Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 4

Ročník V.

duben 1999

Motto: "Ukřižovaný Kristus zjevuje smysl svobody, plně ho prožívá
bezvýhradným darováním sebe sama a volá učedníky, aby měli účast na této
jeho svobodě"
Jan Pavel II., Veritatis splendor
O Velikonocích se dotýkáme samotného pramene naší víry, spolu s Jeho
učedníky jsme svědky Kristovy smrti a vzkříšení, otvíráme však i velké
tajemství církve, která se z tohoto kříže zrodila. Je viditelným tělem Toho,
který se za nás vydal, On hlavou a my jeho údy.
Církev - to jsme my všichni, kteří uvěřili a přijali velikonoční radost, to je
společenství, v němž by každý měl nalézt důstojnost a péči, kterou potřebuje.
Tak, aby celé tělo bylo obrazem a svědectvím Pána, v němž je trvale
přítomen.
Naše jednota ve víře, naději a lásce je cestou, po níž k nám proudí Jeho
Duch jako životodárná síla, a pokud na této cestě vytrváme, i zárukou, že
Království, k němuž nás vede, je opravdu blízko.
JJO

__________________________________________
EVANGELIZACE
Pečujme o své vzdělání ve víře
Na různých setkáních, besedách a společenstvích křesťanů je často až
zarážející, jak my, katolíci, máme velké mezery ve znalosti Písma svatého,
církevních dějin a učení církve. Tyto neznalosti mohou být někdy na
překážku našemu křesťanskému svědectví okolnímu světu, neboť bychom
měli umět spolu se sv. Pavlem říci: “Nestydím se vydávat svědectví, neboť
vím, komu jsem uvěřil.” (2 Tm 1,12). Kodex církevního práva nás zavazuje:
“Aby laici mohli podle křesťanské nauky žít a ji hlásat a, je-li třeba, i hájit a
také se účastnit apoštolátu, mají povinnost a právo získat znalost této nauky,
podle jejich vlastních schopností a postavení.” (CIC kán. 229 §1) A otcové
Druhého vatikánského koncilu nás vybízí: “Je dokonce žádoucí, aby mnoho
laiků dosáhlo přiměřeného vzdělání v posvátných vědách a aby se jich mezi
nimi našlo dost, kteří se věnují těmto studiím naplno, popřípadě na vyšší
úrovni.” (Gaudium et spes 62). Před rokem 1989 bylo u nás obtížné nějak
reagovat na tyto výzvy a jen nemnohým se to podařilo. Kvalitní a nové
náboženské literatury bylo velmi málo a často byla běžným lidem nedostupná.
Po roce 1989 se objevily různé možnosti, jak tento nedostatek ve vzdělání
začít pomalu dohánět. Najednou jsme však zaplaveni množstvím křesťanské
literatury velmi rozmanité kvality a často se ve spoustě názorů myšlenek a
církevních dokumentů zcela ztrácíme. Přitom česká společnost po čtyřiceti
letech duchovního půstu potřebuje, abychom dokázali dnešním lidem
srozumitelně zprostředkovat naší víru a zároveň abychom pomáhali řešit
různé problémy s křesťanskou zodpovědností.
Vítanou pomocí pro mnohé z nás v této dnešní situaci může být dálkové
studium teologie. Z možné nabídky vybírám dvě školy, jejichž výuka trvá
čtyři roky a probíhá vždy jeden večer v týdnu. Tento systém umožňuje
studium při zaměstnání nebo při souběžném studiu na jiné škole. Kromě
kontaktní adresy uvádím krátký citát o cíli studia vybraný z propagačního
materiálu těchto škol. Přihlášky ke studiu ve školním roce 1999/2000 je třeba
podat nejpozději do poloviny dubna.
Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola JABOK, Salmovská 8, 120 00
Praha 2, tel.: 29 36 60, e-mail: jabok@mbox.vol.cz, URL:
http://www.volweb.cz/jabok
“Klademe si za cíl vychovávat a vzdělávat vychovatele a pracovníky
v sociální oblasti, event. církevní pastoraci, a to přednostně pro mládež
postiženou, narušenou a stojící na okraji společnosti nebo v tomto směru

ohroženou.”
Čtyřleté bakalářské studium teologie křesťanských tradic na Evangelické
teologické fakultě UK (Institut ekumenických studií), Černá 9, 115 55, Praha
1, tel.: 21 98 82 16, e-mail: office@etf.cuni.cz, URL: http://www.etf.cuni.cz
“Bakalářské studium ekumenické teologie si klade za cíl teologicky vzdělávat
a ekumenicky formovat odpovědné křesťany, kteří vedle svého občanského
povolání chtějí přispívat k obnově současných církví a společnosti.”
Dálkové studium umožňuje také Katolická teologická fakulta UK Praha 6,
Thákurova 3, http://www.ktf.cuni.cz
“Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme
k dospělosti.” (Žd 6,1)
Martin Vaňáč

___________________________________________
LITURGICKÉ OKÉNKO
Slavení eucharistie (ze všeobecných pokynů k misálu)
Při poslední večeři ustanovil Kristus velikonoční oběť i hostinu. Jí se
oběť kříže neustále v církvi zpřítomňuje, když kněz - představitel Krista Pána
- činí totéž, co sám Pán konal a přikázal učedníkům, aby konali na jeho
památku.
Kristus totiž vzal chléb a kalich, vzdal díky, lámal, dal svým
učedníkům a řekl: Vezměte, jezte, píjte; toto je moje tělo; toto je kalich mé
krve. To čiňte na mou památku. Proto církev uspořádala celé slavení
bohoslužby oběti tak, aby odpovídalo těmto Kristovým slovům a úkonům.
1) Při přípravě darů se přináší k oltáři chléb a víno s vodou, tedy ty
prvky, které Kristus bral do svých rukou.
2) V eucharistické modlitbě se vzdává dík Bohu za celé dílo spásy a
přinesené dary se stávají Kristovým tělem a krví.
3) Lámáním jednoho chleba se naznačuje jednota věřících a v
přijímání věřící přijímají tělo a krev Páně, stejně jako přijímali
apoštolové z rukou samotného Krista.
Připravil br. Ignác

___________________________________________________________
Díky panu Jaromíru Dolejškovi z naší farnosti, který poskytuje prostor a
zajišťuje každý měsíc „elektronické vydání“ si můžeme již delší dobu přečíst
Sněženku také na Internetu na adrese http://www.papouch.cz/snezenka.

___________________________________________
Z FARNOSTI
Farní charita - sbírka
Sbírka oblečení a obuvi (pro děti i dospělé), která v naší farnosti
proběhne ve dnech 9. a 10. dubna 1999 (první víkend po velikonocích) by
měla zároveň posloužit i jako farní šatník a nabídnout tak pomoc v první
řadě těm, které máme nejblíže, našim sousedům, přátelům a blízkým. To
bývá často těžší, než pomáhat na Ukrajině, jak se o tom zmiňuje také otec
Michal ve svém článku o postní době a skutcích lásky v naší březnové
Sněžence. Nemám teď na mysli jenom bezdomovce a nezaměstnané (i
když těch bude v současné situaci také přibývat). V obtížné situaci jsou také
důchodci nebo studenti, ale prokazatelně nejhorší je postavení rodin s
malými dětmi, kde třeba vydělává jen jeden z rodičů.
Nechť je tedy tato sbírka otevřena také všem, kdo tam mohou najít
potřebné oblečení pro sebe i pro své blízké. Neváhejme pomoc nabízet, ale
neostýchejme se ji také přijmout. V době "předrevoluční" jsme si ve
společenství "kostelních" rodin s malými dětmi často a zcela běžně
vyměňovali dětské oblečky. Nebyla to ostuda, ale cítili jsme radost, když
jsme v kostele viděli někoho, kdo nosí to, z čeho už naše děti vyrostly.
Zvláštním způsobem nás to spojovalo a činilo z nás opravdu jednu rodinu.
Myslím, že to chce jen trochu velkodušnosti. Je přece jedno, jestli můj
svetr nosí někdo na Ukrajině nebo v Praze. Důležité je, že ho zahřeje a
zároveň zahřeje i mě pocitem, že jsem někomu pomohl, byl užitečný. Kéž
nám Pán dá velkodušné srdce a širokou náruč, která do své lásky bude
schopna pojmout i ty, kteří jsou nám nejblíže naši farní rodinu.
Markéta Koronthályová

Prosba: Potřebujeme po skončení sbírky zajistit odvoz věcí z kaple sv.
Jana do vagónu na nádraží Praha - Vršovice, buď ještě v sobotu 10. večer,
nebo v neděli 11. či v pondělí 12. dubna (nejlépe v pondělí v 16 hod.- po
práci). Pokud by někdo věděl o levné (případně sponzorované) dopravě,
ozvěte se, prosím, na faru.
Rovněž na nakládku a překládku
potřebujeme silné muže (hlaste se prosím na faře). Ženy a mládež jsou
vítanými pomocníky kdykoliv během sbírky: je třeba ovšem vždy jedné
zodpovědné osoby (raději dvou) na určitou dobu (cca dvě hodiny), která
bude také vybírat peníze, proto se na faře zapisujte, kdy můžete držet tuto
"službu" u sbírky v kapli sv. Jana u Panny Marie Sněžné. Díky.

Video „Tichá síla„
jak se splnilo Mariino zaslíbení o obrácení Ruska
se koná
ve středu 7. dubna v 19. 19 hod. ve farním klubu.

Sněmovní kroužek
Na březnovém setkání jsme mluvili na téma Církev a ostatní lidé.
Tentokrát jsme se zamýšleli nad texty Písma - Jan 8,12 a Mt 5,14-16. Jsme
"světlem" pro druhé? Každý by se měl zamýšlet, nejen ti na sněmovním
kroužku. Myslím, že právě toto společenství každého provokuje, aby si
přiznal svůj postoj k těm druhým. A co zjišťujeme? Jsme stále moc vzdálení,
uzavření do sebe, bez času pro druhého,...
Příští setkání bude v úterý 13. 4. v 17:00 hod.ve farním klubu. Téma:
Přítomná podoba království Božího, Mk 4,26-32, Lumen Gentium (Světlo
národů) 5, srv. také 48.
Ludmila Jirsová

Dva koncerty ve farním klubu:
aneb Chceme někomu pomoci?
______________________________________________________________

ve středu 14. dubna v 19:19 hod.
Antonín Dvořák: Biblické písně opus 99
v podání

Karel Kuchař - zpěv, bas
prof. Miroslav Váchal - klavír
______________________________________________________________

v úterý 4. května v 19:19 hod.

Michal Hromek : Keltská kytara
Koncert Michala Hromka s kapelou se bude konat při příležitosti výstavy
Radka Brože. Bude to benefiční koncert, při kterém bude provedena sbírka
pro sdružení "Podané ruce", které se stará o drogově postiženou mládež.
Konkrétně bidou peníze vybrané na tento účel odeslány na provoz
resocialičního střediska Podcestný mlýn u Kostelního Vydří. Bližší informace
budou v květnové Sněžence.
Vladimír Vašků

Sportovní farní odpoledne
Na druhý víkend v květnu, tj. v sobotu 8. nebo v neděli 9. května
odpoledne, připravujeme setkání s možností zahrát si kulečník, ping-pong,
šipky, vše ve farním klubu, pro děti program, aby si zaběhaly a zasoutěžily v
přilehlé Františkánské zahradě, a pro všechny "unavené", kteří nebudou hrát,
ale třeba jen přihlížet, posezení při kávě, čaji a bábovce, ... (co sebou
přineseme). Upřesněný termín konání najdete na nástěnce a v příštím čísle.
Srdečně zvou Jan Deutsch, František Jirsa

Poutní farní zájezd - v neděli 16. května
Pro naši farnost pořádáme poutní zájezd do premonstrátského kláštera
Teplá u Mariánských Lázní. Jede se autobusem .
Sraz:
5. 45 hod. v Opletalově ulici (před Hlavním nádražím)
Odjezd:
6. 00 hod.
v 10. 00 hod. mše svatá v klášterním kostele
oběd vlastní, po obědě prohlídka kláštera
Návrat: ve večerních hodinách
V Teplé se setkáme s mládeží naší farnosti, kteří tu budou již od pátku a
budou nás v neděli ráno očekávat (zájemci z mládeže, kteří chcete odjet do
Teplé již v pátek, hlaste se u bratra Paschala).
Při zpáteční cestě můžeme navštívit Manětín nebo Plasy. Občerstvení káva, pivo, limonáda - je možno zakoupit v autobuse.
Přihlásit se můžete do konce dubna:
ve všední dny na faře u sestry Amáty nebo Lucie
v neděli po "dětské" ve farním klubu u pana Vašků (11.15-12.15).
Záloha je 200,- Kč (děti mají slevu). Podrobnější informace na faře.
Srdečně zve bratr Paschal, Vladimír Vašků

PO STOPÁCH SOBĚHRDA Z DRSLAVIC

LETNÍ TÁBOR
farnosti Panny Marie Sněžné
Kde: Habartice u Klatov
Kdy: 3. 7. - 17. 7. 1999 (cena 2380,-)
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 kláštera
10 - 12.00
14 - 17.00
Přihlášky vyplňte a odevzdejte co nejdříve, neboť kapacita tábora je velmi omezená.

Výstava (31. 3. - 2. 5.)
Jako doprovodný program výstavy Radka Brože připravujeme setkání,
které bude věnováno základním tématům křesťanské ikonografie, jejich
umělecko-historickým, teologickým a filosofickým aspektům. Setkání
proběhne ve dnech 23.-24. dubna v kapli Panny Marie Pasovské. Účast
přislíbili Mgr. Martin Zlatohlávek, Odilo Štampach, PhDr. Jan Royt, a další.
Bližší informace budou zveřejněny.
Alena Brožová
_____________________________________________________

CÍRKEV A SPOLEČNOST
Dary církvi - daňové zvýhodnění
Všichni víme, že v současné době probíhají (občas také neprobíhají)
jednání mezi církvemi a státem o uspořádání vzájemného vztahu a že v tomto
jednání hrají majetkové otázky podstatnou roli. Nechceme se zde zamýšlet
nad tím, zda je to dobře a jaký by měl být vztah státu a církve, ale upozornit
na jeden ze způsobů, kterým stát v současné době také podporuje církev.
Daňové zvýhodnění darů pro církev se týká fyzických i právnických osob
(podmínky jsou vždy trochu jiné), nadále se budeme zabývat pouze fyzickými
osobami.
Tato možnost existuje již od roku 1993. Většina z nás jí nevyužívá. Je to
určitě škoda, zejména když se jedná o větší dar. Princip je tento: pokud dáme
např. farnosti nějaký peněžní dar, sníží se nám daně, takže nám vlastně stát
část tohoto daru vrátí. Týká se to tedy pouze osob, které platí daně, to
znamená těch, kteří jsou zaměstnaní nebo podnikají. Tu to možnost nemohou
využít důchodci (pokud nepracují), studenti a další nevýdělečné osoby. Výše
částky, kterou nám stát z daru vrátí závisí na výši daru a na výši daní, kterou
platíme. Minimální daň pro fyzické osoby je 15%. To znamená: pokud církvi
věnujeme 1000Kč stát nám vrátí minimálně 150Kč zpátky. Pokud máme vyšší
příjmy (a tedy vyšší daně) je částka ještě o něco vyšší. Maximální možný
odečet je 10% ze základu daně. Je možné samozřejmě darovat i částku vyšší,
ale do daňového odpočtu se nám započítá pouze částka, která odpovídá 10%
základu daně. Z částky, která toto procento přesahuje, stát již nic nevrátí.
Jak prakticky postupovat: pokud chceme dát nějaký větší dar než je běžný
příspěvek do kostelní sbírky, zajdeme s tímto peněžním příspěvkem na faru a
požádáme o potvrzení o daru. S tímto potvrzením zajdeme ke konci
kalendářního roku za mzdovou účetní ve svém zaměstnání a požádáme ji o
započtení daru do našeho daňového přiznání. V následujícím roce by se na
výplatná pásce mělo objevit vrácení daňového přeplatku. Nenechejte se
odradit případnou neochotou úředníků. Ze zákona máte nárok na tento daňový
odpočet.

Osoby, které podnikají, nebo z jiného důvodu vyplňují daňové přiznání
samostatně, najdou ve formuláři daňovém přiznání rubriku "odečet daru" a
potvrzení o přijetí daru přiloží k daňovému přiznání.
Minimální částka, kterou lze odečíst činí tisíc korun za kalendářní rok.
Není ale nutné dát celou tuto částku najednou nebo jednomu příjemci daru.
Pokud takto získáme více potvrzení na menší částky, stačí, když jejich součet
přesáhne tisíc korun.
V případě, že chceme někomu přispět složenkou, je většinou možné
požádat o potvrzení daru buď průvodním dopisem nebo na zadní straně
složenky v části označené "Zpráva pro příjemce". Teoreticky by mohl stačit i
ústřižek složenky, ale potvrzení o daru je pro uplatnění daňové odpočtu
nezpochybnitelné.
Ze systému výpočtu daňového zvýhodnění vyplývá, že pokud chtějí dát
dar manželé, je výhodnější napsat potvrzení o daru pro toho z nich, který má
větší příjem.
Na závěr ještě uvádíme přesné znění zákona č. 586/1992 o dani z příjmů,
část první - daň z příjmů fyzických osob, paragraf 15 - nezdanitelná část
základu daně, odstavec (8):
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a
právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy
a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na
požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely
sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské
pro registrované církve a náboženské společnosti, .... , pokud úhrnná hodnota
darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň
1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. .....
František Jirsa
Správné odpovědi:
1. V Janově evangeliu 19,17.
2. Za zahradníka a v Janově evangeliu 20,15.
3. Lukášovo evangelium 24,13-35.
4. Jeden (podle Mk 16,5) nebo dva (podle L 24,4 a J 20,12), podle Mt 28,2 se anděl nezjevil
v hrobě, ale usadil se na kameni před hrobem
5. Bible zachycuje dvě různé tradice o Jidášově smrti: podle Mt 27,5 se oběsil a podle Sk
1,18 se “střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly”. Sv. Augustin
se trochu násilně snažil obě tradice sjednotit, když tvrdil, že při oběšení se Jidášovi přetrhl
provaz a Jidáš tak zemřel na následky pádu.

Svatovojtěšská pouť 1999
Pátek 23. 4. v kostele v Roztokách
20.00 m še svatá
20. 45 pásmo-děti

Téma: Misionářem ve vlastní zemi
Sobota 24. 4. na Levém Hradci
00. 00-5. 00 noční bdění pod
širým nebem

21.00 zpěvy z Taize, meditace, četba Písma
23. 00 tichá adorace
23.30 ukončení adorace a převezení Nejsv.
svátosti na Levý Hradec

9. 00 program přede mší svatou
10. 20 projevy pana starosty
a paní farářky Kučerové
10. 30 poutní mše svatá
celebruje P. Antonín Hrdina
po mši sv. beseda

Mimořádně vydařené zimní prázdniny
Letos jsme již potřetí prožili zimní prázdniny na faře v Nových Hamrech, o
kterou se báječně starají manželé Demčákovi. K „starým“ známým rodinám
jsme přizvali tentokrát ještě rodinu našich přátel z evangelického sboru
z Dejvic. To bylo pro nás přínosem při večerním povídání, vzájemném
informování a srovnávání. Protože mnozí z nás chodí do sněmovních
kroužků, kde se o mnoha aktuálních otázkách církve diskutuje, je pohled
odjinud velmi důležitý / organizace Církve evangelické, vztah sboru a kněze
aj. / .
Pro děti jsou Nové Hamry prostě ideální. Nad farou si nasazují lyže a
k prvnímu vleku dojedou bez námahy. I ti nejmenší se naučili jezdit na
dětském vleku. Pro zdatnější jsou v dosahu 3 další vleky a 4 sjezdovky. Ceny
na všechny vleky jsou 90 Kč celodenní dětská a 120 Kč dospělá.
Na zahradě byla uspořádaná sněhová bitva "všichni proti všem", ale
bojovníci „plavali“ v 60 cm nového prašanu. Ve čtvrtek večer byl vypnut
proud v celé obci. Poprvé jsme si z dětmi užili při svíčkách kouzelný večer
plný básniček, písniček a vtipů jako „za starých časů“.
Pan Demčák tak poctivě topil, že v celém domě bylo i ve 20 stupních mrazu
krásně teplo. Jako myslivec dětem velmi zajímavě vyprávěl a uspořádal i
zkouśku odvahy (po schodech až do černé kotelny, kde straší zlý Sáhir).
Na letošní zimu už mají Demčákovi plno, ale v létě je možnost ubytování
také: 3 pokoje-4lůžk., 1 pokoj-5lůžk. a 1 pokoj-3lůžk.. V domě je kompletně
vybavená kuchyně s 2 sporáky, 2 lednicemi a 1 mrazákem, velká společenská
místnost, barev TV. Noc stojí v současné době 110 Kč na osobu, pro rodiny
s více dětmi je možná sleva. Opravdu vřele doporučujeme.
Tel. na správce fary pana Demčáka = 017/3824156, na faru 017/3826628.
Novákovi, Kabelkovi, Vernerovi, Härtelovi a Jirsovi

Akce kapucínů z italského Ferna:

PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE Z NAZARETA
zeměmi všech světadílů jako výzva: „Navraťte se do Otcova domu!“
je součástí bezprostřední přípravy Velkého jubilea roku 2000 univerzální
církve.
Socha je dílem italského sochaře Gregora Mussnera a malíře Renzo

Barbarossy. Panna Maria je zobrazena jako ŽENA A MATKA ve spěchu.
Od 8. 3. 1998 putuje z Nazareta přes Itálii, Egypt, Argentinu, Uruguay …
Albánii, Makedonsko, Bulharsko, Maltu, Turecko, Rumunsko, Rusko, USA,
Kanadu, Polsko, Irsko, Rakousko.
V České republice z pověření komise ČBK pro Velké jubileum se organizace
putování sochy ujalo mariánské hnutí Českomoravská Fatima – Fatimský
apoštolát ve spolupráci s kapucíny.
V České republice bude v různých městech od 10. do 16. května 1999.
V Praze bude uvítání v kostele Panny Marie Sněžné 10. 5. v 17 hod. (nikoli,
jak bylo ohlášeno, v katedrále), a po rozloučení ve 21.30 hod. bude socha

Panny Marie převezena na Svatou Horu u Příbrami.
____________________________________________________

EKUMENISMUS
Ekumenismus - běh na dlouhé trati (Farní klub 10. 3. 1999)
Také se Vám už někdy stalo, že hledajíce nějakou věc, na které Vám velmi
záleželo, našli jste něco zcela jiného, co Vám způsobilo nečekanou radost?
Tak nějak jsem si připadala během večera, který měl přispět k vzájemnému
poznání a sblížení s našimi evangelickými bratry a sestrami z farnosti
salvátorské. Nutno přiznat, že záměr se příliš nevydařil - hlavní host večera Sváťa Karásek - jen s obtížemi překonával své překvapení nad jeho podobou.
Protože je to ale pořádný chlap, kterého hned tak něco neporazí, a zároveň
pravý džentlmen, pobyl s námi spolu s dalšími hosty (kterých bylo tentokrát
méně než obvykle) až do konce. Ve své řeči, ke které byl na závěr vyzván,
připustil, že se vždycky všechno nemusí podařit, ale cestu vzájemného
sbližování bychom měli společně hledat i nadále. Objasnil také svoji
představu takové společné cesty, a jak se zdá, mnohým přítomným byla tato
představa velmi blízká. Nu co, každopádně máme naději, že příští setkání
proběhne ke všeobecné radosti a vzájemnému obohacení všech zúčastněných.
A cože jsme to vlastně nalezli? To záleží na každém, kdo se večera
zúčastnil. Já například jsem znovu vděčně zjistila, že máme zájem o to, co se
ve farnosti děje (bylo téměř vyprodáno), že v krátké době jsme i v menším
počtu schopni zajistit a připravit kvalitní pohoštění, že mládí nezklamalo (pro
Martina Vaňáče, který celý večer moderoval, jistě zkušenost k nezaplacení!),
že máme báječné a veselé bratry františkány (největší ovace sklidil bratr
Justin), a že když chceme a někdo nám k tomu pomůže, umíme si společně i
zazpívat. Třeba toho spolu dokážeme ještě mnohem více, abychom se my
křesťané neztratili ve společnosti jako kapka v moři.
H. Outratová

Nezapomínejme na Tibet!
V sobotu 6.března se České televizi podařilo přiblížit se tomu, co by
veřejnoprávní médium mělo dokázat: poskytovat skutečná setkání s jinými
kulturami, jinými žebříčky hodnot a životními styly, než jaké nám denodenně
nabízí nejmenovaná stanice komerční. Čtyři a půl hodiny večerního času měli
zdatní diváci možnost nahlížet pod příklop, který dnes obklopuje jednu
vzdálenou zemi, střechu světa, Tibet.
Nejvíce jsme se mohli dozvědět o tibetském buddhismu, náboženství, o
jehož samotnou existenci se dnes vede boj s nejsilnější a nejobludnější
totalitní mocností světa, Čínskou republikou. Mnoho lidí západní civilizace se
v poslední době obrací k buddhismu jako duchovní cestě otevřené a přístupné
pro všechny - na rozdíl od křesťanství, jež mnoha lidem i u nás připadá jako
podivný spolek několika vyvolených, navíc žijící převážně z minulosti a v
minulosti. Ale o tom někdy příště.
Buddhismus a vůbec východní duchovní směry vůbec jsou prostě "doma" i
u nás, ve střední Evropě. Pro někoho je to jen lákavá exotická maska - s tím
bychom se ale rozhodně neměli spokojit, vždyť za ní se skrývají živí lidé,
přes všechny rozdíly nám vlastně hrozně blízcí.
V těchto dnech se Česká republika stala členem NATO. Po všech obdobích
diktatury, jimiž naše země za posledních šedesát let prošla, bude snad naše
svoboda a bezpečnost konečně zaručena. Snadno bychom
přitom mohli zapomenout na ty, kteří právě dnes bojují o svou lidskou
důstojnost, o kořeny své víry. Naše bezpečnost, o kterou se stejně budeme
muset přičinit, by nás měla tím silněji vést k solidaritě.
Co ale můžeme udělat třeba pro Tibet? Jsou různé možnosti, jak dát najevo
svou sounáležitost, jak pomoci, ale první věcí je prostě - nezapomínat,
zahrnout do svých modliteb všechny strádající, v duchu pravého postu, o
němž mluví Izajáš: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha dát ujařmeným
volnost, každé jho rozbít! (Iz 58,6)
F. M. Outrata

______________________________________
CÍRKEVNÍ DOKUMENTY
Zář pravdy - Veritatis splendor
Jak si uchovat čistý a nezkalený pohled na svět, jak nepodlehnout
naléhavému pocitu osamělosti nás, křesťanů ve světě, který se svými ideály i
praktikami tolik liší našich představ? Nejsou snad naše tradiční křesťanské
hodnoty a ctnosti skutečně už spíše jen reliktem dob minulých, které se již do
naší doby prostě nehodí?

Na tyto naléhavé otázky hledá odpověď encyklika Jana Pavla II. Veritatis
splendor - Zář pravdy, vydaná v roce 1993 o základech morálního učení
církve. Odpovídá na stav dnešního světa, který prochází patrně nejtěžší krisí,
která svým globálním charakterem ohrožuje jak sociální, tak i morální
základy lidské společnosti. Odvěký vztah mezi svobodou a pravdou, mezi
Bohem a svobodnou lidskou vůlí, která je rovněž jeho darem, je ve svém
základu narušen. Člověk si ve své pýše vytvořil vlastní svět etických hodnot a
měřítek, které se vzdaly onoho trvalého zdroje, bez něhož je tato civilisace
plytká a vykořeněná.
"Jas pravdy se odráží ve všech Stvořitelových dílech, zejména pak v
člověku, který byl stvořen k Božímu obrazu a podobě. Pravda osvěcuje rozum
a dává obsah svobodě tak, že člověk je veden k tomu, aby poznal a miloval
Pána. Proto se také žalmista modlí: Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!"
Tato slova v samotném úvodu encykliky naznačují vlastní smysl a náplň,
která je nejen hlubokým ponořením do morálního učení církve a jejich
základů, ale i reflexí konfliktů a nepochopení, s nímž se v dnešním světě
setkává. Takové bylo i přijetí encykliky, patrné i v prudce odmítavém
stanovisku některých liberálních kruhů, ukazující tím spíš její potřebnost a
aktuálnost.
Tím, že člověk ve jménu své svobody odmítl platnost absolutní pravdy či
hodnoty, která ho přesahuje, odsoudil se nakonec k pohrdání základními
morálními hodnotami včetně úcty k životu, i tomu nenarozenému. Popření
této pravdy není v zásadě ničím jiným, než vyjádřením nedůvěry v tuto
Pravdu, o níž víme, že je i Láskou. Je to tragické nepochopení smyslu naší
svobody a jejího vztahu ke skutečnému a jedinému zdroji těchto základních
hodnot.
Stejně jako svoboda, i Pravda je jen jedna - a to ta, kterou nám daroval Bůh
a k níž nás osvobodil Kristus. Jen svoboda, která se podrobuje této Pravdě je
skutečnou svobodou a vede člověka ke skutečnému dobru. Jenom Boží zákon
je skutečným dobrem člověka, jeho poznání je nejvyšším projevem skutečné
svobody. Hlásání nejvyšší mravní normy není potlačováním svobody, nýbrž
jejím nejvlastnějším naplňováním, její svchovanou ochranou.
Svoboda, která není pevně opřena o pravdu, stejně jako morálka,
nečerpající z jistoty v pevném etickém, všeobecně platném základu se nutně
změní v ničící nástroj uvolněných sil zla a svévole, rozkládající postupně
všechny základní jistoty a struktury života. Jeho důsledkem je proces
sekularisace a ztráta povědomí jeho duchovních kořenů, která se dnes
nedotýká již jen lidí bez duchovního zázemí, ale zasahuje nepozorovaně i
srdce řady křesťanů, žijících "jakoby Bůh neexistoval", alespoň v tom
denním, "běžném" společenském životě. Jakoby pravidla, daná Desaterem a

obětí Kristovou platila jen v kostele, zatímco na náš denní život jako by se
nehodila.
V závěru pak encyklika podtrhuje význam nové evangelisace v době, kdy
celým národům hrozí ztráta křesťanské víry a úpadek nebo ztráta mravního
smyslu. Nástrojem, který k tomu máme, je i náš život, vedený Kristovým
duchem, "vydávání svědectví svatosti v rozmanitosti povolání, duchovních
darů, odpovědností, životních poměrů a situací".
Encyklika je varujícím hlasem a svědectvím doby, která dokázala
zrelativisovat většinu "tradičních" hodnot, je ale i cestou, kterou nabízí pro
poznání skutečné svobody, svobody, jejímž základem i smyslem je Kristův
duch, Kristova láska.
J.-J. Outrata

___________________________________________
PŘEČETLI JSME
Otázka: Nepřizpůsobujte se světu, požaduje papež. Ale nepřizpůsobila se také
církev až příliš? Zdá se, že lpí na zajištění svých dědičných statků, investuje
mnoho peněz, času i energie na udržení nemovitostí. Neměla by místo toho
spíše více objasňovat, v čem je její nabídka spásy?
V tom bych vám dal za pravdu. Také v církvi je setrvačnost velmi silně
zakořeněna. Proto má sklon hájit jednou získaný majetek a pozice. Schopnost
uskrovnit se a nechat se prořezat není správně rozvinuta. ... Bohužel tomu
bylo v dějinách vždycky tak, že církev neměla schopnost sama se zbavovat
pozemských statků, nýbrž že jí musely být vždy znovu odnímány, což jí bylo
potom ku prospěchu.
Joseph kardinál Ratzinger
Křesťanství na přelomu tisíciletí - rozhovory, vydal Portál 1997

__________________________________________
BIBLICKÝ KOUTEK
Velikonoční kvíz aneb mnoho hlasů – jedna víra
V době velikonoční je pochopitelné zaměření biblického koutku na události
související se smrtí a vzkříšením Ježíše Krista. Výběrem otázek jsem však
chtěl upozornit ještě na jednu věc. V biblických knihách, především
v evangeliích, se totiž nejednou setkáváme s rozdílným líčením stejných
událostí. To jistě není nic nepochopitelného, vezmeme-li v úvahu různou
situaci, dobu nebo záměr redaktorů jednotlivých novozákonních knih. Všichni
chtěli zprostředkovat radostnou zvěst o Ježíši Kristu a každý použil trochu
odlišný způsob vyprávění. Při pozorném čtení tak můžeme objevit různé
odlišnosti, ale zároveň poznáváme, že v tom podstatném poselství se texty

shodují.
“Obrazně řečeno, dají se tyto inspirované knihy (Nového zákona) přirovnat
k mnohohlasému sboru, který vyrostl z jednoho základního hlasu. K tomuto
základnímu hlasu se během 60-80 let připojovaly stále nové hlasy, které
základní téma obměňovaly, přitom se od něj někdy i hodně vzdálily, takže
v žádném případě nedochází vždy k harmonickému souzvuku. Přece však
všechny chtějí vycházet z původního základního tónu.”
Citováno podle knihy Felixe Porsche Mnoho hlasů – jedna víra, která se
snaží na jedné straně umožnit čtenářům srozumitelný přístup k základním
teologickým názorům jednotlivých novozákonních knih a na druhé straně
ukázat jejich vzájemnou souvislost (knihu vydalo nakladatelství Zvon v roce
1993).

1.
2.
3.
4.
5.

Otázky:
Ve kterém evangeliu není uvedeno to, že byl Šimon z Kyrény přinucen
k nesení Ježíšova kříže ?
Za koho považovala Marie Magdalská vzkříšeného Ježíše a ve kterém
evangeliu se o tomto setkání píše ?
Které evangelium popisuje setkání vzkříšeného Ježíše se dvěma učedníky
cestou do Emaus ?
Kolik andělů se zjevilo v prázdném Ježíšově hrobě ?
Jak zemřel Jidáš ? Oběsil se a nebo se zřítil ?

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. pro mládež (kromě 1. 4.)
Každý Čt v 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
1. 4.

Čt
8:00
18:00

2. 4.

Pá
15:00
16:00

3. 4.

So

4. 4.

Ne

5. 4.
6. 4.
7. 4.

Po
Út
St

20:00
14:00
16:00
19:19

Duben 1999
Zelený čtvrtek
pro ty, kdo nemohou večer
mše svatá na památku Večeře Páně
Velký pátek - postní den
křížová cesta
velkopáteční obřady
Bílá sobota
obřady velikonoční vigilie
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Plavání v YMCA
Pondělí velikonoční (jako v Ne, není dětská)
Setkání farnosti
Video: „Tichá síla„
jak se splnilo Mariino zaslíbení o obrácení Ruska

9.
10.
11.
13.
14.

4.
4.
4.
4.
4.

Pá
So
Ne
Út
St

15. 4.
23. 4.
4. 5.

Čt
Pá
Út

31. 3. - 2. 5.

farní klub
farní klub

14:00 - 18:00 Sbírka oblečení a obuvi na Ukrajinu
v kapli sv. Jana
9:00 - 16:00 Sbírka oblečení a obuvi
- tamtéž
14:00 Plavání v YMCA
17:00 Sněmovní kroužek
farní klub
15:00 Přednáška s diapozitivy: Oxford - Dr. J. Hoppe
farní klub
19:19 Koncert: A. Dvořák: Biblické písně
farní klub
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
Svátek svatého Vojtěcha
16:00 Setkání farnosti
farní klub
Výstava obrazů Radka Brože v prostorách ambitu kláštera

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
_________________________________________________________
Kontaktní adresy redakce: F. ú., Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 22246243
Outratovi, Krakovská 24, Praha 1, tel.: 222 121 55
Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 231 35 13

