Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 12

Ročník IV.

prosinec 98

Motto: Dobrota našeho Pána se projevuje v tom, že nám často nedává co
chceme, aby se nám dostalo toho, co bychom měli chtít.
sv. Augustin

Má hluboký smysl, stojíme-li vždy znova před týmž tajemstvím,
objevujeme-li vždy znovu to, co jsme při posledním setkání neviděli nebo
nepochopili v celosti a úplnosti. Pán zná naši nedokonalost - jsme dílo jeho
rukou - a dává nám vždy znovu procházet cestou, o níž jsme si možná mysleli,
že ji již známe.
Každý rok se tak smíme vracet na samotný počátek, ke zdrojům a kořenům
naší víry, abychom byli svědky Kristova narození, abychom pochopili božskou
vznešenost i lidskou prostotu našeho Krále, položeného v betlémských jeslích.
Je králem všech, kteří se nechali vést světlem betlémské hvězdy, kteří v tichu
betlémské chýše spatřili jeho slávu i pokoru, je králem, jemuž sloužit, znamená
vládnout. Je novou nadějí, je novým začátkem, je vždy novou výzvou k
vnitřnímu obrácení. Modleme se, aby se narodil i v každém z nás, aby se stal i
králem našeho srdce.
JJO

Blahoslavení bdící služebníci

(Lk 12)

(advent a vánoce 1998)

Naši předkové, jak dosvědčují i staročeské roráty, prožívali advent –
dobu přípravy na vánoční svátky – v duchu starozákonních proroků a
především s blahoslavenou Pannou. Mnoho je dnes setřeno k neznatelnosti ze
zvyků i v liturgii změnou života. Během adventního času zní už vánoční písně
v obchodních domech a vánočky jsou v prodeji po celý rok. Nelze se prostě
vrátit zpět. Jak však prožít tento úsek času, ne už radostného očekávání, ale
spíše období spěchu (i naší zásluhou)? Konstatujeme jen, že uplynul další rok;
že nám přibývá roků a ubývá života jako svíce, která hoří. Poslední věta
evangelia o slavnosti Ježíše Krista – Krále v liturgickém roce „C“ zněla: „Dnes
budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43). Evangelium 1. neděle adventní končí
výzvou: „buďte připraveni, Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
To znamená: blíží se příchod Božího království, chvíle setkání s Kristem.
Myšlenka setkání s Kristem je středem adventu i Vánoc, ať už si připomínáme
Ježíšův příchod a život na zemi či náš vlastní život v Církvi, kdy
v každodenním úsilí věřícího člověka se uskutečňuje příchod Božího
království. Děje se to skrze víru, v touze po pravdě, po spravedlnosti a lásce
skrze svátosti. Veškerým takovým snažením vyslovujeme totéž, co ústy
v modlitbě Páně, když říkáme: „Přijď království tvé“. A to až do chvíle, kdy se
pro svět, nebo alespoň pro mne naplní, uskuteční. Buďme připraveni na
setkání. Pomocí bude i adventní rekolekce 5. prosince.
Vstupní antifona jitřní vánoční mše říká: „Dítě se nám narodilo (v
chlévě pro dobytek), syn je nám dán.“ Toto obdarování nabídnuté všem jsou
schopni přijmout jen chudí; lidé s prázdnýma rukama. Jsou to slova důvěry
v Boha nabídnutá zvláště mladým, nezabezpečeným manželům. Nám ostatním
jsou adresována slova u Lk 2,7 „a položila ho do jeslí, protože (v domech pro
takové běžence) nebylo místo.“
Ježíš Kristus věrně plní svůj slib „já jsem s vámi stále.“ Používá
lidských úst k zvěstování evangelia a sám otvírá srdce naslouchajících. Vybízí
nás k přemýšlení. Burcuje naše svědomí, když se zavíráme do našeho
soukromí. Stojí u dveří a tluče.
S neznámým evangelíkem prosme: Pane, ukaž nám, že nestačí přijímat
tě jen v srdci. Přesvědč nás, že tam, kde je otevřené srdce, musí být i otevřený
dům. Pane, ty nechceš naše zpívání, ty nechceš tak málo, ty čekáš vše, protože
sám jsi dal všechno.
bratr Michal

Sbírka.

V neděli 1. listopadu 1998 se v našem kostele konala finanční sbírka
na potřeby Arcidiecézní charity. Při všech bohoslužbách bylo celkem vybráno
9090,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Vánoční program pro rodiče s dětmi v kostele sv. Vojtěcha v
Dejvicích v sobotu 19. prosince 1998 v 15.00 (vánoční hra, koledy, recitace,
scénky, ...). Pozvání přijali ing. J. Dufek, pan biskup V. Malý. Rezervace míst

na telefonu 73-10-44

Společenské odpoledne Každou druhou středu v měsíci, vždy od 15:0017:00 hod. pořádá Unie katolických žen ve farním klubu různé programy.
Tento měsíc se koná 9.prosince Vánoční koncert

HISTORIE a SOUČASNOST
Náš kostel je skoro na Václavském náměstí
Jednou ze zvláštností Václavského náměstí je, že na něm není žádný kostel.
V okolí je jich pravda dost, ale v jeho nejtěsnější blízkosti je jenom jeden. Je to
kostel, který všichni čtenáři Sněženky jistě důvěrně znají, kostel Panny Marie
Sněžné, do nějž chodíme z Jungmannova náměstí. Když jdeme po levé straně
Václavského náměstí, v jeho dolní části směrem na Můstek, ani si
neuvědomíme, že jsme v jeho těsné blízkosti. Při pozorném pohledu na okolní
domy však uvidíme nad vchodem jednoho z nich sošku Panny Marie s
Jezulátkem. Je to Peterkův dům na Václavském náměstí číslo 12. Příští rok
tomu bude právě sto let, co byl tento skvost české secese dostavěn podle
projektu významného architekta Jana Kotěry a jeho fasáda byla vyzdobena
podle návrhu Josefa Pekárka a Stanislava Suchardy. Pokud bychom měli
možnost vejít na dvůr tohoto domu, otevře se nám krásný a nezvyklý pohled na
náš kostel, na věžičku v jeho zadní části. A od starousedlíků bychom se
dozvěděli, že pod námi se nachází bývalé pohřebiště významných osob.
Na kostel na Václavském náměstí nezbylo místo asi hlavně proto, že to
bylo odjakživa centrum obchodní. Jeho duchovní náboj nespočívá jen v soše
svatého Václava, ale i v malé sošce na Peterkově domě. A tak až půjdeme v
předvánočním shonu po Václavském náměstí nakupovat dárky, všimněme si
sošky Panenky Marie s Jezulátkem a uvědomíme si, že jsme jen malý kousek
od našeho kostela.
Jiří Slavíček
________________________________________________________________
Vaše názory a připomínky jsou naším společným bohatstvím a i na nich záleží,
jak se podaří splnit poslání našeho zpravodaje. Nebojte se a neostýchejte se
napsat na kontaktní adresy redakce..

POZOR! Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je již 15. prosince.

Návštěva Národního divadla - 17. ledna ve 14:00 hod.
Podařilo se nám koupit 110 lístků na divadelní představení "Pašije".
Objednávek bylo 90, proč je tedy lístků 110? Znáte sestry Matky Terezy?
Chodí k nám v neděli na mši svatou v 10.15 a doprovází děti. Vzpomínám, jak
jsme s našimi dětmi k těmto sestřičkám v jejich začátcích po sametové revoluci
chodili a občas jim přinesli pytel brambor, tašku jablek nebo nějaké potraviny
pro jejich svěřence. S hanbou si uvědomuji, že už je to dlouho, co naše
návštěvy ustaly. Jednou v neděli po mši svaté přišly do farního klubu dvě
sestřičky a velmi nesměle se ptaly na lístky do Národního divadla. Chtěly by
"svým" dětem a bezdomovcům zprostředkovat krásný kulturní zážitek. Kde na
to ale vzít? Jak známo děti peníze nemají, bezdomovci také ne, a sestry, ty už
vůbec ne, ty žijí z milodarů. A proto vás prosíme, kdo můžete přispět,
neváhejte. Objednané lístky si můžete vyzvednout každou neděli od 6. prosince
do konce roku 1998 ve farním klubu vždy od 10-12 hod. nebo kdykoli u nás
doma po telefonické domluvě na čísle 231-99-16. Za příspěvky upřímně
děkujeme.
Vladimír Vašků
______________________________________________________________________

SVĚT KOLEM NÁS
Výzva pro každého z nás
Charitativní a humanitární organizace "Naděje" vyhlašuje sbírku vánočního
cukroví, drobných dárků, upomínkových předmětů, hygienických potřeb a
pánských čepic, šál , rukavic, ponožek a zachovaných zimních bot, teplých
svetrů, spodního pánského prádla, ložního prádla a ručníků. Na Štědrý den se
chystá uspořádat každoroční štědrovečerní setkání pro staré opuštěné lidi, které
je uskutečňováno z darů dobrých přátel. Své příspěvky můžete osobně nosit
(nebo zaslat poštou) do středisek "Naděje" denně až do 24. prosince 1998.
Střediska najdete na adresách:

Bolzanova ulice č. 5, Praha 1
Varšavská ulice č. 37, Praha 2

od 8-21.30 hod.
od 8-16.00 hod.

Prosíme, aby věci byly zachovalé nebo nové.

Srdečně děkujeme.
Jana Běťáková

První neděli adventní při promluvě na "dětské" mši sv. nás otec
Prokop vyzýval, abychom něco málo před vánoci ušetřili a ušetřené
peníze darovali potřebným. Zde se nám nabízí konkrétní možnost, kam
děti spolu s námi rodiči mohou donést drobný dárek. Jistě to bude pro
všechny velká radost.
red.

________________________________________________
LITURGICKÉ OKÉNKO
Bohoslužba slova (ze všeobecných pokynů k misálu)
Hlavní část bohoslužby slova tvoří čtení z Písma svatého proložené
mezizpěvy. Homilie, vyznání víry a přímluvy neboli modlitba věřících ji
rozvíjejí a uzavírají. Ve čteních, která homilie vykládá, Bůh mluví k svému
lidu, zjevuje tajemství vykoupení a spásy a nabízí duchovní pokrm. Sám
Kristus je svým slovem přítomen mezi věřícími. Toto Boží slovo si
lid přivlastňuje zpěvy a hlásí se k němu vyznáním víry. Jím posílen se v
přímluvách modlí za potřeby celé církve a za spásu celého světa.
Biblická čtení
Ve čteních se věřícím připravuje stůl Božího slova a zpřístupňují se jim
biblické poklady. Poněvadž již z tradice úkol předčítání není úkolem
předsedajícího, nýbrž přisluhujících, sluší se, aby obvykle jáhen nebo, když
jáhen není, jiný kněz četl evangelium a lektor aby předčítal ostatní čtení. Neníli přítomen jáhen ani jiný kněz, čte evangelium kněz, který slaví mši.
Liturgie učí, že čtení evangelia je třeba prokazovat nejvyšší úctu.
Zdůrazňuje ho totiž před ostatními čteními zvláštními poctami: ten, kdo má
evangelium předčítat, připravuje se na to požehnáním nebo modlitbou; věřící
společným zvoláním uznávají a vyznávají, že je mezi nimi přítomen Kristus a
že k nim promlouvá, a proto mu naslouchají vstoje; knize evangelií se
prokazují zvláštní projevy úcty.
Připravil br. Ignác
________________________________________________________

Z FARNOSTI
Provincie sv. Václava Řádu menších bratří v Čechách a na Moravě
s radostí oznamuje, že v sobotu 12. prosince 1998 v 10 hod
ve františkánském kostele sv. Josefa v Moravské Třebové

bratr Ignác Vojtěch Majvald
přijme z rukou Otce biskupa Josefa Kajneka

jáhenské svěcení.
Pondělní společenství (nejen) mladých zve do svých řad nové 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 předcházející neděle.
M. Vaňáč

Sněmovní kroužek
Na listopadovém setkání jsme mluvili na téma "Jak v našich podmínkách splnit
úkol nové evangelizace". Byli s námi bratři Ignác a Paschal a věříme, že přijdou opět
(pokud jim to dovolí čas). Shodli jsme se, že evangelizace znamená především milovat
druhého, naslouchat mu, vytrvale se modlit.
• „Kdysi jsem si myslela, že musím lidi obracet na víru, ale teď vím, že je musím
milovat a obracet je bude Pán.“
Matka Tereza
• „Církev tedy přivede svět k evangeliu především svým chováním a životem, t.j.
životem ve věrnosti Kristu, v chudobě a zdrženlivosti, ve svobodném postoji vůči
mocným tohoto světa, prostě svou svatostí.“
Evangelii nuntiandi, apoštolská exhortace Pavla VI. z 8.12.1975

Příští setkání je v úterý 15. 12. v 17:00 ve f. klubu. Téma: V čem vidím naději.
Sněmovní kroužek není uzavřená skupina lidí. Pokusme se vytvořit ve farnosti živé
společenství, které společnou modlitbou, dialogem, ... a s Boží více poznává sebe i ty
druhé. Zveme i vás, kdo ještě váháte, každý jste vítán.
L. Jirsová
Zápis ze sněmovního kroužku si můžete přečíst na velké nástěnce v klubu
Nyní probíhá přípravná fáze sněmu. Smyslem je zapojit co nejvíce věřících (nejen
kněží), abychom si lépe uvědomili, co obnáší konkrétně být křesťanem, co můžeme více
a lépe činit pro věrohodnou tvář místní církve, jak lze vtělit veliké myšlenky
2.vatikánského koncilu do života farností, duchovních společenství a hnutí. Pokud se
tedy pokusíme a odvážíme vyjít na tento dosud neoraný terén, pomůže nám to lépe
poznat sebe, své potřeby a vybudujeme nosnou komunikační síť. Reakce božího lidu
pomohou jeho služebníků kněžím a biskupům pravdivěji poznat smýšlení pokřtěných.
Minout tuto šanci by bylo velikou škodou. Věcné sebepoznání je předpokladem hlubší
duchovní obnovy, bez níž všechny sociální, kulturní, charitativní i duchovní aktivity
církve stojí na písku. Otevírá se rovněž šance naučit se spolu mluvit a sdělovat
podstatné prožívání naší víry, zkušeností se životem uvnitř i vně církve. Nejvíce nesnází
v současnosti vzniká z nedostatečné komunikace na všech úrovních.
(převzato z Arcidiecézního zpravodaje)
Mons. Václav Malý - biskup

Živé jesličky.

I letos se koná v pondělí 21. prosince jesličková pouť na
Petříně. Sraz účastníků je v 16:00 na nádvoří před kostelem Nanebevzetí
Panny Marie na Strahově.
Jiří Luka

Silvestr v Liberci.

Jako každoročně mládež naší farnosti má příležitost
trávit závěr roku - Silvestr - společně v Liberci. Zájemci se mohou přihlásit ve
farním klubu, kde na nástěnce najdou informace. K tradičnímu programu patří
sjíždění Ještědu na bobech (pokud je sníh). Pokud byste někdo měl již odložené
a nepotřebné boby (pekáč) a mohl je věnovat našim mladým "sportovcům",
prosím přineste je do farního klubu nebo zanechte u bratra Ignáce na sebe
kontakt, rádi si pro ně přijedeme.
"mladí z farnosti"

Adventní koncert
ve středu 16. prosince v 19:19 hod.
ve farním klubu
Bohuslav Pavlas - violoncello
Božena Kronychová - klavír
________________________________
J. Brahms: Sonata e moll, op. 38
J. Suk:
Balada d moll, op. 3 č.1
B. Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň
Bohuslav Pavlas je vyhledávaným sólistou. Vystupuje nejen doma, např.
na Pražském jaru, v komorních cyklech České filharmonie, ale i v
zahraničí. Tentokrát se nám podařilo pozvat vzácného hosta. Važme si
této možnosti. Koncert bude jistě krásným uměleckým zážitkem, ale i
malým zastavením v předvánočním spěchu. Je to koncert pro nás
farníky, proto této příležitosti využijme.
Dobrovolné vstupné bude věnováno setrám Matky Terezy v Praze Dejvicích.

Úklid kostela Panny Marie Sněžné
Prosíme všechny, kdo máte zdravé ruce, nohy, sílu a ochotu pomoci,
abyste přišli v sobotu 19. prosince od 9.00-13.00 hodin pomoci uklidit
kostel Panny Marie Sněžné a přilehlé kaple (každý podle svých možností).
Pokusme se jednou překonat ostych a nabídnout pomoc. Na nedělních
bohoslužbách se nás přece schází mnohem a mnohem více než je vždy účast na
úklidu. "To ať pomůže ten druhý," řekneme. Ale kdo je ten druhý?
Uvědomme si, že spolu s duchovními správci vytváříme jedno společenství
- farnost, k farnosti patří kostel a i k němu máme povinnosti. Nejen "povinnost
chodit v neděli" na mši. Jako uklízíme doma a myslím, že ne málo, dejme si do
programu i úklid tohoto našeho kostela. Jako obvykle úklid bude organizovat
paní Anežka Tutrová. Předem upřímné Pám Bůh zaplať.
L. Jirsová

Svátost smíření pro děti
V sobotu 19. prosince dopoledne jsou všechny děti zvány do kostela Panny
Marie Sněžné, kde mohou vykonat adventní svátost smíření. Rodiče mohou v
té době pomoci s úklidem (viz výše). Svátost smíření se bude konat ve farním
bratr Paschal
lubu.

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
1 . 12. Út
5 . 12. So
6 . 12. Ne
7 . 12.
8 . 12.
9 . 12.
13 . 12.
15 . 12.

Po
Út
St
Ne
Út

16 . 12. St
19 . 12. So
20 . 12. Ne
21 . 12. Po
5 . 1. Út

16:00
8:00
15:00
16:00
15:00
8:00
17:00
19:19
9:00

16:00
16:00

Prosinec 1998
Setkání farnosti
Adventní rekolekce
2. neděle adventní
"Mikulášská"
(pro přihlášené děti z farnosti)
"Mátohy" - setkání zástupců společenství mladých
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Vánoční koncert - společenské odpoledne
3. neděle adventní
Připomínka 14 umučených bratří
Sněmovní kroužek
Adventní koncert (violoncello, klavír)
Úklid kostela a kaplí
Svátost smíření pro děti
4. neděle adventní
Živé jesličky - sraz u kostela na Strahově
Setkání farnosti

farní klub

farní klub
farní klub

farní klub
farní klub
farní klub

farní klub

Každý Čt v 17:00 mše sv. (nejen) pro mládež kromě 24. a 31. 12.
Každý Čt v 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala.

Bohoslužby u Panny Marie Sněžné o vánočních svátcích
24. 12.

Čt Štědrý den

25. 12.
26. 12.
27. 12.

Pá
So
Ne

31. 12.
1. 1.
1999

Čt
Pá

8:00
16:00 Mše svatá s lidovým zpěvem pro
rodiče s dětmi
24:00 Půlnoční s lidovým zpěvem
Slavnost Narození Páně 9:00, 10:15 (dětská), 11:15, 18:00
Svátek sv. Štěpána
9:00, 11:15, 18:00
Svátek Svaté Rodiny
9:00, 10:15 (dětská), 11:15, 18:00
(obnova manželského slibu)
Sv. Silvestr I.
8:00, 16:00 poděkování za uplynulý rok
Slavnost Matky Boží, Nový rok
9:00, 10:15 (dětská), 11:15, 18:00

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 3,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
_____________________________________________________________
Kontaktní adresy redakce: Farní úřad ř. k., Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 265742
Outratovi, Krakovská 24, Praha 1, tel.: 222 121 55
Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 231 35 13

