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Na konci roku se obvykle ohlížíme, co jsme udělali s časem, který
jsme měli k dispozici. Časem měřeným na hodinách a kalendářích.
Není však jen tento čas. Jsme ponořeni do času a zároveň se z něho
vynořujeme. Jsou dvacetiletí starci a devadesátiletí mladíci. Věk
člověka určuje srdce. Naříkáme často na nedostatek času. Nechybí nám
čas, chybí srdce. Pokoušíme se čas prodloužit, ale k čemu nám bude,
nenaplníme-li jej?
Papež Jan Pavel II. nás vybízí k nové evangelizaci starého světa,
který se stal pohanským. Je to výzva k hluboké proměně. Sněmovní
kroužky ve farnostech a komunitách mají hledat cesty, jak následovat
Krista dnes, aby nám byl Bohem nejen pro neděli, ale pro každý den;
Bohem živým pro každou situaci.
Prosme o Jeho Ducha, abychom s jeho pomocí každý pro sebe i pro
druhé objevovali nově Boha jako Otce.
bratr Michal

____________________________________________
LITURGICKÉ OKÉNKO
Bohoslužba slova (pokračování ze všeobecných pokynů k misálu)
2. Zpěvy mezi čteními
Po prvním čtení následuje responsoriální žalm neboli graduále, který
je nedílnou součástí bohoslužby slova. Žalm se obvykle bere z lekcionáře,
poněvadž jeho jednotlivé texty jsou v přímé souvislosti s jednotlivými
čteními. Výběr žalmu je tedy závislý na čteních. Aby se však lid mohl
snáze podílet na přednesu tohoto žalmu opakovanou odpovědí, byly pro
různé doby liturgického roku a pro světce patřící k určitému stavu vybrány
některé texty odpovědí a žalmů, jichž se může používat místo žalmů
připojených k jednotlivým čtením, kdykoliv se žalm zpívá.
Zpěvák žalmů neboli žalmista přednáší verše žalmu od ambonu nebo z
jiného vhodného místa. Celé shromáždění vsedě naslouchá a zúčastňuje se
opakovanou odpovědí, pokud se žalm nepřednáší vcelku, tj. bez odpovědi.
Po druhém čtení následuje "Aleluja" nebo jiný zpěv, jak to vyžaduje
liturgická doba. Aleluja se zpívá po celý rok mimo dobu postní. Začínají jej
buď všichni, nebo sbor, nebo zpěvák a může se i opakovat. Příslušné verše
se berou z lekcionáře, nebo z Graduale Romanum.
Sekvence (předchází zpěvu Aleluja) je závazná pouze v den
Zmrtvýchvstání Páně a Seslání Ducha svatého.
Připravil br. Ignác

Nová pomůcka pro lepší liturgické slavení během roku
Znáte dobře liturgický rok ? Víte, kdy vznikly vánoce ? Znáte denní
modlitbu církve ? Víte, co je to liturgické mezidobí ? Odpovědi na tyto a na
mnoho dalších otázek naleznete v nové knize A. Adama s názvem Liturgický
rok – Historický vývoj a současná praxe, kterou vydalo nakladatelství
Vyšehrad (328 stran, cena 230,- Kč). Kniha chce na pozadí dějinného vývoje
ukázat současnou podobu liturgického roku i jeho teologický a duchovní
obsah, a také chce povzbudit všechny k plodnému liturgickému
„spoluslavení“. Zájemcům o liturgii se tak dostává do rukou další užitečná
příručka v češtině. Již před dvěma lety vydalo stejné nakladatelství knihu K.
Richtera Liturgie a život – Co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a
smyslu liturgie (184 s., 122,- Kč).

____________________________________________
Z FARNOSTI
Ekumenická bohoslužba
Činný zájem o obnovení jednoty je záležitostí celé církve, věřících i
pastýřů, a týká se každého podle jeho schopností jak v každodenním
křesťanském životě, tak v teologickém a historickém bádání. Už tato snaha
naznačuje existenci bratrského spojení mezi všemi křesťany a vede k plné a
dokonalé jednotě podle milostivé Boží vůle.
Úryvek je z Dokumentů 2. vatik koncilu, Dekret o ekumenismu, kapitola 2, čl.5.

Ve čtvrtek 21. ledna v 18.00 hod. se bude konat v rámci "Týdne modliteb
za jednotu křesťanů" v našem kostele Panny Marie Sněžné ekumenická
bohoslužba slova s modlitbou za jednotu křesťanů. Všichni jste srdečně
zváni.
otec
Michal

Mikuláš
Myslím, že ještě v každém z nás doznívá slavnostní, možná i nervózní,
vánoční nálada. Vzpomínáme na to, co bylo, ale plánujeme i to nové. Nejdříve
ale ukončeme rok minulý. Ráda bych vás seznámila s vyúčtováním
"Mikulášské slavnosti", která se konala pro děti v neděli 6. 12. 1998 v našem
farním klubu.
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Přihlásilo se více než 90 dětí, ale přišlo jich 65. Tento velký rozdíl
neumíme vysvětlit. Proto připravovaných balíčků bylo více než 100. Zbylé
balíčky, které nebyly rozdány mezi děti a rodiče, byly odvezeny dětem, o
které se starají sestry Matky Terezy v Praze.
Dvanáct namalovaných obrazů, kde děti ztvárnily svá vánoční přání, si
můžete dle příslibu prohlédnout ve vestibulu farního klubu. Je zde otevřeno
každou neděli od 11 do 12.00 hod.
L. Jirsová

Návštěva perníkových jesliček
Farnost sv. Matěje v Praze zve naši farnost na návštěvu. Sejdeme se v
kostele sv. Matěje v sobotu 16. ledna v 16.30 hod. na mši svaté. Po
bohoslužbě budeme mít možnost si prohlédnout známé jesličky z perníku,
které
jsou
každý
rok
znovu
upečeny.
Vladimír Vašků

Sněmovní kroužek
Na prosincovém setkání jsme mluvili na téma V čem vidím naději.
Byli s námi bratři Štěpán a Ignác a věříme, že přijdou opět (pokud jim to
dovolí čas). Opravdu každý z přítomných má naději. Každý ji spatřuje a
uvědomuje někde jinde, ale máme ji a to je myslím důležité.
V novém roce 1999 se pokusíme vždy nastudovat určitou část ze závěrů
Druhého vatikánského koncilu. Na příští setkání v úterý 19. 1. v 17:00 hod. si
pokusme přečíst a pak společně promýšlet: Konstituce II. vatikánského
koncilu Dei Verbum, zejména odstavce 21–26, a zodpovědět si otázky:
Jaké místo zaujímá Písmo v životě církve, jaké místo zaujímá Písmo v mém
životě?
Sněmovní kroužek není uzavřená skupina lidí. Zveme i vás, kdo ještě
váháte, každý jste vítán. Zápis ze sněmovního kroužku si můžete přečíst na
velké nástěnce v klubu denně 9-17 hod. (polední přestávka) a v neděli 11-12
hodin.
L.
Jirsová

Boží slovo
Jedním z hlavních témat chystaného plenárního sněmu je vybídnout věřící,
aby promýšleli závěry Druhého vatikánského koncilu a uvažovali o tom, jak
lze vtělit myšlenky tohoto koncilu do života farností, duchovních společenství
a hnutí. To samozřejmě vyžaduje, aby se věřící dostatečně seznámili alespoň
s nejdůležitějšími dokumenty koncilu. Následující text nemůže nahradit
vlastní četbu těchto dokumentů, ale chce posloužit jako prvotní informace o
jednom krátkém ale zároveň velmi zajímavém textu, který byl koncilem
schválen a slavnostně vyhlášen 18.11.1965.
„Posvátný sněm naslouchá Božímu slovu se zbožnou úctou a hlásá je…,“
tak začíná věroučná konstituce Druhého vatikánského koncilu o Božím
zjevení s latinským názvem Dei verbum (zkratka DV). Snad žádný jiný
dokument není tak plně výsledkem práce celých čtyř let zasedání koncilu
(1962-1965) jako tato konstituce. Text předlohy konstituce byl připravován již
od roku 1960. Zvláštní komise, která měla konstituci na starosti, musela
několikrát přepracovávat celé její znění podle připomínek jednotlivých

koncilních otců. Projednávání textu konstituce doprovázely bouřlivé debaty,
do kterých zasáhl i papež. Konstituce byla nakonec schválena v posledním
jednacím období koncilu drtivou většinou hlasů (2344 pro : 6 proti). Výsledný
text na sobě nese stopy namáhavé práce a dlouhého zápasu a je výrazem
mnohostranného kompromisu. Tento kompromis je zároveň velkou syntézou,
která v sobě spojuje věrnost církevní tradici s přijetím výsledků moderní
kritické vědy. Konstituce o Božím zjevení je rozčleněna do šesti kapitol (26
článků).
Církev měla vždy v úctě Boží Písmo jako samo tělo Páně, vždyť –
především v posvátné liturgii – nepřestává brát a podávat věřícím chléb života
se stolu jak Božího slova, tak Kristova těla. (DV 21)
Je tedy třeba, aby se všechno církevní kázání i křesťanská zbožnost živila a
řídila Písmem svatým. (DV 21)
Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem a pro
její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního
života. (DV 21)
Věřícím křesťanům musí být dokořán otevřen přístup k Písmu svatému.
(DV 22)
Ve slově Písma nachází zdravou výživu a svatou svěžest také služba
slova, totiž pastýřské kázání, katecheze a všechna křesťanská výuka, ve které
má mít liturgická homilie význačné místo. (DV 24)
Posvátný sněm naléhavě a důrazně vybízí také všechny věřící, především
řeholníky, aby častým čtením Písma svatého získali „nesmírně cenné poznání
Ježíše Krista“ (Fp 3,8). (DV 25)
Četba Písma svatého má být provázena modlitbou, aby se stala
rozhovorem mezi Bohem a člověkem. (DV 25)
Tak tedy čtením a studiem posvátných knih „ať se šíří slovo Páně a ať je
přijímáno s úctou“ (2 Te 3,1) a poklad zjevení církvi svěřený ať stále více
naplňuje lidská srdce. Jako z vytrvalé účasti na eucharistickém tajemství
vzrůstá život církve, tak smíme doufat v nový podnět pro duchovní život ze
zvýšené úcty k Božímu slovu, které „trvá na věky“ (Iz 40,8; srov. 1 P 1,2325). (DV 26)
Celý tento koncilní dokument nás především vybízí k vytrvalé četbě a
studiu Písma sv. a připomíná nám výrok sv. Jeronýma: „Vždyť neznat Písmo
znamená neznat Krista.“
Martin
Vaňáč

Ohlédnutí
K závěru roku jsme se vyrovnali s dluhy za opravu kostela z roku 1997.
Podařilo se opravit další z pěti postranních oltářů – oltář sv. Kateřiny. Zahájili
jsme práce na přebudování kanalizace nádvoří. Neodtékající dešťová voda
podmáčela budovy kostela, kláštera a fary.
Hledáme cesty, jak zdokonalit služby ve farnosti. V kanceláři fary pracuje
jako pastorační referentka sestra Amáta z Apoštolátu III. řádu sv. Františka a
sestra Lucie ze SFŘ převážně jako administrativní pracovnice.
Častěji se v klubu setkáme i s bratry Ignácem, Justinem, Štěpánem a
Felixem. Ti nahradí p. Jana Deutsche, kterému děkujeme, že dal klubu rozběh.
Bratr Paschal se stal magistrem kleriků.
bratr Michal

Služby věřícím ve farnosti
Křest a biřmování
- dospělí se mohou přihlásit na faře do Katechumenátu = předkřestní přípravy,
která trvá alespoň jeden rok; již pokřtění se mohou přihlásit k přípravě na
biřmování rovněž na faře
- křest dětí – příprava rodičů ke křtu dítěte alespoň dva měsíce předem
Eucharistie
- příprava dětí k 1. sv. příjímání jednoroční v průběhu náboženství
Svátost smíření
zpovídá se ve všední dny 9-15 (mimo poslední sobotu v měsíci)
v neděli 9-12
a 1 hodinu před ranní a večerní mší sv.
Svátost nemocných
- na požádání - v sakristii nebo na faře (tel. 265742, 24225731)
Svátost manželství
- zájemci, přihlaste se 3 měsíce předem na faře. Doporučujeme přednášky pro
snoubence: od 26. 1. 1999 (úterý v 19.30, osmidílná příprava) v Pastoračním
středisku, Kolejní 4, Praha 6 (další běh od 13. 4. 1999 tamtéž)
Pohřeb - lze objednat ve farní kanceláři
_____________________________________________________________

NENECHTE SI UJÍT
Přednášky: Pastorační středisko, Kolejní 4, Praha 6, tel.: 20181705

13. 1. středa 9:30 Církev hospodářem svého majetku, Mgr. Ing. M. Opatrný,
19:00 Seminář pro rodiče a prarodiče: Mohou mít věřící rodiče věřícího potomka?
P. Ing. Aleš Opatrný
27. 1. středa 19:30 Seminář pro rodiče a prarodiče: Je to ještě normální, dostane se z
toho? MUDr. Jaroslav Šturma.
Beseda: V sobotu 23. ledna ve 14.00 hod. se koná beseda: Pražský hrad - symbol
české státnosti. Vystoupí Dr. Fr. Kadlec a Ing. P. Chotěbor ze Správy Pražského
hradu. Farní klub Panny Marie Sněžné.
Seminář: Unie katolických žen pořádá 6.2. od 10 do 16 hodin seminář "Sociálněprávní otázky týkající se ženy a rodiny". Přednáší Ingrid Sehrbrock (sociální atašé
SRN) a ing. Cyril Martínek z Brna. Polední občerstvení zajištěno.
Rekolekce jednodenní pro manžele se uskuteční v sobotu 27. 2. 1999 od 9-16.00 hod
ve farním klubu Obnovu povede P. Aleš Opatrný. Nutné se přihlásit na tel.:
24942236.

_______________________________________________________

BIBLICKÝ KOUTEK
Znáte dobře Písmo svaté ?
Malá znalost bible je u katolíků často zarážející. V této nové rubrice bychom
vám chtěli zábavnou formou testu poskytnout možnost vyzkoušet si vaše
biblické znalosti a také vám stručně zprostředkovat některé další zajímavé
informace. Hlavním naším přáním však je, abychom podnítili pozornější a
častější četbu bible. Důležité je také to, aby se nám poselství bible stále dařilo
aplikovat v našem běžném životě.
„Ani ten nejvzdělanější a nejpilnější student nemůže za celý svůj nejdelší život
obsáhnout celou bibli. Ta je jako hluboký důl: čím hlouběji se do něho spustí,
tím bohatší ložiska nalézá“. (Sir Walter Scott)
Otázky:
1. Ve které biblické knize se ani jednou nevyskytuje slovo Bůh ?
2. Která starozákonní kniha je nejkratší ?
3. Která novozákonní kniha je nejkratší ?
4. Která kniha má tolik kapitol, kolik má bible knih (bez knih
deuterokanonických) ?
5. Která epištola je adresována ženě ?
Citát a otázky jsou převzaty z knihy Biblické hádanky (vydalo nakladatelství
LUXPRESS Praha v roce 1997).
Martin
Vaňáč

________________________________________________________

ZE ŽIVOTA CÍRKVE
Dvě výstavy - dva světy
Krakovské betlémy, jak nám je představila výstava v ambitu, byly pro
mnohého z nás vskutku překvapením, vhledem do poněkud jiného světa, do

svérázné místní tradice. Po třech úvodních exponátech, které ovšem
nepocházejí přímo z Krakova a které v mnohém připomínají to, co je na
betlémářské tvorbě známé i z našich zemí, můžeme sledovat řadu betlémů,
vytvořených v rozmezí 60. až 90. let. Jsou to vlastně betlémy, vytvořené pro
každoroční soutěže, konané tradičně v Krakově, jak dokládají i výmluvné
fotografie doplňující výstavu.
Na krakovských betlémech nás upoutá především jejich jednotná základní
skladba, obměňovaná jen v detailech architektury, která zde zcela převládá. V
horní části je to vždy bohatě vyvinuté průčelí kostela s věžemi, někdy se
střední nižší kupolovou stavbou. Inspirace je dosti zřejmá - jde o volné repliky
či varianty průčelí mariánského chrámu v Krakově, v jednom případě i včetně
motivu jeho slavného pozdně gotického oltáře.
Je pozoruhodné, že tato chrámová stavba je nasazena na spodní jedno či
dvě patra, připomínající pohádkový zámek, v jehož základu najdeme často i
figuru draka či skupinu postav krále, smrti a čerta. Na rozdíl od těchto postav
je vlastní skupina s Marií, Josefem a Ježíškem zachycena jako zcela drobné
figurky, výtvarně i významově výrazně potlačené a skryté v útrobách
mohutné chrámové stavby. Jakoby tento nejposvátnější děj byl jen drobnou
součástkou mohutné stavby Církve, symbolizované obrazem chrámu.
Zde je snad největší rozdíl mezi krakovskými betlémy a klasickým
betlémem českým, v němž zobrazení svaté rodiny, živé a výpravné figurální
naplnění krajiny stojí v popředí zájmu jeho tvůrců.
Na krakovských betlémech zaujme ovšem i výrazně pestrá barevnost,
dosažená použitím barevného staniolu, jímž je vytvořena jak stavba sama, tak
i vlastní figurky. Tento barevný efekt a lesk zvýrazňuje i bohaté vnitřní
prosvětlení těchto prostorů a věžiček, působících až pohádkovým dojmem.
Je to svérázná forma vskutku lidové kultury, v dobrém smyslu se znaky
jakési pouťové atmosféry, obklopující soutěž krakovských betlémářů.....
Zcela jiný obraz nabízí výstava v kapli sv. Jana Nepomuckého. Pod
názvem Radostné vánoční očekávání ji připravil Bonsai servis Praha. Bonsai
tu sice nenajdeme ani jednu, zato je zde shromážděna široká přehlídka
betlémů a děl s vánoční tématikou. Použitý materiál je nejrůznější - klasické
dřevo, sláma, papír, vizovické těsto či keramika, drhané výrobky, figurky ze
šustí, látky, ba i pěnového pečiva. Nechybí ani malba na skle.
Sešla se i celá škála autorů, od zřetelně zkušených profesionálů po dětské
tvůrce, někde zřetelně vedené zkušeným umělcem.Rovněž výrazová poloha se
pohybuje mezi vyzrálým výtvarným projevem, přes naivní realismus po
tvarovou stylizaci a zjednodušení figur, příznačnou pro neškolené ruce tvůrců.
Najdeme zde několik velkých scén, klasických pro české betlémy s řadou
postav v příznačné domácí krajině i díla vysloveně sochařská, většina
exponátů však zachycuje ústřední motiv jeslí s hlavními protagonisty, příp.

postavami tří králů, nebo spíše používá těchto motivů na drobných výtvorech
či vánočních ozdobách.
Přes tuto různorodost, nebo právě proto, poskytuje výstava asi objektivní
pohled na naši výtvarnou tvorbu v této oblasti, která vždy byla do značné míry
doménou lidových tvůrců. Ukazuje bohatost forem i výtvarného podání,
včetně po staletí používaných materiálů, které byly s touto tvorbou vždy
spojeny. Je patrno, jak stále další generace čerpají vždy z tohoto prastarého
zdroje, jehož přítomnost zde se vší vahou znovu prožíváme.
A je to přesto stále český betlém, české Vánoce, které tu na nás důvěrně
dýchají.
Paralelní konání obou výstav v areálu kláštera bylo vskutku šťastnou
myšlenkou a lze za ni organizátorům jen poděkovat.
J.J.Outrata

Setkání redaktorů farních zpravodajů
aneb "Málo nás, málo nás, pojď... mezi nás"
Právem nás může těšit skutečnost, že další, každoročně se opakující
setkání redaktorů farních zpravodajů (28.11.), se i tentokrát uskutečnilo ve
vlídném a přátelském prostředí našeho farního klubu. S radostí zjišťujeme, že
jeho pověst začíná pozvolna prosakovat do bližších i vzdálenějších míst
různých křesťanských společenství.
Setkání svolal, jako obvykle, Jiří Černý ze Sekretariátu Rady laiků, který
se oproti loňsku stal navíc ještě moderátorem Pražské arcidiecéze v
nadcházejícím plenárním sněmu katolické církve. Obvyklý byl i scénář
setkání: nejprve tradiční "kolečko", ve kterém každý zúčastněný popsal
aktuální situaci svého časopisu, případně změny, které oproti loňsku nastaly.
Poté následoval referát "hosta" setkání (letos Mgr. Novotná - ředitelka
Centrální křesťanské knihovny), dále nezbytná diskuse a na závěr - jak jinak konzultace s výtvarníky nad výtvarnou podobou jednotlivých zpravodajů.
Je třeba říci, že jakkoliv téměř vždy jednotlivé příspěvky redaktorů
vypovídají o jejich nezištném nasazení, shodují se bohužel také v poukazu na
pasivitu farníků-přispěvatelů, kterým vděčíme za to, že se na stránkách
farních časpisů opakují stále tatáž jména. (Smutný osud čeká patrně na
jablonecký zpravodaj - jeho vydavatel a samojediný přispěvatel zatím marně
hledá svého nástupce na dobu, kdy bude končit jeho vysokoškolské vzdělání
státnicemi, které zcela pohltí jeho veškerý volný čas.) Zatím se ale téměř
nikomu nepodařilo najít recept na to, jak zaangažovat ostatní farníky. Přitom
jak se zdá, je o farní zpravodaje docela slušný zájem - nikde nezůstávají ležet,
a tak vzniká předpoklad, že jsou snad i čteny. Pro zajímavost: rekord v
nákladu jednotlivých čísel mají v Praze u sv. Václava - 800 výtisků, náš

zpravodaj - Sněženka farní - je vydáván v nákladu 500 ks, nejmenší náklad kolem 50 ks - mají některé mimopražské farnosti).
Přesto, že letos nebyl ohlášen tak mimořádný host, jakým byl vloni
bezesporu biskup Václav Malý, sešlo se nás opět něco kolem třiceti.
Zajímavý referát, který byl myslím pro mnohé redaktory velmi podnětným
přínosem, si připravila Mgr. Novotná z Centrální křesťanské knihovny na
téma zpracování a využívání farních zpravodajů v této knihovně. Ta před
časem vybídla jednotlivé redaktory k pravidelnému zasílání svých časopisů.
Zde jsou nejen uchovávány, ale provádí se z nich excerpta na různá témata,
jejichž další zpracování slouží k poměrně přesné informaci o stavu našich
farností.
Co se týče výtvarné podoby jednotlivých časopisů, dá se říci jediné: kde
mají prostředky, vybavení a čas si pohrát , je to znát, a takový časopis se stává
hned lákavějším. Pravda, někdy by méně mohlo být více - v případě Sněženky
však platí, že kdyby mohlo být více, bylo by jistě lépe.
Závěrem bych chtěla říci, jak je důležité, že neexistují vlastně žádná psaná
a závazná pravidla, jak má takový farní zpravodaj vypadat, neboť pak by se
jednotlivé časopisy navzájem podobaly jako vejce vejci, a to by bylo jistě na
škodu věci. Při současné různorodosti je mimořádně zajímavé sledovat
odlišné podoby způsobu práce těch, kteří se rozhodli pro tuto nelehkou a málo
vděčnou práci. Platit by mělo vlastně jen jediné pravidlo: přispívat v duchu
pravdy a lásky ke svornosti a sounáležitosti mezi lidmi, jak nás k tomu
vybízejí závěry II. vatikánského koncilu.
H.
Outratová

_______________________________________________________

EKUMENISMUS
Buďme k sobě tolerantní
Nový rok pro většinu z nás znamená i nová předsevzetí, bilancování, co
jsme v tom minulém udělali dobře nebo špatně. Pro nás křesťany je nový rok
novým rokem Páně. Vždyť i já se pamatuji, že se před letopočtem psávalo
Léta Páně. A těch let bude zanedlouho již dva tisíce. Můžeme se tedy jako
křesťané zamyslet i nad tím, kam jsme za ty dva tisíce let došli, zda jsme lepší
než ti, kteří tady byli v době zrození Krista a jací jsou ti ostatní.
Na světě jak víme nežijí jen křesťané i když půjde zřejmě o náboženství
nejrozšířenější. V listopadovém čísle Sněženky farní jsme si mohli přečíst
zajímavý článek F.M.Outraty Spravedliví cizinci a my, ve kterém jsme byli

informováni o ekumenických snahách České křesťanské akademie. Závěry
setkání zástupců světových náboženství o jejich otevřenosti nás mohou jenom
potěšit. Tolerance mezi vyznavači jakéhokoliv náboženství a nakonec i vůči
ateistům je jistě na místě. Vždyť i ti v něco věří, nejsou však schopni nebo
nechtějí zařadit si svoji víru do některého z náboženství.
Mně osobně na setkání zástupců světových náboženství navíc zaujalo, že
se ho jako zástupce islámu zúčastnil můj někdejší třídní profesor z gymnasia
v Třebíči Mohamed Ali Přemysl Šilhavý. V mládí ho zaujal korán, jako
stipendista studoval islámské náboženství a přijal ho za své. Nyní jako český
představitel islámu může přispívat k hledání společných aspektů různých
náboženství. A já jsem rád, že tak činí. Vždyť to, co nás všechny věřící
spojuje, je víra v Boha, hledání cesty a lásky k němu, ať již ho nazýváme
jakkoliv.
A proto buďme tolerantní, buďme tolerantní sami mezi sebou, buďme
tolerantní k věřícím jakéhokoliv náboženství i k ateistům. Tolerance mezi
lidmi by měla být základním principem dneška i do dalšího tisíciletí.
Jiří Slavíček

________________________________________________________
Biblický koutek - správné odpovědi:
1. V knize Ester.
2. Kniha Abdijáš, která má 21 veršů.
3. Druhá Janova epištola, která má 13 veršů.
4. Kniha Izajáš, která má 66 kapitol
5. Druhá Janova epištola.

Doporučujeme:
Podobně jako v minulých letech je pro denní četbu Písma, spojenou s
modlitbou, připravena příručka "Obnova Božím slovem". Na každý den v
roce je v ní uvedeno biblické místo ke čtení a k němu kratičký úvod. V roce
1999 je tak možno s její pomocí projít Janovo evangelium a Skutky apoštolů.
Příručky jsou distribuovány přes vikáře na fary nebo lze je zakoupit za 16,Kč v Pastoračním středisku..

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.
Každý Čt v 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala.

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
1 . 1. Pá
4 . 1. Po

5 . 1.
6 . 1.
11 . 1.
13 . 1.
15 . 1.
16 . 1.
17 . 1.

Út
St
Po
St
Pá
So
Ne

18 .-25.
18 . 1.
19 . 1.
20 . 1.
21 . 1.

1.
Po
Út
St
Čt

23 . 1.
24 . 1.
25 . 1.
2 . 2.

So
Ne
Po
Út

16:00
18:00
20:00
16:00
18:00
15:00
8:00
16:30
14:00
18:00
17:00
19:19
17:00
18:00
14:00
18:00
16:00

Leden 1999
Slavnost Matky Boží Panny Marie
světový den modliteb za mír
"Mátohy" - setkání zástupců společenství mladých
farní klub
Společenství mladých
farní klub
Adorace mladých
Setkání farnosti
farní klub
Slavnost Zjevení Páně, sv. Tří Králové
Společenství mladých
farní klub
Přednáška s diapozitivy-Anglie, Dr. Jiří Hoppe
farní klub
Připomínka 14 umučených bratří
Návštěva perníkových jesliček v kostele sv. Matěje v Dejvicích
Volby do farní rady po všech bohoslužbách
pasovská kaple
Národní divadlo: "Pašije"
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Společenství mladých
farní klub
Sněmovní kroužek
farní klub
Přednáška: Franz Werfel, přednáší Dr. H. Karlach
farní klub
Mše sv. nejen pro mládež
Ekumenická bohoslužba slova s modlitbou za jednotu křesťanů
Beseda: Pražský hrad
farní klub
sv. Františka. Saleského
Společenství mladých
farní klub
Setkání farnosti
farní klub

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 6,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
_____________________________________________________________
Kontaktní adresy redakce: Farní úřad., 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

