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Motto:
Naše dokonalost záleží v tom, že víme, že jsme nedokonalí.
Sv. Augustin

Kristův kříž a vzkříšení jsou vrcholem, vlastním smyslem spásy,
nejvyšším aktem Boží lásky. Lásky, která před tím, než bude oslavena,
chtěla projít vším, co známe i my ze svých životů, aby nám byla průvodcem
nanejvýš zasvěceným a věrohodným, abychom v ní mohli najít vše, co nám
chce nabídnout pro naši spásu.
Kristus Ukřižovaný i Vzkříšený je pro nás nadějí i výzvou. Ježíš nesl svůj
kříž, obtížený hříchy minulých i budoucích, sám a skryl nás v jeho stínu.
Máme spolu s ním odnést vše, co nás tíží, naše hříchy, naše sobectví a
malověrnost a složit je v důvěře k Jeho nohám, které již prošly očistnou lázní
utrpení.
Dává nám za to mnohem víc, než si dovedeme představit: zve nás k účasti
na svém Vzkříšení, k životu ve své slávě a plnosti.
J.J.O.

______________________________________________________

EVANGELIZACE
Velikonoce nás vždy znovu uvádějí do nejhlubšího tajemství spásy a
odhalují neproniknutelnou hloubku Lásky, kterou nám Bůh v celých
dějinách spásy daruje. Bůh, pro nás ukřižovaný a vzkříšený, je pro nás
záhadou, kterou náš rozum ztěží může hlouběji nahlédnout, natož
proniknout.
Když sv. Pavel hlásal ukřižovaného Krista, Božího Syna, na náměstích
řeckého a helénského světa, byl považován za blázna. V jejich světě nebylo
místa pro tajemství, pro Boha, který trpí a především miluje. Miluje člověka,
kterého sám nejlépe zná, neboť ho stvořil a učinil ke svému obrazu.
Při pohledu na utrpení Pána zdají se naše denní starosti a trápení
malicherné, jakoby bylo skoro zahanbující srovnávat naše utrpení, které si
způsobujeme většinou sami vlastními hříchy a chybami, s Jeho obětí.
Velikost Jeho utrpení i velikost Jeho lásky a síla, která z ní vyzařuje je tak
vzdálena naší omezenosti a pýše, že pouze v úžasu a snad i ve strachu
stojíme před Jeho křížem ...Pane, nejsem hoden.
Tak to však Ježíš nechce. Nepřišel proto, abychom se báli, ale proto,
abychom Boha mohli nazývat Otcem, na něhož se smíme vždy s důvěrou
obrátit. Kristův kříž, jakkoliv přesahující naše lidské chápání, je tu pro nás,
je to dar, který nám dává, je to otevřená náruč, do které nás zve. Jeho kříž
dává nový a pravý smysl i rozměr i našim křížům, našemu trápení.
Branou k tomu, abychom mohli čerpat sílu z Jeho ran i Jeho vzkříšení je
ovšem to, co se nazývá zkroušeností srdce. Zkroušené srdce, to není srdce
zvadlé a zkormoucené, to je srdce, které překonalo svou omezenost, své
sobectví a svou pýchu, to je srdce sv. Františka, které ví, že vše, co má,
pochází od Boha. Jsou to dary, které jsme obdrželi, i když cesty a způsob,
jak se to stalo, jsou pro nás někdy těžko pochopitelné.
Pán dobře ví o našich nedokonalostech a zlých sklonech, a sám přináší ten
největší a absolutní lék - svůj Kříž. Chce od nás jediné - zkroušenost srdce.
Je to moc nebo málo? Boží dary nelze ovšem poměřovat lidskými měřítky.
Možná, že překročit stín svého sobectví se nám zdá těžké, ale to jen proto, že
v zahleděnosti do sebe neumíme přijmout tento Jeho dar tak, jak nám ho
dává - jako dar absolutní, který také je třeba absolutně a bez výhrad
přijmout.
To, co potom dost pravděpodobně spatříme na dně své duše, nebude
hezké, ale bude to osvobozující pravda, bude to radostné zjištění, že Láska,

kterou Pán vynesl až na dřevo Kříže, dokáže proměnit naši slabost v sílu a
naše porážky ve vítězství.
požáru shořela, byla však obnovena Přemyslem Otakarem I. 1226 a vždy
potvrzována novým panovníkem.
Poprvé byl klášter poškozen a vydrancován r. 1278, obnoven r.1284,
avšak 1295 znovu vyhořel. Období 14. století a vláda Lucemburků byla pro
klášter obdobím rozkvětu, avšak r. 1421 byl opět poškozen husitskými
vojsky Pražanů, jeho statky rozchváceny a klášter opuštěn. S obnovou
kláštera začal probošt Děpold a r. 1430 se sem vrátily první jeptišky, ale přes
podporu Zikmunda se klášteru nedařilo nejlépe.
Opětně byl klášter vyloupen v r. 1618, příznivé podmínky pro klášter
nastaly až ve druhé polovině 17. století. Za probošta Cyrila Hofmanna začala
opětná obnova kláštera, která vrcholila za uměnímilovného probošta Josefa
Miky v letech 1709-1733, kdy se původně středověký klášter oděl do
barokního hávu.
Císař Josef II. klášter navštívil v r. 1779, když nedaleko zakládal pevnost
Terezín. Ale již r. 1782 byl z jeho příkazu klášter zrušen, kostel se stal
farním a klášter proměněn v zámek, naposledy v majetku rodu Aehrenthalů.
Historické události se odrážejí i ve stavebních dějinách kláštera.
Konventní kostel Narození Panny Marie je v jádře trojlodní románská stavba
s příčnou lodí s řadou zachovalých románských prvků, z nichž
nejvýznamnější a nejznámější je románská krypta z počátku 13. století,
obnovená r. 1889. Typické románské klenby na sloupech s příznačnými
hlavicemi, stejně jako i další prvky, jako severní románský portál kostela
vypovídají o původním vzhledu a výzdobě středověké stavby.
Dnešní ráz kostelu dala však jeho barokní přestavba z let 1710-20 a z této
doby pochází i bohatá štuková výzdoba interiéru lodi chrámu, jehož klenby
zdobí malby známého freskaře Jana Hiebela z let 1721-22.
Bohaté je rovněž vybavení kostela s oltáři z dílny předních pražských
umělců, na hlavním oltáři vyniká obraz Narození Panny Marie od Petra
Brandla, předního představitele barokní malby v Čechách a nechybí ani
obrazy dalších významných mistrů této doby.
Budovy kláštera vznikly v dnešní podobě v rozmezí 17. a 18. století.
Mohutná klášterní brána s fasádou z kamenných kvádrů pochází z r. 1697, v
závěru 17. století vznikla i prelatura a budova konventu, zatímco refektář byl
postaven až po polovině 18. století. Jeho klenby zdobí pozoruhodné
rokokové fresky s námětem založení kláštera i motivy starozákonními z
doby
kolem
1750-60.
J. J. Outrata

______________________________________________________
POZOR! Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je již 15. dubna.
vést ke koncům špatným, jako když v r. 1946 Češi opět z nedůvěry ke křesťanství a
katolicismu vůbec si raději zvolili otroctví a pak nad tím 40 let ronili slzy.
5. - Jezdíme po světě, po čtyřech světadílech. Tvrdit, že církev ztratila kredit v očích
společnosti, je nesmysl. Horní Počernice ani Vlachovo Březí nejsou svět a celá
historie českého národa není tragedií církve, ale tragedií onoho malého národa.
Pokud tedy někdo za ten scházející "kredit" může, tak řada začíná v české reformaci
a vrcholí ideologiemi, z nichž se napájelo české obrození, masarykismus, zejména
ve své pokleslé formě, a komunismus. A ve vlastních řadách bědování, ačkoliv
pokroky za těch 8 let jsou ohromné pro každého, kdo je chce vidět.
6. - Církvi majetek náleží. Nebyl jí ani zestátněn ani znárodněn, neztratila k němu
"právní titul". Nejde o navrácení, vždyť nedošlo k transferu, jde o vydání
zadržovaného Velkou část majetku by ovšem církev měla použít na financování
svých nejvlastnějších aktivit a vyhnout se tomu, aby správa majetku ji nezatěžovala
neúnosně.
7. - Ano, protože máme dnes společnost otevřenou, nemáme zemi okupovanou a
bude záležet na lidech této země, co ze své svobody udělají.

Obsah odpovědí na "Otázky k zamyšlení" nevyjadřuje stanovisko redakce.

______________________________________________________

HISTORIE
Klášter premonstrátek v Doksanech nad Ohří
Založen v rovinaté krajině povodí Ohře a Labe, v krajině, které vévodí
památný Říp, patří doksanský klášter k nejstarším premonstrátským
klášterům u nás. Spolu s královským strahovským klášterem v Praze
představoval nerozlučnou dvojici, duchovní dílo krále Vladislava II. a
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka.
Klášter založil v letech 1144-5 král Vladislav II. se svou manželkou
Getrudou, titíž, kteří krátce před tím, spolu s olomouckým biskupem
Jindřichem Zdíkem 1140 založili premonstrátský klášter na Strahově.
Zakládací formule kláštera strahovského ostatně již předpokládala založení
kláštera ženské větve téhož řádu a oba kláštery byly spolu vždy těsně spjaty.
Řeholnice sem přišly z kláštera v porýnském Dunnenwaldu. V čele
kláštera stál probošt, volený z řeholních kanovníků kláštera na Strahově, byli
zde další kněží a zpovědníci, v čele klausury stála převorka.
Klášter, do něhož vstupovaly dcery z předních českých rodů, byl bohatě
nadán statky, které byly dále rozmnožovány významnými dary a patřil k

nejvýznamnějším v Čechách. Původní listina Vladislava II., sice r. 1200
při
Síla, která vychází ze vzkříšeného Krista nám dovoluje vystoupit z přítmí
do světla, nahlížet, alespoň ve chvílích vytržení na svůj život Jeho pohledem,
naplnit náš denní úděl tak, abychom sami přinášeli něco z této Lásky do
světa, který je nám dán k přebývání. Ve chvílích nejistoty je tu vždy Kříž
jako bezpečný maják.
Naše země je i proto tak krásná, že její cesty jsou lemovány kříži a Božími
Mukami. Jejich velikost není v jejich nádheře či umělecké kvalitě: vnímáme
je jen jakoby mimochodem a mrzí nás jejich mnohdy zanedbaný stav.
Možná, že by tomu tak nebylo, kdybychom je přijali tak, jak je jejich
JJO
anonymní tvůrci s láskou a vírou stavěli.
_______________________________________________________

Z FARNOSTI
Navštíví nás chrámový sbor z Bamberka

Koncert duchovní hudby
na Květnou neděli 5. dubna v 16.15 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
s poselstvím Da Pacem Domine (Dej pokoj Pane)
V úterý 7. dubna v 17. 30 hod. přivítáme členy sboru ve farním klubu u
podvečerního čaje se zákuskem. Každý je zván jak na koncert (cca 50 min.vstup volný), tak i do klubu na cca hodinové posezení. Pokud můžete
připravit něco k čaji, kávě a přinést s sebou na toto setkání, uděláte radost
sobě i hostům z Bamberka. Bavorský Bamberk je družebním městem Prahy.

Prohlídka kláštera Doksany - výlet (viz historie v tomto čísle)
Kde?
Odjezd:
Odkud:
Návrat:

Doksany, Roudnice nad Labem - autobusem

19. dubna v 8.00 hodin
Opletalova ul. 33 (naproti budově Hlavního nádraží)
cca 18 hod (na stejné místo)

Hlásit se můžete ve farním klubu po nedělní mši svaté od 11-12.30
hod. u pana Vašků a pana Deutsche a kdykoli na farním úřadě u bratra
Paschala. Poplatek za cestu se platí při přihlašování. Jídlo a pití na celý
den sebou.
Zúčastnit se může každý bez ohledu na věk.
Cena pro dospělé je 100,- Kč, děti od 6-15 let polovic.

Ještě jsou volná místa.

Mládež odjíždí vlakem v pátek 17. 4. z Masarykova nádraží. Sraz je již v
13.30 u pokladen. Sebou spacák, jídlo, dobrou náladu, …

Dva koncerty ve farním klubu:
aneb Chceme pomoci našemu kostelu?
Po dokončení oprav kostela Panny Marie Sněžné zůstává ještě nemalý
dluh. Chcete-li umenšit tuto finanční zátěž farnosti a zároveň mít krásný
kulturní zážitek, přijďte na koncert, který se koná

ve středu 22. dubna v 19:19 hod.

Michal Hromek : Keltská kytara
Těžištěm repertoáru jsou instrumentální adaptace a variace keltských
melodií, irských harfových témat a původní skladby na tuto oblast reagující.
Autorem úprav i původních skladeb, ve kterých lze najít prvky renesanční
loutnové hudby, ale i folku i jazzu je Michal Hromek
Vstupné 50 Kč, důchodci, studenti 20 Kč, rodinné vstupné 100 Kč
Vybrané peníze za vstupné budou použity na umenšení dluhu.

ve středu 29. dubna v 19:19 hod.

Trio cantabile (soprán, harfa, flétna)
Přesně před rokem jsme v klubu uskutečnili první hudební podvečer. Zveme
všechny, kdo máte rádi zpěv (soprán), harfu a flétnu. Zpěv uslyšíte v podání
Ludmily Vernerové, která v našem klubu vystupovala právě před rokem.
Můžete ji dokonce pravidelně potkat i na mši sv. pro děti s rodiči.
Beseda s Bohuslavem Blažkem se koná
ve čtvrtek 23. dubna v 19:19 hod.
ve farním klubu u Panny Marie Sněžné.
Bohuslav Blažek ve svých pětapadesáti letech zakusil blízkost smrti,
když po úraze utrpěl plicní embolii. Na jednotce intenzivní peče se vracel do
života. Jako psycholog, sociální ekolog, spisovatel a v neposlední řadě
křesťan vnímal a přemýšlel o smyslu toho, co se kolem něho a v něm dělo.
Již v nemocnici si začal psát poznámky a po návratu napsal obsáhlý esej
Klamné závěry (Souvislosti 3-4/97). Příbuzní, personál nemocnice,
spolupacienti a lékařské přístroje v něm hrají roli hlavních aktérů, soudobá
medicína, pojetí dějinnosti a autentické křesťanství bez ohledu na
deklarovanou církevní příslušnost jsou širší horizonty, ke kterým se dostává.
Jeho touho je, aby svým esejem podnítil veřejnou diskusi o tom, jaká podoba
medicíny je vpravdě lidská a jaká scestná.
Z. Řeřicha

Otázky k zamyšlení.

Otiskujeme další odpovědi na „Otázky k zamyšlení“ ze Sněženky farní
č. 1/1998. Zaslali nám je Jaroslav Sodomka a Marie Šmelhausová z Prahy.
1. - Při kladení otázky by bylo správné pracovat s jasnými pojmy. Náš současný stát
vykazuje všechny vnější znaky toho, čemu se říká parlamentní demokracie. To je
něco jiného než "demokratická země".Parlamentní demokracie může být a přečasto
je vnější tváří oligarchie, plutokracie či dokonce tyranie většiny. Od "vlády lidu" má
náš stát velmi daleko, ale jistě splňuje, jak řečeno, kritéria parlamentní demokracie
pro vstup do NATO, ale i do EU (zde až na přetrvávání Benešových dekretů a
skutečnou nezávislost ústavního soudu na politické moci).
Pro vstup do NATO nejsou vymezeny žádné etické podmínky a otázka směřuje
do prázdna. Také pojem "civilizace" stojí poněkud mimo etično, resp. různé
civilizace vykazují existenci různých etických soustav. Spíše by se hodil výraz
"slušné společnosti" a v tom směru se přikláním spíše k tomu, že tyto podmínky
nesplňujeme, zejména proto, že rozkrádání veřejného majetku bylo po 7 let
beztrestným, že korupce se nestíhala a soudy jsou funkční jen málo a na úrovni,
která je špatná.
2 - To, čemu se v otázce říká "hádky politiků", k demokracii patří, demokracie je
diskuse a koneckonců by to mělo být klasické dialektické hledání pravdy. Co nám
vadí, je pouze to, že politici volí argumenty, které podceňují inteligenci a paměť
publika. Kromě toho je ovšem zásadně důležité, aby politici ovládli uměmí
kompromisu ve věci samé, aby se v rozhodné chvíli řídili Šrámkovým "Dohodli
jsme se, že se dohodneme".
3. - Pojem "zlý muž" není správný, protože zahrnuje etický soud, pro který nemáme
kompetenci. Rozhodně je ten muž neštěstím pro národ, od samého počátku,
vzhledem k jeho extrémní sebestřednosti, aroganci a chtivosti moci. Je to případ pro
Dr. Příhodu, aby tyto vlastnosti přesně definoval, horší je to, že několik let v něm
všichni chtěli vidět velkého ekonoma, zatímco šlo jen o výborný volební manévr s
kupónovou privatizací. To, že neumí dnes odejít z politiky, je samozřejmé vzhledem
k patickému charakteru jeho osobnosti.
4 - ano, program, pokud ho známe, je založen na principech křesťanského
personalizmu, solidarity sociální, subsidiarity v poměru vyšších a nižších
samosprávných celků. Hospodářský program je správně vymezen principy sociálnětržního hospodářství, tedy s trhem jako pilířem motorickým a s etickými přístupy,
zvláště solidaritou, jako činiteli omezujícími plný dopad ryze tržního hospodářství.
Také v oblasti zahraničních styků se do budoucna jeví křesťanství inherentní
internacionalismus a odpor k rasismům všeho druhu jako nosná záruka pro existenci
malého národa v srdci Evropy. A "jednání" v užším smyslu slova? Vyčítat této
straně údajné manévrování a neprincipiálnost znamená slepotu vůči tomu, jaká musí
být ve hře politických sil taktika strany, která zdaleka není nejsilnější. Vždyť Luxovi
se v posledních letech podařilo učinit ze své strany jedinou nosnou alternativu vůči
sociální demokracii. Pokud ovšem po této alternativě Češi nesáhnou, tak by to
mohlo

Sbírka oblečení a obuvi pro Ukrajinu (dětské i dospělé)
Jarní sbírka pro organizaci Živá rodina ve městě Bučači na západní Ukrajině
se bude konat v pátek 15. května od 14 -18 hod.

v sobotu 16. května od 8 - 14 hod.
na vlakovém nádraží Praha - Dejvice
(stanice metro A nebo tramvaj: Hradčanská, případně Dejvická). Věci noste

zabalené v pevných krabicích, nejlépe od banánů., pěkné a čistě vyprané!
Příspěvek na dopravu za jednu krabici je 10,- Kč (nebo dle možností).
Uvítáme dobrovolníky, kteří pomohou při nakládání (hlaste se na tel. 24 23
09 56). Předem děkujeme.
M.
Koronthályová

Ruka a jazyk
Slavení eucharistické oběti je srdcem naší víry, nejhlubším tajemstvím,
místem, kde se věřící, rozptýlení po dálavách světa, spojují v jednom duchu
a jednom těle k setkání s tělem a duchem svého Spasitele. Něco
nezbadatelného vyjímá tento okamžik z běžného plynutí času, nejistoty a
starosti všedního dne už netrápí a nepálí. A přece zmatek otázky ze světa
vnějšího, otázky až příliš lidské. Ruka, nebo jazyk?
Ruka je čin, je dílo a uskutečnění mé vůle. Otevřená dlaň dává i bere,
krvácející dlaně svatého Františka jsou darem bolesti a milosti zároveň.
Dlaně obrácené k modlitbě, sepjaté v meditaci, hojící zranění a hladící jizvy
duše. Ruka se obrací ke světu, vstupuje do jeho dějů a přetváří jej. Ruka je
zároveň pokorná a otevřená k přijímání darů těla i ducha.
Jazyk je nástrojem Slova. Mluví k Boží chvále, zpívá a velebí, zní
modlitbou. Ústa ale také mlčí, jazyk svatého Jana Nepomuckého oslavuje
Pána svou tichou věrností. Jazyk se obrací k Bohu a ke světu, tlumočí a
prostředkuje tajná hnutí našich srdcí. Jazyk zároveň mluví a mlčí o
tajemstvích stvoření a vykoupení.
Ruka a jazyk. Dva nástroje naší víry, dva orgány našeho duchovního
ustrojení. Jen jsou-li zároveň a spolu činné a přijímající, přetvořené láskou,
nejvyšším z přikázání, je naše víra živá a pravá. Nestavějme je pošetile proti
sobě!
F. M.
Outrata

_______________________________________________________
Kontaktní adresy redakce: Outratovi, Krakovská 24, Praha 1 , tel.: 22212155
Farní úřad ř.k., Jungmannovo nám 18, Praha 1

Víte, jak žili první Slované?
Chcete se jimi stát a osidlovat českou zem?
Pokud ANO, tak pojeďte s námi na

LETNÍ TÁBOR
farnosti Panny Marie Sněžné
Kde: Šumava u Klatov
(příroda, koupání, lesy, 5x denně strava, pojištění)
Kdy: 4.7. - 18.7. 1998 (Cena 2180,-)
Pro všechny holky a kluky ve věku od 7 do 13 let.
Informace: Honza Deutsch, tel: 581 04 52, br. Paschal - farní úřad
Přihlášky: farní úřad
9 - 11.30
ve vrátnici do kláštera
10 - 12.00
14 - 17.00
Přihlášky vyplňte a odevzdejte co nejdříve, neboť kapacita tábora je velmi
omezená.

Farní klub u Panny Marie Sněžné - první rok života
O tom, že člověk je tvor nevděčný, se ví od nepoměti; dary života
přijímá jakoby lehkovážně, dokonce se samotným darem života mnohdy
neví, co si počít. Život člověka spočívá vlastně v tom, jak vděčně umí
přijmout příležitost - šanci - která se mu naskýtá.
Nám, farníkům u Panny Marie Sněžné, se právě před rokem naskytla
nevídaná šance! Mnoho z nás třeba ještě neví, o jakou šanci vlastně jde, ale
ten, komu nezní cize slovo společenství, dobře ví, že řeč je o našem farním
klubu. Když nám jej před rokem bratři františkáni předávali do užívání a
otec Norbert slavnostně zahájil jeho činnost, ani jsme netušili, jaké možnosti
se nám tím otvírají - nikdo si nedokázal představit nic příliš konkrétního.
Jak šel rok, nekonkrétní představy se změnily ve zcela konkrétní akce,
které nejednou - vlastně vždycky - přispěly k našemu obohacení. Ať už jde o
koncerty, přednášky či společenská setkání, vždy jsme měli možnost pocítit
sílu společenství a jeho vliv na utváření naší vlastní osobnosti. Mnoho je
možné jistě zlepšit a programovou náplň obohatit - o tom jistě není pochyb.
Ale i za to, co již bylo vykonáno, je třeba poděkovat : bratřím františkánům
za klub, farníkům za jednotlivé nápady a Honzovi Deutschovi za správu.
redakce

Vzniká sněmovní kroužek
Jak jsme uvedli v minulém čísle Sněženky, v přípravné fázi sněmu se
mají ve všech farnostech zakládat sněmovní kroužky. Věříme, že se sejdeme
i v naší farnosti. Proto, kdo máte zájem, přijďte na první setkání, které se
koná

v úterý 21. dubna v 17 hod ve farním klubu.
Téma: Co očekáváme od sněmu?

redakce

Mysleme především na druhé
Při velikonoční vigilii na Bílou sobotu, kterou bude sloužit pan biskup
Škarvada, přijme v našem kostele křest několik katechumenů. Je to zároveň i
výzva pro nás farníky, abychom se za tyto čekatele křtu modlili, aby v
každém čase vytrvali ve víře a společenství u Panny Marie Sněžné jim byla
a
vstřícná.
otevřená
redakce

_______________________________________________________
_

ZE ŽIVOTA CÍRKVE
Příprava na nové tisíciletí
Z III. časti pastýřského listu, který byl uveřejněn v Arcidiecézním
zpravodaji č. 2/98 od našich biskupů, dále uvádíme:
V tomto roce zasvěceném Duchu svatému doporučují pražští biskupové,
aby se i jednotlivé rodiny připravovaly na rok 2000. Především četbou
knih o Duchu svatém (např. J. Philippe: "Ve škole Ducha svatého", (farní
knihovna), "Průvodce druhým rokem přípravy na Velké jubileum", aj.,
společnou modlitbou denně ve 21 hod..
Duchu Stvořiteli, obnov mě
Duchu lásky, dej mi věrnost
Duchu pravdy, vzdal ode mě lež a pokrytectví
Duchu moudrosti, doveď mě k pravému poznání
Duchu síly, posilni mě
Duchu světla, rozjasni mě
Duchu, který všechno oživuješ a všemu dáváš pohyb,
Duchu pokoje, obnov svět
Alfonso Pereire: Myšlenky a modlitby

Adorace
V rámci přípravy na jubilejní rok 2000 se koná v kostele sv. Josefa na
náměstí Republiky (u Tadeáška) každé úterý od 15-18 hod. tichá adorace.

Pomáháme na Ukrajině
Už čtvrtým rokem posíláme humanitární pomoc organizaci Živá rodina do
městečka Bučač na západní Ukrajině. Osobní kontakty na lidi, kteří tam pracují,
jsme tehdy získali prostřednictvím řeckokatolických studentů bohosloví, kteří
studovali na naší Katolické teologické fakultě v Praze. Osobní návštěvou v
Bučači jsme se přesvědčili o tom, jak těžké jsou podmínky, v nichž žijí prostí,
pracovití a poctiví lidé, kteří nejsou členy žádných mafií. Zvlášť těžce žijí rodiny
s větším počtem dětí a staří lidé, důchodci, kteří nemají blízké příbuzné a jsou
odkázáni jen na státní penzi. Ta činí něco kolem dvou dolarů měsíčně a dostanou
ji jen tehdy, když na ni státu zbude. V loňském roce např. všichni státní
zaměstnanci (učitelé, lékaři, úředníci) a penzisté nedostávali půl roku žádný
příjem, protože stát neměl peníze. Lidé jsou skutečně závislí pouze na tom, co si
vlastníma rukama vypěstují. Zásobování nefunguje, pouze černý trh - s
astronomickými cenami. Humanitární organizace Živá rodina se potýká s
nesmírnými obtížemi a problémy, které jsou jí kladeny i ze strany státu. Přesto
se jí daří již třetím rokem provozovat humanitární jídelnu, kde přibližně 50
starých opuštěných lidí dostane jedno teplé jídlo za den zdarma. Peníze na provoz
této jídelny získávají jednak z darů (od nás nebo z Německa) jednak z prodeje
obnošených šatů v tzv. Second handu. Většinu obnošených šatů a obuvi však
rozdávají potřebným chudým rodinám nebo starým lidem ( podle pečlivě vedených
záznamů, kdy kdo co dostal a jaký je jeho pravidelný příjem). Pomáhají také
dětským domovům.
Jsou to životní podmínky, které si my jen těžko dovedeme představit.
Dostali jsme nyní videokazetu o jejich práci a fotografie z poslední doby
(vánoční nadílka s programem apod.) Zájemcům je můžeme zapůjčit k prohlédnutí
(tel. 24 23 09 56).
Způsob pomoci, který se nám za ty čtyři roky podařilo najít jako nejlevnější a
nejefektivnější je tento:
dvakrát do roka - na jaře a na podzim - konáme sbírku obnošeného šatstva a
obuvi, které často předchází farní sbírka či burza v jednotlivých pražských
farnostech. Pod záštitou České katolické charity, která má na dopravu
humanitární pomoci výrazné slevy, vypravíme vagón (nebo dva), do něhož
kromě oblečení a bot v pevných krabicích přidáme také trvanlivé potraviny
(mouka, těstoviny, rýže, olej, masox apod.), nakoupené centrálně z peněz získaných
ve sbírce. S pomocí těchto potravin může humanitární jídelna přibližně půl roku
existovat. A oblečení, které už u nás nikdo nepotřebuje, poslouží ještě dlouho těm,
kdo nemají na to, aby si koupili nové.
V lidech, které osobně známe a kteří tam oblečení i jídlo rozdávají, máme
záruku, že se naše pomoc dostane k těm, kdo ji skutečně potřebují.
dr. Markéta Koronthályová

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)
9:00, 10:15 (dětská), 11:15, 18:00
neděle:
Každý Čt v 17:00 mše sv. pro mládež v kapli sv. Jana (kromě 9. 4.)
Každý Čt v 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
4 . 4.
5 . 4.

So
Ne

7 . 4.

Út

9 . 4.

Čt

10 . 4.

Pá

Duben 1998
14:30 Rekolekce SFŘ - otevřeno všem

kaple sv. Michala

Květná neděle
16:15 Koncert: Chrámový sbor z Bamberka
17:15 křížová cesta
16:30 Setkání farnosti
17:30 Beseda se členy chrám. sboru z Bamberka

Zelený čtvrtek

15:00

So

12 . 4.
13 . 4.
15 .4.
17 . 4.
18 . 4.
19 . 4.
20 . 4.
21 . 4.
22 . 4.
23 . 4.

Ne
Po
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So
Ne
Po
Út
St
Čt

29 . 4.
5 . 5.

St
Út

farní klub
farní klub

8:00, 18:00 mše svatá
Velký pátek - den přísného postu

křížová cesta
velkopáteční obřady
Bílá sobota
20:00 obřady velikonoční vigilie celebruje biskup Škarvada
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonoční (jako v Ne, není dětská)
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
13:30 Odjezd mladých do Doksan (Masarykovo nádraží)
9-17:00 Seminář: Žena - laik
farní klub
8:00 Klášter Doksany - farní výlet
16:00 Video - promítání filmu
farní klub
17:00 Sněmovní kroužek
farní klub
19:19 Koncert: M. Hromek: Keltská kytara
farní klub
Svátek svatého Vojtěcha
19:19 Beseda: Bohuslav Blažek
farní klub
19:19 Koncert: Trio Cantabile
farní klub
16:30 Setkání farnosti
farní klub
16:00

11 . 4.

kostel

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 3, 00 Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.

