenek po 100,- Kč na divadelní představení “Terezka”
(životopis sv. Terezie z Lisieux) do divadla Komedie. Kdo máte zájem, můžete
si ještě koupit lístek, nejlépe v neděli po dětské mši sv. ve farním klubu u pana
Vašků.

Sport - každou první neděli v měsíci je plavání v YMCA, 14-15 hod.
každý lichý týden v neděli se hraje volejbal v tělocvičně u voršilek
sraz v 14:15 v Ostrovní ul. před vchodem do školy

Každé pondělí program od 16:00 ve farním klubu
1. Po v měsíci
2. Po
3. Po
4. Po

-

pro mladé "Mátohy" setkání zástupců společenství
pro mladé - volné setkání při čaji, diskuse, čtení Bible
pro mladé - proměnné akce - video
pro všechny farníky - "Závěj" - otevřené společenství

Bílá Hora - bývalý klášter Servitů a poutní kostel Panny Marie Vítězné
Bílá Hora je místem spojeným s pohnutou historií bitvy, která se stala hlubokým
předělem v naší historii, je však i místem, kde vznikl jeden z nejpůvabnějších
poutních kostelů v Praze.
Na pustém bělohorském bojišti vznikla nedlouho po těchto událostech drobná
kaplička, zasvěcená sv. Václavu. Kaplička, poškozená za válek se Švédy, se
používala pro ukládání kostí bělohorských bojovníků, nalezených při orání v těchto
místech. Její čas však měl teprve nastat. V r. 1627 založil na Bílé Hoře svůj nový
klášter řád Servitů, Služebníků P. Marie, avšak svůj plán brzy opustil a usídlil se v
Praze na Starém Městě při kostele sv. Michala (dnes zrušen). Rozestavěný klášter byl
pak proměněn v zájezdní hospodu, dodnes stojící, s kaplí sv. Martina, vysvěcenou
1719, avšak zrušenou Josefem II. Kaplička sv. Václava stála však ještě celé století bez
většího zájmu, teprve v r. 1704 byla opravena a rozšířena a začaly se zde sloužit mše.
Od r. 1706 se kaple, zasvěcená již P. Marii Vítězné, výrazně rozšířila a proměnila v
dnešní poutní kostel, obklopený ambity.
Základem této obnovené úcty se stal obraz Panny Marie Vítězné, jehož kopie sem
byla přenesena z Říma z karmelitánského kostela téhož zasvěcení. Obraz sám měl
podle podání zajímavou historii. Původní obraz, patrně gotického původu, byl do
Říma přinesen z Čech roku 1622, jeho originál však byl zničen požárem 1833 a
nahrazen kopií. Kopie tohoto obrazu, přinesená na Bílou Horu r. 1708, se pak stala
předmětem poutní úcty. Obraz nevelkých rozměrů zachycuje Pannu Marii, adorující
Ježíška ležícího v plenkách na zemi, vpravo stojícího sv. Josefa a v pozadí postavy
přicházejících pastýřů.
Proměna pův. kostelíka v dnešní stavbu proběhla v letech 1709-1714. K původní
kapli přibyl střední prostor lodi s kupolí, kruchta a obě boční kaple sv. Rosalie a sv.
Hilaria. Kostel byl obklopen ambity a vznikl i dům pro kněze. V rozích ambitu se
nacházejí další kaple, zasvěcené sv. Vojtěchu, sv. Janu Nepomuckému, Nesv. Trojici
a sv. Václavu. Z téže doby pochází i kaple Božího Hrobu vně při severní straně
ambitu, z něhož je přístupná.
Pozoruhodnou štukovou výzdobu kostela doplňují i fresky na klenbách, ve střední
kupoli od C. D. Asama zachycující Církev Vítěznou, v kupolích bočních kaplí pak
fresky s námětem bělohorské bitvy od známého freskaře V. V. Rainera a Jana
Schöpfa. Na hlavním oltáři je ve středu umístěn poutní obraz P. Marie Bělohorské
(Vítězné). Žel, i tento obraz je kopií, neboť originál byl před lety odcizen.
Kolem kostela bylo r. 1723 umístěno osm soch, které se bohužel nedochovaly.
Zachovala se však brána, zakončená samostanou kupolí s lucernou, bohatě zdobená se
sochařsou výzdobou, před níž stojí sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána, umístěné zde r.
1751. Kostel P. Marie byl r. 1785 zrušen a jeho hlavní oltář s mariánským obrazem
přenesen do kostela ve Stodůlkách (dnes Praha 5). Ale již r. 1812 byl opět obnoven,
původní oltář s obrazem vrácen, a r. 1828 pak přešel do majetku kláštera
břevnovského, který kostel spravoval.
Kostel P. Marie na Bílé Hoře je tak podivuhodným památníkem, připomínkou dob
válečných i období míru, místem smíření, kde silněji než jinde cítíme úžasnou sílu
Ducha, naplňujícího lidské utrpení vždy novou nadějí.
J.-J. Outrata

Synoda (sněm) katolické církve v ČR:
Co jsou sněmovní kroužky?
Mezi četné otázky týkající se přípravné fáze sněmu, tak, jak se objevují na
jednotlivých setkáních s představiteli církve, patří především tzv. sněmovní
kroužky. Co jsou, jak vznikají a co od nich lze očekávat?
Vzhledem k tomu, že nadcházející sněm katolické církve na území České
republiky byl vyhlášen jako plenární, předpokládá aktivní zapojení co
největšího počtu věřících z řad katolické církve, a to na všech jejích
hierarchických stupních. V přípravné fázi sněmu připadne velký podíl
zejména laikům - budou to především oni, kteří budou diskutovat jednotlivé
koncilní otázky (viz Sněženka-leden 1998). Jako vhodný prostor k takovýmto
diskusím bylo rozhodnuto vytvořit právě sněmovní kroužky. Jsou to vlastně
skupinky lidí (zhruba 8-20), zpravidla v rámci farnosti.
V jejich čele bude vždy po jmenování vikářem tzv. animátor - muž či
žena teologicky vzdělaní. Sněmovní kroužky by se měly scházet pokud
možno pravidelně a v upřímné snaze co nejzodpovědněji přistupovat k
jednotlivým tématům. Závěry, ke kterým sněmovní kroužky dospějí, budou
zpracovávat příslušné synodní komise do podoby finálních předloh,
diskutovaných ve sněmovní fázi sněmu.
Bylo by dobré připomenout, že k významným cílům našeho sněmu patří
vtělit závěry II. vatikánského koncilu do života naší církve. Pro nás - laiky - to
především znamená dobře se seznámit s jeho závěrečnými dokumenty, ať již
budeme v nějakém sněmovním kroužku pracovat, či ne. Přestože nás od jeho
skončení dělí již více než tři desetiletí, budeme možná žasnout nad jeho
věčnou aktuálností a darem Ducha Božího, kterým byl naplněn. Svět se od té
doby změnil jistě více a v mnohých ohledech nepochybně k horšímu, než
bychom si sami přáli. O to více možná budeme litovat, že, uvězněni za
železnou oponou, nemohli jsme se účinně podílet na budování tváře
současného světa. Nemusíme se tím však zas tolik trápit, nová situace v
nastalé svobodě nás přímo vyzývá k větší spoluzodpovědnosti za náš
současný svět. Nepromarněme proto šanci, kterou nám - katolickým
křesťanům - nabízí náš sněm, a zamysleme se každý sám nad sebou a nad
svým příspěvkem do celkové mozaiky tváře současného světa.
H. Outratová
DOPORUČUJEME

všem našim milým čtenářům, aby se zamysleli nad svou spoluúčastí.
Již nyní je možné zasílat na adresu P. Miloše Rabana návrhy a podněty, které
by se mohly stát podkladem pro sněmovní témata.
red.

Příprava na rok 2000 v praxi
V prosincové Sněžence minulého roku jsme doporučovali přečíst si
Apoštolský list Jana Pavla II. O přípravě na jubilejní rok 2000. Při pozorném
sledování myšlenek v tomto listě si nemůžeme nevšimnout, jaký důraz mimo
jiné dává papež Jan Pavel na jednotu křesťanů. V části IV. v odstavci 34 se
uvádí: Mezi hříchy, které vyžadují větší úsilí v pokání a obrácení, patří zcela
určitě ty, jež uškodily jednotě, kterou Bůh chtěl mít ve svém lidu. (…) V tomto
posledním úseku tisíciletí se musí církev s ještě vroucnější modlitbou obrátit k
Duchu svatému a vyprošovat si od něj milost jednoty křesťanů. Zvláště po 2.
vatik. koncilu se uskutečnilo mnoho ekumenuckých iniciativ. (…) Blízkost
konce druhého tisíciletí vybízí všechny ke zpytování svědomí a k vhodným
ekumenickým iniciativám. (…) To vyžaduje - a každý to vidí - momořádné
úsilí. (…) V odstavci 46 je dán důraz na pozorné naslouchání hlasu Ducha, kdy
jsou přijímána charizmata a dáván prostor laikům, horlivé nasazení pro věc
jednoty křesťanů, prostor daný dialogu s ostatními náboženstvími a se
současnou kulturou …
I my v naší farnosti se upřímnou modlitbou k Duchu svatému připojme,
abycho podle svých schopností, ale s pokorou, přispěli alespoň trochu ke
zmírnění nejednoty.
Abychom trochu více poznali křesťany z českobratrské církve evangelické u
Salvátora (Salvátorská ulice č.1), je možnost zúčastnit se jejich bohoslužby v
neděli 22. března v 9:30 hodin. Poté je pro nás připraveno společné setkání.
Sejdeme se v 9:20 před Salvátorem (pozor! nejde o kostel sv. Salvátora u
Karlova mostu). Připravme se na toto setkání modlitbou k Duchu svatému o
Jeho dary, aby setkání bylo přínosem.
Samozřejmě tato návštěva nenahrazuje účast na nedělní mši svaté.
bratr Paschal, Zdeněk Řeřicha. Vláďa Vašků

Exodus - takto je názváno třídenní putování se vším na zádech a spaním
ve dnech 7. 5. (večer) - 10. 5. 1998. S sebou: vše pro přežití tří dní, jídlo na 40
hodin, lžíci, ešus, spacák, karimatku, pláštěnku, baterku, svíčky, sirky, asi
200,-Kč na cestu, vše, co si vezmeš, poneseš. Přihlášky se jménem, adresou,
datem narození a podpisem rodiče, odevzdejte ve farním klubu vždy v neděli
(lze i jindy), nejpozději do 5. 4. 1998. Další informace zašleme poštou.
Zúčastnit se mohou všichni mezi 15 a 30 roky věku, zdatnější jedinci i
mimo tuto věkovou hranici. Předtištěné přihláky jsou na faře, v klubu, v
zakristii, ve vrátnici, nebo si ji předepište sami.
Srdečně zvou bratr Paschal, Honza Deutsch, Pája Lhotová a další

Farní výlet do Doksan
Jak bylo oznámeno v minulém čísle Sněženky, pořádáme v neděli
19. dubna výlet do Doksan spojený s prohlídkou kláštera. Mši svatou v 10:00
bude sloužit bratr Paschal, který pojede s mládeží naší farnosti již v pátek a
budou nás v Doksanech v neděli očekávat. V odpoledních hodinách si
prohlídneme augustiniánský kostel Narození Panny Marie s přilehlým
probošstvím v Roudnici nad Labem.
Protože máme objednaný pouze jeden autobus, je potřeba abyste se co
nejdříve přihlásili, abychom zjistili počet zájemců a v případě většího počtu
účastníků požádali farníky vlastnící auto, aby použili vlastní dopravu, event.
někoho přibrali. Mladí, kteří chtějí jet do Doksan již v pátek, hlaste se u br.
Paschala.
Hlásit se můžete ve farním klubu po nedělní mši svaté pro rodiče s
dětmi u pana Vašků nebo kdykoli na farním úřadě u bratra Paschala. Poplatek
za cestu zaplatíme při přihlašování. Jídlo a pítí na celý den sebou.
Sraz je v neděli 19. dubna v 8.00 v Opletalově ulici před budovou
Hlavního nádraží.
Cena pro dospělé je 100,- Kč, děti od 6-15 let polovic, do 6 let zdarma.
Srdečně zvou manželé Vašků
___________________________________________________

ZE ŽIVOTA CÍRKVE
Příprava na nové tisíciletí
Z III. časti pastýřkého listu, který byl uveřejněn v Arcidiecézním
zpravodaji č. 2/98 od našich biskupů, uvádíme:
V naší arcidiecézi bude mít rok, zasvěcený Duchu svatému, tři základní
témata, kterými jsou:
- katecheze o Duchu svatém, které povedou nejen k jeho lepšímu poznání,
ale i k hlubšímu životu z něho a s ním
- dobře připravená obnova biřmování těch, kdo ho už přijali
- modlitby za kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu
To jsou témata, ktará by se měla odrážet jak v celoročním liturgickém životě
farnosti, ve společenstvích, tak v našem osobním a rodinném životě.

Začněme v měsíci březnu modlitbou k Duchu svatému:
Probuď svou církev a začni u mne.
Oživ naši obec a začni u mne.
Dej ať celá země pozná Boha a pokoj, a začni u mne.
Dej svou lásku a pravdu všem lidem a začni u mne.
Alfonso Pereire: Myšlenky a modlitby

Anketa
Dovolujeme si opět okrást Vás o malý kousek Vašeho soukromí a volného
času. Budeme velice vděčni za Vaši ochotu zastavit se na chvíli nad těmito
řádky a odevzdat vyplněnou anketu.
Vyplněné a dobře přeložené (2x) anketní lístky vhazujte do vysoké urny u
vchodu do kaple sv. Michala. Anketa je anonymní, pokud chcete vyjádřit svůj
názor šířeji, budeme velice rádi.
redakce

Odpovědi zakroužkujte:
1) Jste

MUŽ x ŽENA
ve věku do 20 let, do 40 let, do 60 let,

nad 60 let

2) Myslíte si, že patříte do farnosti P. Marie Sněžné?

ANO NE

3) V neděli se účastním nejčastěji mše sv. v A 9:00 hod B 10:15
C 11:15 hod D 18:00
E podle toho, jak dlouho spím
4) Účastníte se nějaké jiné aktivity ve farnosti kromě nedělní mše sv.?
ANO NE
5) Chybí ve farnosti program, který by mohl být a zatím ještě není?
ANO

NE

NEVÍM

6) Jste ochoten se nějakou formou aktivně zapojit v životě farnosti?
(Obětovat část svého času pro dobro druhých.) ANO

7) Čtete Sněženku?
8) Čtete jiný křesťanský tisk?

NE

pravidelně

NEVÍM
občas

Katolický týdeník
Arcidiecézní zpravodaj
AD
Report
Světlo
Poutník
Getsemany
jiné:…………………………….
9) Slyšel jste něco o Synodě (sněmu) kat. církve?
ANO NE

10) Chcete se dozvědět a zapojit do sněmovního kroužku ve farnosti?
( zatím 1x měsíčně)
ANO NE NEVÍM
11) Už jste měl příležitost navštívit farní klub?
12) Zúčastňujete se adorace ve čtvrtek v 19.00?

ANO

NE

pravidelně
občas
ještě jsem tam nebyl

Máte-li jiné návrhy, připomínky, prosím napište je:

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:

6:40 (při mši sv. ranní chvály kromě So), 8:00,
18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (dětská), 11:15, 18:00
Každý Čt v 17:00 mše sv. nejen pro mládež v kapli sv. Jana
Každý Čt v 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala
V postní době každý pátek a neděli v 17:15 křížová cesta

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Březen 1998
1 . 3. Ne
14:00
Út 16:30
St 19:19
Út 17:00
Po 8:00
16:00
19 . 3. Čt
22 . 3. Ne 9:30
25 . 3. St
3 . 3.
4 . 3.
10 . 3.
16 . 3.

29 . 3. Ne 15:00
7 . 4. Út 16:30

První neděle postní
Měsíční setkání SFŘ
Setkání farnosti
-farní klub
Beseda: Miroslav Kovařík
-farní klub
Setkání výtvarníků
Vzpomínka 14 umučených bratří
Odpoledne pro mladé: video
-farní klub
Slavnost svatého Josefa
Návštěva českobratrského sboru u Salvátora
Slavnost Zvěstování Páně
Den nenarozených dětí
Návštěva poutního kostela na Bílé Hoře
Setkání farnosti
-farní klub

Kláštery v Praze
Tentokrát návštívíme poutní kostel na Bílé Hoře. Sejdeme se v neděli 29.
března 1998 v 15:00 hod na Bílé Hoře před kostelem.
Srdečně zve bratr Paschal a redakce
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 3,00 Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Kontaktní adresy redakce: Outratovi, Krakovská 24, Praha 1 , tel.: 22212155
Farní úřad ř.k., Jungmannovo nám 18, Praha 1

