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Ročník IV.
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Motto: Kde je láska a moudrost, tam není strach ani bezradnost.
sv. František

Zázrak. Zázrak života, zázrak zrození, zázrak Lásky. ..
Věci a hodnoty, které si někdy ani neuvědomujeme, a přesto tvoří náš život,
jsou jeho jistotou a zárukou.
Dar rozumu a svobodné vůle, dar víry a oběti, dar modlitby a důvěry... Dar
díků a schopnosti děkovat, dar pochopit velikost Lásky, jejíž začátek ani
konec nemůžeme dohlédnout.
To všechno nám umožňuje vidět naše víra, tento svrchovaný dar, v němž se
náš život trvale naplňuje a vrací k prameni, z něhož vzešel.
Modleme se za svou víru. Jestliže ji ztratíme, kam půjdeme?
JJO
______________________________________________________________

Služba na faře - pozor změna!
Od 1. června 1998 je na farním úřadě u Panny Marie Sněžné otevřeno:
Pondělí: 14:00-16:30
Úterý: 9:00-11:30
Pátek: 9:00-11:30
Čtvrtek: 14:00-16:30
Středa: 9:00-11:30

________________________________________________________

EVANGELIZACE
Malověrnost
Pocítil to jistě alespoň někdy každý z nás. Ten naléhavý pocit cesty, nevedoucí
nikam, pocit bezmoci a vykořenění, budoucnosti skryté v neprůhledném oblaku, pocit
strachu a nejistoty. Ani světci nebyli uchráněni ve svém životě těchto okamžiků …
Propadáme-li těmto myšlenkám, není to dobré, je to ale hluboce lidské. Kde je v
ten okamžik naše víra, kde je důvěra ve slovo dané Pánem již apoštolům po
zmrtvýchvstání? Je to znamení, že odpadáme od Boží lásky, že se sami vzdáváme
Boží ochrany, že naše modlitby byly zbytečné? Není to snad znamení, že jsme se
příliš zahleděli do svých vlastních osudů, že jsme dali příliš mnoho prostoru své
vlastní svobodě a zapomněli na toho, který nám ji daroval? Možná, že právě tím jsme
s touto svobodou až příliš povýšili svou vlastní omezenost, že jsme přehlédli hranice,
které nedokážeme svými lidskými silami, svým lidským rozumem překonat.
Je v tom nepochybně velký kus pýchy, která vyrostla, snad bez vědomého snažení
v obdobích, kdy jsme byli ukolébáni svými životními a osobními úspěchy,
sebevědomí, které navršilo před námi umělé pahorky a pomníky našich úspěchů.
Z biblické archeologie víme, že pod umělými pahorky se často skrývají ruiny měst
a kultur, že právě podle těchto pahorků byla řada z těchto měst znovu nalezena. Nebýt
umělých pahorků, nebyla by řada z nich nikdy objevena a jejich jména i jejich sláva
by byly navždy zapomenuty.
Není to tak i s námi? Možná, že je třeba dojít až na tuto mez, abychom mohli opět
objevit onu životodárnou sílu, která zrodila naši skutečnou důstojnost a abychom
uviděli i hranice své omezenosti, jejíž překročení je více než kontraproduktivní.
Abychom pochopili, že naše svoboda má smysl právě jen jako součást svobody Boží,
že naše rozhodování a řízení našich osudů pramení a mělo by se vždy vracet tam, kde
je jeho začátek i konec - k nekonečné Boží lásce.
Že se nám její cesty zdají leckdy nepochopitelné, že bychom sami pro sebe znali
někdy lepší recept jak dosáhnout štěstí, je zdrojem trvalého pokušení, jemuž podlehli
již Adam a Eva. Avšak právě oni jsou důkazem toho, jak veliká je Boží moudrost a
láska, jak veliké je jeho milosrdenství a trpělivost s námi. Národ, reptající proti
Mojžíšovi a kamenující své proroky je přece obrazem pošetilosti a pýchy, a přece
zůstává milován a veden cestou spásy. Spásy, kráčející ovšem nikoliv po širokých a
pohodlných cestách, nýbrž po úzkých a kamenitých stezkách a vrcholící na Kalvárii,
spásy, která se málo podobá lidské představě o štěstí.
Na této cestě vždy vítězili ti, kteří byli vedeni svou vírou, ti, kteří dali svou důvěru
Pánu navzdory neuchopitelnosti jeho Lásky. Ti, kteří si ponechali prostor pro
tajemství Božích cest, kteří nežádají vysvětlení tam, kde ho není a věnují svůj kříž
jako pokornou modlitbu Tomu, který je pánem našich časů a činů. Jedině cesta víry
nás osvobozuje a otvírá náš duchovní zrak k poznání zázraku, k přijetí tohoto zázraku
jako principu Boží lásky k nám.

Člověk - pastýř stvoření
Ekologická sekce České křesťanské akademie, založená v roce 1997, uspořádala v
úterý 16. června v kostele Nejsv. Salvátora ekumenickou bohoslužbu s následnou
diskusí. Konečně se snad mezi křesťany začíná vážně uvažovat o nejpalčivějším
problému naší společné budoucnosti. Ekologická sekce má za cíl výchovu k
zodpovědnosti za svět, k takovému životnímu stylu, který nehledá své cíle v
uspokojování materiálních potřeb. Začít se zříkat svého pohodlí, uvědomit si, že
rozvoj pro nás nemůže znamenat zvyšování výkonnosti ekonomiky, ale růst duchovní
a mravní. Všechno to směřuje k centrální myšlence křesťanství - oběti. Budoucnost
života na naší planetě je otázka po naší hotovosti k oběti, tedy po naší hotovosti
následovat obětovaného beránka.
Člověk se musí stát dobrým pastýřem, který dá svůj život za ovce, vědom si stále
toho, že ten, kdo je bez lásky k Božímu stvoření, vykazuje závažný nedostatek i
ve své lásce k Bohu a bližnímu. Nejsme povoláni vládnout stvoření, ale spravovat je
v lásce a pokoře, vždyť jsme jen více obdařeni - a tím i povinováni - než rostliny a
zvířata, naši bratři a sestry.
Ekologie je místo, kde nás náš obětovaný a vítězný Pán volá k následování. Jen
oběť vede k vítězství a přemáhá mocnosti zhouby a temnoty, které se kolem nás
vzmáhají. Budeme-li o Kristu jen mluvit, budeme čím dále tím více
nevěrohodnější - solí zmařenou. Klíčem k budoucnosti, k životu, ke všemu je
oběť. Tajemství života i perspektiva naděje jsou skryty v moci oběti - nejdříve
Kristovy a pak naší. Není jiné cesty, ani jiného jména ...
FMO

Zpíváme si písničku 3 - Děti pojďte ke mně
Na trhu se právě objevila nová - v pořadí již třetí - nahrávka písniček pro děti. Nám
dobře známá Ztracená kapela připravila další kolekci pětadvaceti zbrusu nových
písniček. Kazetu i s omalovánkovým zpěvníčkem určitě uvítají nejen ti rodiče, kteří
mají předešlé. Vždyť písniček, které by byly pro děti, zas není tak mnoho. A tyto
nové mají mnohdy tak chytlavou melodii, že vás to strhne k pobrukování ještě dříve
než se - i s dětmi- naučíte text.
Kvalitou a zpracováním zaručeně nepokulhává za svými "staršími sestřičkami" - ba
právě naopak. Jako by s každou další nahrávkou získávala sehraná parta muzikantů
na jistotě, že jdou tou správnou cestou, když se před lety rozhodli zaměřit svou
hudební angažovanost na ty nejmenší. Díky!
Janka Procházková

Národní setkání animátorů pořádané Sekcí pro mládež ČBK se koná
od 17. do 22. srpna 1998 ve Světlé nad Sázavou. Toto setkání je pro ty, kteří se chtějí
ve svých farnostech a společenstvích angažovat pro mladé. Informace a přihlášky na
adrese: Arcid. centrum pro mládež, Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - Kunratice,
tel: 02/44910469, fax: 44911361.
________________________________________________________
Kontaktní adresy redakce: Outratovi, Krakovská 24, Praha 1, tel.:26 62 76
Farní úřad ř.k., Jungmannovo nám 18,Praha 1

Pozdravpámbu !
Spojení mezi naší farností a evangelíky od Salvátora se nadějně rozvíjí. Po
vzájemných návštěvách a společně oslavených bohoslužbách přišla na řadu událost
hudební - na františkánskou půdu zavítal bratr Sváťa Karásek se svojí skupinou
Pozdravpámbu. Mnozí z těch, kteří se 27. května večer shromáždili ve sluncem
vyhřáté kvadratuře, slyšeli tohoto kazatele a barda v jedné osobě hrát a zpívat poprvé.
Jiní už ho třeba hrát slyšeli, pro ty i pro ale jistě bude právě tenhle koncert
nezapomenutelným zážitkem. To, co vlastně Pozdravpámbu hrají, se dá těžko popsat něco mezi gospelem a hodně odvázaným rockovým šramlem s keltskými prvky (staral
se o ně irský člen kapely). Písně skupiny byly prokládány produkcemi Sváťových
hostů, slyšeli jsme balady irské i ty naše. Kromě těch nejznámějších Karáskových
písní - Ve Vídni žehnají volům, Ženský sou fajnový, Say no to the devil, zazněly i
písničky nové, ještě sotva naučené.
Vrcholem celého koncertu ovšem byla chvíle, kdy se klášterem rozlehly sloky
chorálu našich bojovných předků: slyšet Kdož jsú Boží bojovníci na nádvoří
františkánského kláštera, to už je pořádná ekumenická bomba. Zvláštní a krásné na
tom bylo, že ta píseň nezněla nijak cize nebo nepřátelsky - jakoby právě tady, na
katolické půdě, získala svůj pravý, původní smysl. Mohli jsme se, každý tiše sám u
sebe, ptát: máme odvahu být dnes, ve složitém a nebezpečném světě, opět Božími
bojovníky?
Bratru Paschalovi se podařilo pěkné přeřeknutí, skupinu uvedl namísto
Pozdravpámbu jako Pámbu zaplať. Tím vystihl jistě nejen moje pocity v tu večerní
chvíli - díky, Pane, za tohle křesťanské společenství, přesahující a znovu otevírající
hranice, kdysi kýmsi mezi námi, Božími dětmi, položené.
FMO

______________________________________________________

ZE ŽIVOTA CÍRKVE
Prázdniny se sv. Františkem pro chlapce - Staré Město pod Kralickým
Sněžníkem (Jeseník). Od 17 let : 5. 7.-11. 7. nebo 25. 7.- 1. 8. 14-17 let 16. 8.- 23.
8. nebo 23. 8.- 30. 8.. Přihlášky nejpozději 1 měsíc před termínem! Kontakt: br.
Serafín, klášter kapucínů 783 96 Újezd u Uničova 1, tel: 0643/ 435 073

Uvítali bychom…
Děkujeme za článek v minulém čísle Sněženky "Sekulární řád", v němž
nám byl objasněn význam "mše sv. s profesí". Rádi bychom poznali více.
Všichni chodíme do naší františkánské farnosti, sdílíme zde alespoň z dálky
některé radosti i starosti. V článku nás ještě zaujalo vyjádření "františkánské
charisma", "snažit se žít evangelium podle příkladu sv. Františka".
Myslíme, že by tato tématika zajímala mnohem více návštěvníků naší
farnosti. Proto prosíme o další příspěvky, které by nás hlouběji uvedly do
problematiky a pomohly i nám žít podle sv. Františka.
redakce

Celý řetězec událostí, které provázely náš život se náhle objevuje v souvislostech,
které jsme netušili a v podobách, které jsme si ani neodvažovali očekávat. Vidíme, jak
moudře nás Pán vede po cestách, lemovaných všude znameními Jeho pozornosti a
lásky. A ta znamení jsou zrcadlem našich modliteb, mírou víry a důvěry, kterou jsme
do nich vložili.
Malověrnost je hříchem, na který doplácíme jen my sami. Jak bychom ale mohli
připustit, že Pán nás opravdu opustí, že nás vyloučí ze své lásky? On, který pro nás
obětoval vlastního Syna, když jsme o Jeho lásku ani nestáli?
JJO

_____________________________________________________

Z FARNOSTI
Poděkování
Děkujeme Vám všem, kdo jste jakýmkoli způsobem přispěli k důstojnému,
slavnostnímu a radostnému průběhu oslavy 50. výročí kněžství otce Norberta.
Myslíme, že jsme jako farnost obstáli výborně, zdá se, že se nám začíná
Ludmila Jirsová
dařit vytvářet farní společenství. Díky Pánu i Vám všem.

Dověděli jsme se...
Život jde dopředu. Každý den přináší nové události. V některých sférách
to probíhá nečekaně rychle, jinde zas zdánlivě pomalu. A tak došlo i na to,
že čtyři bratři ze zdejšího františkánského konventu zahájí v tomto měsíci
přípravu ke složení slavných slibů. Jsou to bratři Felix , Filip, Ignác a Lukáš.
. Příprava bude trvat celý měsíc. V odloučení od běžného způsobu
klášterního života budou v tichu rozjímat o významu tohoto životního kroku,
jímž se řeholník natrvalo zasvěcuje Bohu. Bratři složí své sliby do rukou
provinčního ministra v sobotu 22. srpna při mši svaté v 11 hod. v kostele
Panny Marie Sněžné. Vzpomeňme na ně v modlitbě.
ši

První svaté příjímání.
V neděli 14. června přijalo několik dětí první svaté příjímání při mši svaté
v 9 hod u Panny Marie Sněžné.
Myslím, že to je velice vážný a slavný okamžik jak pro děti, tak pro rodiče
i pro celé farní společenství. Mohli bychom se radovat společně, vyprošovat
těmto dětem i jejich rodinám Boží pomoc, mohli bychom sdílet tuto
neopakovatelnou událost, ale za jednoho předpokladu, že o tom bude farnost
včas vědět. Je málo, oznámit příslušné datum jen na některé bohoslužbě. I
proto máme farní zpravodaj, aby nás všechny informoval předem. Je to právě
Bible, která nás vyzývá "Radujte se s radujícími, …(Řím 12, 15).
redakce

Anketa
V minulém čísle jsme slíbili, že se podrobněji vrátíme k výsledkům naší
farní ankety. Odpovědí bylo hodně a lze říci, že leccos napovídají o stavu naší
farnosti a Vašem zájmu o ni. Naše anketa je dialogem a mnozí to tak také
pochopili.
Sešlo se celkem 97 odpovědí, což nás přirozeně potěšilo. Mnozí připsali i
své osobní připomínky. V počtu odpovědí výrazně vedou ženy, a to bez
ohledu na věkové skupiny.
Na druhou otázku - příslušnost k farnosti odpověděla většina dotázaných
kladně (72), menší část záporně (22). U třetí otázky - účast na nedělních
bohoslužbách - se většina mužů i žen přiklání k účasti na hlavní farní mši v
9.00 hodin a "dětské" mši v 10.15.
Zajímavé jsou odpovědi na čtvrtou otázku, týkající dalších farních
aktivit. Podle Vašich odpovědí - (66 ano, 35 ne) by se zdálo, že většina - dvě
třetiny - těch, kteří odpověděli, se do takové aktivity zapojují. Teď bude asi
potřeba pracovat na tom, aby se tyto aktivity více setkávaly a spojovaly ve
společném životě farnosti, který zatím takový obraz nedává.
Co se týče programu, který by ve farnosti existoval (otázka č. 5), se
většina vyjádřila rozpačitě a zdá se, že o jeho potřebě zatím přemýšleli jen
nemnozí z Vás. Přitom na šestou otázku, zda je ochotna se aktivně do života
farnosti zapojit většina z dotázaných odpověděla kladně (55), záporně jen 8
hlasů, zatímco 33 respondentů nemá v této věci jasný názor.
Většina z Vás se rovněž přihlásila k pravidelnému čtení Sněženky, otázka
č. 7) - 54 kladných odpovědí, další -36 respondentů ji čtou občas. Je to jistě
potěšující ocenění naší práce a děkujeme i za některé připomínky, které jste
nám napsali. Z dalšího křesťanského tisku (otázka č. 8) vede Katolický
týdeník, následuje Arcidiecésní zpravodaj, AD, Poutník, Světlo a Report, další
časopisy již jen ojediněle.
Zvláštní, devátá otázka, věnovaná Synodě (Sněmu) katolické církve
vyznívá rovněž kladně, většina (65 respondentů) o něm přinejmenším již
slyšela. Rovněž v následující otázce č. 10 - zájmu a ochoty se do této práce
zapojit účastí ve sněmovním kroužku se mírná většina - 28 k tomuto zájmu
přihlásila, 24 lidí se vyjádřilo záporně a větší část, 42 nemá jasný názor. I to je
však dobré znamení, že naše farnost nestojí stranou hlasu a potřeb celé Církve
a je to příslibem, že i náš sněmovní kroužek, který se v této době konstituuje,
bude dobře a úspěšně fungovat. Tento sněm byl rovněž hlavním důvodem,
proč jsme naši anketu uvedli právě v této době.
Zbývá jen otázka č. 11 - farní klub, který většina Vás - 67 - již navštívila a
tak nezbývá než pozvat i ty, kteří jeho krásné prostory a milé prostředí zatím
nepoznali.

Pozvání na pravidelnou eucharistickou adoraci ve čtvrtek (otázka č. 12)
pravidelně využívá jen 10 nejvěrnějších, občas přichází 17 farníků, zatímco
záporně odpovědělo celých 65 dotázaných. Asi bychom se měli zamyslet a víc
využívat této příležitosti k setkávání s Tím, který je Cesta, Pravda a Život.
Řada z Vás připojila i další náměty a připomínky k činnosti farnosti, ale i k
liturgickým otázkám. Co se týče farnosti samotné, dotýkají se tyto připomínky
často problémů, o nichž hovoříme na pravidelných setkáních farnosti,
uvedených v programu na zadní straně Sněženky a přístupných všem
zájemcům. Problémy nejsou např. vždy v neexistenci těchto aktivit, ale spíše
v jejich vzájemné koordinaci a napojení na společné akce celé farnosti.
Všechny tyto otázky včetně těch, které jsou obsaženy ve Vašich
připomínkách, budou, pokud již nejsou, předmětem diskusí, které by měly
vést ke zlepšení a zviditelnění všeho toho, co se ve farnosti děje. Záleží to
redakce
koneckonců na nás všech.

Sněmovní kroužek
V úterý 16. 6. jsme se opět sešli. Spolu s bratrem Štěpánem nás bylo celkem 16.
Po úvodní modlitbě nás br. Štěpán informoval o setkání animátorů s moderátorem
sněmu pro pražskou diecézi p. J. Černým:
• animátoři nemusí mít teologické vzdělání
• v zápise by měly být zapsány výpovědi členů kroužku (bez "cenzury")
• okruhy otázek, které je možné diskutovat do doby, než dostaneme sněmovní
materiály
Tentokrát jsme mluvili na téma "společenství", jaké by mělo být a jaká jsou v naší
farnosti: otevřenost společenství, pevný základ členů, nesmí být diskusním
kroužkem, vychází z duchovních hodnot jednotlivých členů, nutné mít téma
setkávání, komunikace - otevření se problémům, pravidelnost setkávání.
A. Opatrný: Pastorační situace u nás.
Příští setkání se koná v úterý 15. září. v 17:00 hod. ve farním klubu, téma: Co mě
v církvi naplňuje radostí? Co mě v církvi netěší? Pokud vás toto téma oslovilo a jste
ochotni se podělit o své názory s ostatními, budeme všichni rádi. Sněmovní kroužek
je otevřený, každý je vítán.
Zápis ze sněmovního kroužku si můžete přečíst na velké nástěnce v klubu, zápis a
další materiály určené pro zájemce o sněmování jsou k rozebrání v poslední zásuvce v
sekretáři ve vestibulu farního klubu (označení: SNĚM).
L. Jirsová

Po prázdninách bude první mše svatá pro děti s rodiči
v neděli 13. září v 10:15 hod v kapli sv. Michala.

Přejeme Vám všem hezké a slunečné prázdniny,
osvěžení nejen těla, ale mysli i ducha.

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, 11:15, 18:00
Každý čtvrtek v 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala.

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Červenec, srpen 1998
1 . 7. St
4 . 7. So

5 . 7.
15 . 7.
5 . 8.
6 . 8.
11 . 8.
14 . 8.
15 . 8.
20 . 8.
22 . 8.
1 . 9.
8 . 9.
13 . 9.
15 . 9.

Ne
St
St
Čt
Út
Pá
So
Čt
So
Út
Út
Ne
Čt

8:00

8:00

8:00

11:00
16:00
10:15
17:00

Odjezd dětí na tábor s br. Filipem
50 let kněžství
mše svatá - celebrují: otec Anselm OFM
otec Bernard OFM
otec Florián OFM
otec Norbert OFM
otec Vladimír OFM
Odjezd dětí na farní tábor
Svátek sv. Cyrila a sv. Metoděje
Připomínka 14 umučených bratří
Poutní slavnost u Panny Marie Sněžné
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Kláry
Připomínka 14 umučených bratří
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Památka sv. Bernarda
Slavné sliby bratří františkánů
Setkání farnosti
- farní klub
Svátek Narození Panny Marie
Mše sv. pro děti s rodiči
- kaple sv. Michala
Sněmovní kroužek
- farní klub

______________________________________________________________
Po dobu prázdnin nebude v neděli 10:15 bohoslužba pro děti s rodiči
ve čtvrtek 17:00 bohoslužba pro mládež.
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 2, 50 Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.

