Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 9

Ročník IV.

září '98

Moto: Nejsme na zemi proto, abychom tu opravovali muzeum, ale proto,
abychom pěstovali zahradu překypující kvetoucím životem, která je určena pro
krásnější budoucnost.
Jan XXIII
Vichřice a oheň jsou ze všech živlů nejstrašnější a nic, čeho se zmocní,
nenechávají na místě a v původním stavu...
Kdo věří v Ducha svatého jako tvůrčí činnost Boží a v této víře prosí o příchod
tohoto Ducha, musí si být vědom, že tím přivolává božskou výtržnost a že se tím
připravuje na to, aby ho Bůh vyrušil v jeho "držení", v jeho zvycích, také v jeho
navyklém způsobu myšlení, jestliže se už nehodí k tomu, aby byly nádobou
blahodárného nepokoje a vzrušené pravdy. Kdo se tedy modlí "Přijď svatý
Duchu", musí být ochoten se modlit " Přijď a vyruš mne tam, kde je to nutné".
W. Stahlin
______________________________________________________________

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
Krizové poučení církve z let "osmašedesátých".
Mons. Ladislav Simajchl
Léta "osmašedesátá" nám přinesla dva velké zážitky.: Najednou jsme mohli dělat
všechno, nač stačíme. A druhý velký zážitek: že jsme v té dvacetileté skrčenosti jaksi
zatvrdli. Že se rozhejbáváme jaksi moc ztěžka.
- Najednou jsme měli přístup k mládeži. A pro mladé toto setkání s křesťanstvím byl
nový zážitek. Hrnuli se do kostelů - samozřejmě se svými kytarami, píšťalkami a
bubínky. A v církvi se zvedala vlna nevole proti rušitelům navyklého posvátného klidu:
"Za chvíli byste v kostele zavedli ještě tanec. Nechte toho!"
- Najednou měla možnost vystoupit na veřejnost různá dosud tajná společenství. A
zase zadul zhůry mrazivý vítr: "Totak - rozbíjet jednotu farností, kdoví jestli ne i jednotu
církve. Nechte toho."
- Najednou začali ožívat laici a nabízeli své síly k práci ve farnosti, ve farních radách:
"Totak, ještě by kněžím začali poroučet, co mají a nemají dělat! Nechte toho."
- Najednou jsme měli možnost upravit farní sály na klubovny mládeže a farní stodoly a
humna na hřiště. Ale dodnes většina farních stodol chátrá, protože mnozí kněží se
dodnes bojí připustit si mládež příliš blízko.
- Najednou jsme měli možnost doplnit socialistická panelová sídliště ve městech
duchovními centry - kostely, zřídit tam nové farnosti. Kolik jich vzniklo? Tenkrát žádné.
A obávám se, že dodnes sotva jaké.
Neměly by nám být tyto zkušenosti už jednou k poučení?
Lidský strach může ochromit a zplanit všechno dobré vanutí Ducha. Všechnu inspiraci.
Ne navždy, ne docela. Ale z nádherného rozběhu hřebce může bázlivost udělat
těžkopádný krok valacha.
- Kytary a rytmické písně mladých se ze všech kostelů vyhnat nenechaly. A také je nám
už dnes zřejmé, které písně se do kostela svou textovou i zpěvnou hodnotou hodí - a
které se uplatní spíše u táboráku. Jenže v přemnoha kostelích jak je rok dlouhý, zpěv
farní mládeže nezazní vůbec.
- Už je nám dnes zřejmé, že malá společenství oživují jako kvasinky těsto celé farnosti.
Ale kolik farností přetrvává dodnes v pasivitě, protože tam přežívá strach ze strašení
strašidly.
- Už je nám dnes zřejmé, že práce ve farnosti je bez laiků nemyslitelná Ale kolik
ochotných laiků bylo natrvalo znechuceno nedůvěřivými postoji církve.
Bráníme se. Bojíme se. Stále něčeho. Všeho nezvyklého. Všeho nového. Jenže Duch
svatý vše činí nové, vše stále obnovuje.
Nebojme se chudoby, když nám dnes nevrátí včera ukradebný majetek Dělali to tak
císařové svaté říše římské stejně jako dnešní soudruzi ateisté. - Nikomu se nechtělo a
nechce nic církvi vracet. Nebojme se chudoby, vždyť církev, která má dobrou míru
Božího Ducha, ta vždy znovu obrůstá jako vrby při řekách babylonských.
Dělejme si starost o jeden majetek církve: Abychom byli bohatí láskyplnou ochotou
sloužit lidem. Abychom byli bohatí nadějí beze strachu.
Převzato z Katol. týdeníku. č. 34/98, redakčně kráceno.

________________________________________________________

ZE ŽIVOTA CÍRKVE
Seminář : Žena v církvi a ve společnosti - Žena a výchova (Co vlastně dělá
žena v domácnosti) v sobotu 17. října 1998 v 9:30-17:00 tentokrát v Olomouci,
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2. Přednáší P. dr. Jiří Skoblík.
(Doprava zajištěna, přihlášky do 1. 10. na tel. 20181329.)
Koncert AVE SANCTA FAMILIA k 100. jubileu chrámu sv. Prokopa.
Koná se ve čtvrtek 1. 10. 1998 v 19:30 hod. v kostele sv. Prokopa,
Sladkovského nám, Praha 3 pod patronací Farního úřadu sv. Prokopa, YMCA-Živá
rodina a Sdružení ochrana nenarozeného života.
Uslyšíte skladby : A. Dvořák, V. Hálek, M. Bruch, P. Eben, G. F. Handel aj. (
mezzosoprán, bas, violoncello, varhany, cembalo). Vstupenky (75,- Kč) lze zakopit před
koncertem nebo informace podá paní Jirsová tel.: 231 35 13.

Poutní mše svatá v Hájku u Prahy v září 1998 NEBUDE!
Důvody: Při odstranění havarijního stavu zdiva a střechy ve dvorní části
východního křídla byl podrobněji prozkoumán celý objekt a zjištěny příčiny
pokračujícího praskání kleneb, zvl. východní a jižní části ambitu. V roce 19971998 jsme provedli zajištění nejvíce ohrožených pilířů, odvodnění kvadratury a
započali s odstraňováním vojenských jízdních betonových drah v ambitu.
Pokračování v práci brání nedostatek finančních prostředků a dosud stále
nevyřešené majetkoprávní záležitosti. Řádu františkánů byla vrácena budova
kláštera, ne však pozemky (lesopark) kolem. Držitelé těchto pozemků nesouhlasí
s obnovením původního odvodňovacího zařízení kláštera.
Skutečnost, že klášter je staveništěm a prostor kolem je nepřístupný, brání
konání poutní slavnosti, ne však skupinám dobrovolných pracovníků v pomoci
při záchraně. Zájemci hlaste se u p. Langa (správce objektu), tel.: 0312-697125
nebo u kvardiána konventu v Praze u Panny Marie Sněžné: tel.: 02-24225731.
Řád menších bratří - františkánů - OFM

Sobota - pro manželky se koná 10. října od 9-17 zaměřená na problematiku
partnerských vztahů. Přihlášky na tel.: 24942236.
Sobota - pro osamělé rodiče se koná 17. října od 9 hodin v areálu sester
voršilek, vchod z Voršilské č. 5. Na programu je přednáška na téma
Problematika výchovy dětí v jednorodičovských rodinách. Cílem není vytváření
nových partnerských vztahů mezi osamělými rodiči, nýbrž pomoci jim
překonávat těžkosti v jejich nelehké situace. Přihlášky na tel.: 24942236.

Sobota - pro osamělé maminky se koná tentokrát 13. října ve 14:00 hod v
areálu sester voršilek, Voršilská 5. Přiveďte i své děti. Pravidelná setkání budou
každou první sobotu v měsíci.
____________________________________________________________

LITURGICKÉ OKÉNKO
A) Úvodní mešní obřady (ze všeobecných pokynů k misálu)
To, co předchází bohoslužbě slova, totiž příchod, pozdravení, úkon
kajícnosti, Kyrie, Sláva na výsostech Bohu a vstupní modlitba, má povahu
začátku, úvodu a přípravy. Účelem těchto obřadů je, aby shromáždění věřící
vytvořili společenství a dobře se připravili ke slyšení Božího slova a k
důstojnému slavení eucharistie.
1. Příchod
Když se lid shromáždil, zatímco přichází kněz a přisluhující, začne se
zpívat vstupní zpěv. Smyslem tohoto zpěvu je zahájit bohoslužbu, podporovat
jednotu všech shromážděných, uvést jejich mysl do tajemství liturgické doby
nebo svátku a provázet průvod kněze s přisluhujícími.
Pokud se při příchodu kněze nezpívá, recituje se antifona z misálu; říkají
ji všichni věřící, případně někteří z nich, nebo lektor anebo, není-li to možné,
říká ji kněz po pozdravu věřících.
2. Pozdravení oltáře a shromážděného lidu
Když kněz a přisluhující přijdou do presbytáře, pozdraví oltář. Na
znamení úcty kněz a jáhen oltář políbí; kněz jej může též okouřit kadidlem.
Po vstupním zpěvu se kněz a celé shromáždění znamenají znamením kříže.
Potom kněz pozdravem probudí ve shromážděných vědomí přítomnosti
Páně. Tímto pozdravením a odpovědí lidu se dává najevo tajemství shromážděné
církve.
Připravil br. Ignác

Víkendová duch. obnova pro osamělé maminky se koná ve dnech 13. 15. 11. 1998 ve Smečně. Nutné se přihlásit v Centru pro rodinu, tel.: 24
94 22 36.

DOPORUČUJEME
Ultreia !
"Františkáni nás usadili ve své jídelně - refektáři, sesedli se kolem a hostí nás
zbytky svého oběda. Po chůzi Prahou a po dvou bohoslužbách nás to opravdu
těší. Navíc je to přesně ve stylu pouti - takhle bývali v klášterech hoštěni poutníci
od nepaměti. Dostáváme polévku, brambory ochucené karí, pečeni se špenátem,
čaj - dosvědčuji, že jídlo je bohaté a velmi chutné. Prostou františkánskou stravu
jsem si dosud představoval jinak. Bratr kuchař se dívá, jak jíme, a raduje se z
toho, že nám chutná.
A povídáme si o všem možném. Zástupce představeného nejprve vypráví o
Kanadě, kde několik let působil. Pak přecházíme na ožehavější mezikonfesijní
téma - úctu ke světcům. Františkáni vyprávějí zasvěceně a s nadhledem, jak se ve
středověku ze světců stali "Boží ministři" pro různé resorty. Například svatý
Antonín je prý "ochráncem ztracených věcí", původně se myslelo na milost
posvěcující, ale tomu lidé nerozuměli a zapomněli na to. Dnes ho považují za
svého patrona i zloději; před krádeží mu pálí svíčku. Pak zapaluje svíčku ten
okradený, aby našel své ztracené věci.
Venku jistě hlučí velkoměsto a proudy turistů se valí Václavským náměstím a
Národní třídou. Sem to nezaléhá. Sedíme v refektáři s několika hnědými mnichy,
společně se smějeme a shodujeme se, že Pán Bůh musí mít smysl pro humor.
Středověký člověk si nedokázal představit, že by mohl k Bohu přímo pokračují františkáni - ke králi také nemohl přímo, ale jedině přes úředníky. Tak
si takové Boží úředníky vytvořil ze svatých. Není divu, že takhle pokleslou úctu
ke svatým evangelíci odbourali. Ale s vaničkou vylili i dítě, zbavili se úplně
všeho. Úcta ke svatým přece být může a světci mohou být příkladem. V tom
přitakáváme. Bude ovšem zajímavé podívat se na katolické svaté těmahle očima,
až se s některými při svém putování setkáme.
"Nechť vás provází na cestě požehnání všemohoucího Boha", píší nám
františkáni do poutní knihy, když se loučíme."
Přečetli jsme si v knížce Zdeňka Susy (vydáno vlastním nákladem ve
Středoklukách, 1998). Na své pouti do Santiaga de Compostela, podniknuté v
letech 1991 - 1996, s přerušením ve francouzském Le Puy,
si evangeličtí poutníci předsevzali navštívit co nejvíce křesťanských
společenství. To se jim postupně v Čechách, Německu, Švýcarsku, Francii a
Španělsku také podařilo a vznikl tak unikátní "ekumenický cestopis", inspirující
velikou otevřeností pro bohatství všech křesťanských tradic západní Evropy. A
ten podivný název? Ultreia znamená v jihofrancouzském nářečí dál - tak se
zdravili
středověcí
poutníci
na
svatojakubské
stezce.
FMO

SVĚT KOLEM NÁS
KŘESŤANÉ PROTI NÁSILÍ
Otec Halík, znepokojen vlnou násilí, které se v poslední době v naší zemi
začíná stále více projevovat, zejména pak pouliční bitkou, do které se zvrhla
původně plánovaná ekologická demonstrace, vyzval mladé lidi k společnému
zamyšlení nad tímto problémem. Diskuse proběhla v sakristii Njsv. Salvátora po
studentské mši svaté v úterý, 19. května. Diskutovalo se vášnivě a dlouho - bylo
vidět, že toto téma není mladým křesťanům lhostejné. Do diskuse se později
zapojili i dva členové ekologické sekce Křesťanské akademie, kteří se právě
vrátili z jednání o tomto problému. Zúčastnění se shodli na tom, že nelze jen
nečinně přihlížet tomu, co se kolem nás děje. Vidí velké nebezpečí v tom, že
díky nešťastnému zakončení ekologické demonstrace budou napříště všechna
ekologická hnutí označována puncem extremismu a násilí. Otec Halík proto
navrhuje akci "Ekologové proti násilí", která by měla proběhnout co nejdříve a
formou adekvátní její naléhavosti. Podíl křesťanů na této akci by neměl být
zanedbatelný.
V diskusi zazněla také věta zaníceného mladého muže, kterou se snažil
ospravedlnit ničení majetku, k němuž při demonstraci došlo: "Bůh nám
přikázal milovat lidi a ne věci". Na tuto větu u Njsv. Salvátora nikdo
nereagoval. Přesto si myslím, že zaslouží naše zamyšlení, abychom celému
problému lépe porozuměli. Především je ale zapotřebí uvažovat o její
pravdivosti.
H. Outratová
Jsme schopni společenství?
Prolomit bariéru všednosti a zaběhanosti každodenních "rituálů" zdá se být
úkolem jedním z nejtěžších. Dokonce se ukazuje, že i křesťané, kteří by měli být
otevřeni vanutí Ducha Božího a tudíž schopni přijímat a zpracovávat nové
vjemy, vztahy a podněty okolního světa, se raději zabydlují v bezpečí známých
vztahů a vazeb, které si pracně vybudovali a které jim poskytují dokonalou iluzi
bezkonfliktního života uprostřed bláznivého světa.
Každý máme nějakou tu svou výmluvu a omluvu, ale když nedokážeme
rozpoznat Hlas uprostřed světa - kdo z nás to vlastně dokáže? - pokusme se být
alespoň vnímavější k tomu, co nás obklopuje a co by se nás mělo bezprostředně
týkat. Co nám kdo nabízí, co nám kdo ze sebe dává, proč o mne vlastně stojí a
co já s tím? Možná, že nám právě takové a podobné ;otázky pomohou pochopit,
co to vlastně je ono společenství v Kristu, o které usilujeme.
H. Outratová

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Září 1998
8. 9.

Út

13. 9.
14. 9.

17:00
Ne 10:15
Po 19:00

15. 9.

Út

16. 9.
21. 9.

St
Po

17:00

28. 9.
30. 9.

Po
St

19:19

8:00
17:00

4. 10. Ne
6. 10. Út

16:00

Svátek Narození Panny Marie
Setkání výtvarníků se mší svatou
Mše svatá pro děti s rodiči - poprvé po prázdninách
Koncert: ŠalMíJá
Benefiční koncert pro hospic - Litoměřice
Připomínka 14 umučených bratří
Sněmovní kroužek
farní klub
Památka sv. Ludmily, mučednice
Přednáška: Svatá Hildegarda von Bingen
- PhDr. Hana Vlhová
kaple sv. Jana
Slavnost sv. Václava, hlavní patron českého národa
Přednáška: Nejsvětější Trojice v pohledu sv. Bonaventury
- br. Václav C. Pospíšil OFM
farní klub
Slavnost sv. Františka z Assisi
Setkání farnosti

farní klub

________________________________________________________

Z FARNOSTI
Pondělní společenství (nejen) mladých zve do svých řad absolventy
Paschalových katechumenátů a další zájemce. Setkáváme se každé pondělí od 18
do 20 hodin ve Farním klubu. V současné době čteme na pokračování
Guardiniho knihu "O posvátných znameních" a věnujeme se biblickému čtení
Martin Vaňáč
předcházející neděle.

Sněmovní kroužek. Na červnovém setkání

jsme mluvili na
téma
"společenství", jaké by mělo být a jaká jsou v naší farnosti. Nyní po prázdninách
se sejdeme 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.
L. Jirsová
Společně do divadla. Vzhledem k velmi úspěšné společné účasti na představení
Terezka letos na jaře, vás opět zveme na společnou návštěvu divadla. Tentokrát
to bude činohra v Národním divadle PAŠIJE aneb Theatrum passionale v
neděli 22. 11. ve 14 hodin. Lístky (30,- až 80,-) se musí koupit 1 měsíc předem,
tzn. již v říjnu, proto se hlaste u p. Vašků v neděli ve Farním klubu nebo na tel.:
231 99 16.
L. Vašků
_______________________________________________________________
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