Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 9

Ročník V.

září 1999

Moto: Čím se nám svět jeví nádhernější a slavnější, tím nádhernější může
pro věřícího člověka zářit světlo Boha.
Pierre Teilhard de Chardin
Děkuji ti za tvůj svět, za zdraví, za ruce, které jsi nám dal, abychom mohli
zvedat věci, pohybovat jimi, cítit je.
Děkuji za nohy, jimiž můžeme hrát fotbal a běhat.
Děkuji za rozum, který jsi nám dal, abychom mohli myslet.
Děkuji za oči, jimiž můžeme hledět,
za rty, jimiž můžeme líbat,
za jazyk, jímž můžeme mluvit,
za srdce, jímž můžeme jeden druhého milovat.
Děkuji za všechny tyto dobré dary, které jsi mi dal.
AlfonsoPereira Myšlenky a modlitby

_____________________________________________________

Z FARNOSTI
Vracíme se domů s plody prázdninových dní. Co přinášíme z cest do
svých farností? Ne, abychom se chlubili, ale podělili a navzájem obohatili.
Nabídněme své objevy, zkušenosti, zážitky při besedách nebo na stránkách
Sněženky. Vždy, když něco končí, něco nového začíná. Tentokrát i poslední
školní rok tisíciletí. Zahájíme jej mší svatou 5. 9. v 10.15 a ve 14.00 tradiční
pobožností křížové cesty na Petříně. (Mše svaté 5. 9. budou u Panny Marie
Sněžné v 9.00, v 10.15 a v 11.30, večerní v 18.00.)
Vrátil se nám bratr Petr Regalát. Bratr Ignác prožil většinu svých
novokněžských dnů v montérkách při práci ve farním klubu. Ukázalo se, že
rozsah nutných prací daleko přesahuje rozměry původně plánované opravy
kanalizace. Nejen voda, ale i elektroinstalace jsou v havarijním stavu a byly
nařízeny opravy, které potrvají ještě nejméně měsíc, proto pro některá naše
setkání budeme hledat přístřeší v místnostech kláštera (bývalé Veselé školy).
I ve stížených podmínkách chceme dokázat plně rozběhnout všechny
započaté aktivity (sněmovní kroužek, společenství, vyučování i výtvarný a
dramatický kroužek). Možnosti vzdělávání budou rozšířeny o nabídku bratra
Felixe pro mládež a sestry Amaty v katechezi pro dospělé. (Přihlášky na
faře.) Nepřehlédněte výstavu P. T. Rodra, českého augustiniána z Holandska
(do 17. 9. v kapli sv. Jana).
bratr Michal
„Pojďme, jásejme Hospodinu!“

Výuka náboženství

1. - 6. třída

Milí rodiče,
vaše děti nyní opět překročí školní práh, aby se připravovaly na život
v třetím tisíciletí. I my je srdečně zveme do prostoru našeho kláštera, aby se
učily jít po svých životních cestách s Pánem.
Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout v sakristii nebo na faře.
Prosíme, vyplňte dny a hodiny, kdy se to vašim dětem hodí, abychom podle
vašich údajů mohli sestavit rozvrh. Termíny prvních setkání budou ohlášeny
v kostele a vyvěšeny na vývěsce. Těšíme se na setkání s vámi.
bratr Ignác
Výuka pro děti od 7. třídy bude jistě také zařazena, proto sledujte nástěnky a příští
Sněženku.
redakce

Katecheze pro dospělé
„Ona (moudrost) je pro lidi nevyčerpatelným
pokladem; kdo jej získali, připravili si přátelství
s Bohem, doporučeni dary, které s sebou nese
výchova.“
Mdr 7,14

Milí přátelé, možná jsou mezi vámi tací, kteří cítí potřebu zopakovat
si katolické učení víry a prohloubit jeho poznání. Proto zvu každého, kdo
chce být stále připraven obhájit se před každým, kdo se ho ptá po důvodech
jeho naděje, a každého, kdo chce stále více milovat Boha celým svým
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, na setkávání nad „Učením
víry“, tj. nad katechismem pro dospělé od otce Jana Evangelisty Urbana,
OFM. První orientační schůzka, kde si domluvíme den a čas setkávání, bude
v pondělí 6. 9. v 17.00 hod na faře.
Těším se na každého příchozího.
sestra Amata

Vnímavé farnice, pozorní farníci,
léta Páně 1491 se do Anglie snesla holubice Zbožné myšlenky na muže či
ženu, o jejichž osudech i jménech letopisy mlčí. Vzbudila v nich touhu
napsat o nebezpečí lehkomyslného života, o nástrahách, které pečlivě
připravuje hřích, o strachu ze smrti a o samotě, se kterou k jejím branám
člověk přichází. Jakkoli znějí tato témata chmurně, ba děsivě, díky lásce k
Bohu a shovívavosti k lidem autoři nezůstávají v rovině vyhrožování a
moralizování. Vytvořili alegorickou hru Everyman, do češtiny překládanou
jako Kdokoli. Kdokoli – každý z nás, člověk jakéhokoli věku, povolání i
smýšlení – je Smrtí vyzván, aby složil zúčtování ze svého života. Ten,
vyděšený a zaskočený touto zprávou, nenalézá odvahu vypravit se před Boží
soud sám, a tak hledá mezi svými přáteli, známými a příbuznými obětavého
společníka. Když nikdo z blízkých nepodá pomocnou ruku a vypravit se na
cestu odmítne i největší jistota a naděje – Jmění, Kdokoli konečně bere
rozum do hrsti a utíká se k modlitbě. Poté se vyznává ze svých vin a
zapomenutými Dobrými skutky plní knihu účtů.
Tuto nadějeplnou hru jsme se rozhodli inscenovat s naším souborem
Střechylos z Plzně. Pro potěšení publika i potěšení naše jsme ji ozdobili
barokními písněmi se „smrtelnými" motivy a usmysleli jsme si též s touto
vpravdě revoluční hrou dobýt metropoli naší země. Toto se stane 12. září v
19:19 ve velkém refektáři kláštera. Proto dostavte se bez prodlení a vězte,
že za Vás zástupce není.
Váš Střechylo

Blahopřání
V neděli 12. září v 10.15 hod. při dětské mši sv. bude pokřtěn v kostele
Panny Marie Sněžné nový člen našeho společenství - Vojtěch Štěpančík.
Přejeme jemu i rodičům hojnost Božího požehnání, síly a trpělivosti,
stálost úsměvů, které k nim již nyní patří. Připojme se všichni modlitbou.
Dýdo, Honzo a Vojtíšku jsme tady, abychom vám pomáhali.
za celou farnost redakce

Sněmovní kroužek
Opět se sejdeme v úterý 14. září v 17 hod. tentokrát před farou.
Začátkem září budeme vědět, kde budou setkání možná.
L. Jirsová

Nový oddíl...
Pojď si s námi hrát! Pojeď s námi do přírody! Poznej nové kamarády!
Zveme všechny holky a kluky ve věku od 6ti do 13ti let do našeho nového
oddílu. Budeme se scházet jednou týdně zatím v prostorách bývalé Veselé
školy (po dokončení rekonstrukce ve farním klubu) a občas na víkend
vyrazíme za dobrodružstvím mimo Prahu.
Budeme vás informovat v neděli po dětské mši sv. nebo volejte na tel.
471 65 73, 79 10 357 (večer) nebo u nás osobně (to spíš) vždy po dětské
mši svaté.
Máří Kašparová, Pája Lhotová
_______________________________________________________________________________________________

Zájezd do Plzně - NEPŘEHLÉDNĚTE
Jak už bylo oznámeno v prázdninové Sněžence naše farnost pořádá
zájezd do Plzně, kam nás pozvali bratři františkáni na slavnost prvního
výročí otevření jejich „domečku“. Bude se konat v neděli 3. října 1999.
Program zájezdu: 7:00 sraz (Opletalova ulice č. 33)
7:15-odjezd
9:00 mše svatá v pavilónku
Svačinu nebo oběd (jídlo vlastní) si sníme v domečku.
Odpoledne se zúčastníme jejich programu, jistě nebudou chybět různé
soutěže ani sport (plzeňští na nás chystají volejbalový zápas). Proto vy
zdatnější si vezměte sportovní oděv a obuv. Pro ostatní méně zdatné bude
určitě přínosem seznámit se s novou plzeňskou farností, kterou dostali na
starost „naši“ františkáni z Prahy - bratři Jeroným, Šebestián a Jiří. Pevně
doufám, že nás pojede plný autobus, proto neváhejte a přihlašujte se na faře
nebo v sakristii.
Záloha na dospělou osobu je 100,- . Rodiny s dětmi mají výraznou slevu.

Návrat je tentýž den mezi 17:00-18:00.
Srdečně zve Vladimír Vašků

Tábory pro dospívající mládež
Stalo se tradicí, že děti z naší farnosti mohou jet na letní tábory.
Organizátoři jsou bratři nebo farníci. Mohou si vybrat i naše dospívající
děti mládež nad 14 let. To je zvláště cenné. V tomto věku, kdy se mění
hodnotové měřítko, vzrůstá kritičnost ke všemu a mladí pánové a dámy si
vybírají a naši dva hoši vybrali tábor ve Vysokém nad Jizerou a líbilo se jim
tam. Díky patří všem včetně hlavním organizátorům br. Filipovi a Didakovi.
Zdeněk Řeřicha

První dva týdny v srpnu pobývaly děti z pražské a brněnské farnosti na
táboře „Ve stínu noci“ s bratry Filipem a Didakem. Byli jsme v Jizerských
horách, konkrétně ve Vysokém nad Jizerou. První polovinu tábora jsme
strávili v salesiánské chatě „Na spáleništi“ a druhou polovinu na vysocké
faře. Téma táborové hry bylo volně vytvořeno na motivy Tolkienovy trilogie
„Pán prstenů.“ Celý tábor se proto odvíjel okolo získávání prstenů a
zjišťování jejich tajemství. Za tajemstvím těchto prstenů jsme putovali na
nesčetně výletů, sjížděli řeku Jizeru i putovali v noci. Jedli jsme nekvašený
chléb i přespávali mimo bezpečí fary. Byl i čas na koupání a sport. Ve
fotbale jsme s Brnem opět prohráli, tentokrát jenom jednobrankovým
rozdílem 5:4, tak snad příště. Bratru Filipovi se tábor opět povedl a již se
všichni těšíme na příští, který bude probíhat přesně za rok zase ve Vysokém.
Dominik Zunt

Pomoc Ukrajině

(červenec 1999)
V létě nás navštívil otec Volodimir Los, absolvent pražské teologické
fakulty, který nyní učí v kněžském semináři v Ivanofrankivsku a v příštím
roce odjede studovat do Říma. Spolu s ním přijela i jeho maminka, paní
Jevgenija Losová, která v Bučači na západní Ukrajině vede humanitární
organizaci Živá rodina. Chtěli nám osobně poděkovat za pomoc, které
se jim od nás dostává, a ujistit nás, že této pomoci je stále zapotřebí,
protože situace na Ukrajině se nijak nelepší. Přivezli fotografie lidí, kteří
stojí před jejich skladem frontu celou noc na oblečení z naší
humanitární zásilky, a obrázky stařenek a stařečků, kteří se zdarma stravují
v jejich jídelně "Jedno srdce". V této pomoci je třeba pokračovat,
protože bez našich zásilek oblečení a potravin by nemohli dále pomáhat
potřebným. Ujistili jsme je, že pokračovat budeme, pokud nám síly
vystačí.

Další sbírku oblečení a obuvi pro Ukrajinu plánujeme na víkend 22.-23.
října 1999, v pátek odpoledne, v sobotu celý den, a to jak v kapli na
nádvoří kostela P. Marie Sněžné v Praze 1, tak u vagónu na nákladovém
nádraží Praha - Vršovice (pro auta je tam lepší přístup). Podrobnosti
budou ještě v říjnovém čísle Sněženky.
V Bučači mají nyní možnost zakoupit pro sklad oblečení a potravin
pevnější zděnou budovu, ale nemají dost peněz. Slíbili jsme jim, že se
pokusíme přispět podle toho, kolik prostředků se nám podaří shromáždit.
Potřebujeme peníze na dopravu (cca 20 000.-), na potraviny (10 000.-) a
co bude navíc, půjde na tento příspěvek.
Peníze pro Ukrajinu sbíráme na konto u České spořitelny Štěpánská 17,
Praha 1, č. účtu 9623550 - 018/0800. Děkujeme upřímně za každý, i
sebemenší, příspěvek.
PhDr. Markéta Koronthályová

_______________________________________________________

HISTORIE
Nové Město - město chrámů
Pražské Nové Město, a vlastně celá Praha ve svých historických
hranicích vymezených karlovským gotickým opevněním, je podivuhodným
organismem, v němž se dodnes zachovala jeho historie v jeho půdorysné a
uliční skladbě, významných světských i duchovních centrech i řadě památek,
které dodnes svědčí o jeho někdejším rozmachu. Zvláště chrámy a jejich
věže jsou snad nejvýmluvnějšími svědky - právě jim bychom v některých
dalších číslech Sněženky blíže věnovat samostatné medailonky. 650 výročí
založení Nového Města pražského, které nedávno uplynulo, je k tomu
dobrou příležitostí.
Vše, co Karel IV. činil, neslo vždy autorskou pečeť jeho osobnosti, mělo
sloužit zároveň k oslavě jeho věčné paměti. Mnoho jím založených staveb i
institucí neslo přímo jeho jméno. Karel nenechával nic náhodě, všechna jeho
založení zapadala do celkového systematicky budovaného obrazu města,
které mělo být nejen chloubou království, ale především oslavou samotného
panovníka.
Tak určil, nebo výrazným způsobem spoluurčoval duchovní náplň i
výzdobu pražské katedrály, ale stejně tak se věnoval i náplni a budování
pražského mostu, založení pražské univerzity či Nového Města pražského.
Jeho založením v roce 1348 učinil z Prahy metropoli, svým rozsahem
převyšující řadu metropolí evropských.

Každé středověké město, a zvláště město nově vysazené, jako Nové
Město, bylo svým způsobem obrazem Nebeského Jeruzaléma. Karel, jako
typický představitel tohoto středověkého myšlení, tento aspekt cítil velmi
silně a proto dal ve svém městě tak významné místo právě kostelům a
klášterům, které měly být duchovními centry jeho metropole.
Nové Město, rozdělené linií Václavského náměstí na Horní a Dolní, mělo
i své dva hlavní farní kostely, nově založený kostel sv. Jindřicha a Kunhuty
a kostel sv. Štěpána. Ten vznikl ovšem v místech starší osady zvané Na
Rybníčku a převzal starší zasvěcení původního románského kostelíka
(dodnes zachované rotundy), jejíž zasvěcení bylo změněno na sv. Longina.
Mimo tyto hlavní farní chrámy vznikla ovšem řada dalších důležitých
kostelů klášterních. Je to především kostel sv. Apolináře s kolegiátní
kapitulou, klášter augustiniánů, kanovníků na Karlově s kostelem P. Marie a
sv. Karla Velikého, do jehož založení i samotného tvaru kostelní lodi vložil
Karel IV. ideu návaznosti na slavnou tradici karolinskou. Nedaleko pak
založil klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny, z jehož gotické podoby
se zachovala štíhlá věž chrámu, znovupostaveného K. I. Dientzenhoferem v
18. stol. O něco níže nalezneme kostel P. Marie na Slupi, založený v r. 1360
s klášterem servitů.
Hlavním duchovním bodem, pro Karla nesmírně významným bylo ovšem
založení kláštera slovanských benediktinů v Emauzích, jemuž byla věnována
i náležitá péče po stránce umělecké.
Na opačné straně, v části svatojindřišské, to bylo především založení
kostela a kláštera sv. Ambrože, osazený v 17. století irskými františkány,
Hyberny - zbyl pouze název, kostel byl po r. 1800 změněn v celnici. Byla
zde ovšem i řada dalších kostelů, které byly staršího původu a které Karel
zapojil do konceptu svého Nového Města včetně starších osad, které se
kolem nich nacházely.
Uveďme namátkou kostel sv. Michala v Opatovicích, kostel sv. Petra na
Poříčí nebo novoměstský kostel sv. Klimenta, sv. Václava v Resslově ulici a
nedaleký kostel a komendu Strážců Božího Hrobu Na Zbořenci, již
zmíněnou osadu Na Rybníčku s rotundou sv. Štěpána a řadu dalších.
Tomu všemu dal Karel IV. nový řád, význam řady těchto kostelů, a to i na
Starém Městě obdařil významnými ostatky světců, které měly jeho
metropoli dodat významu druhého Říma.
I když již husitské války a doba, která následovala, tyto ambice Karlovy
zcela pohřbily, zůstalo právě bohatství patrocinií, stavebních forem i typů
chrámů Karlovy Prahy a zvláště Nového Města dosud zřetelným dokladem
duchovního významu Prahy doby Karlovy.
J. J. Outrata

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), 11:30, 18:00

Každý Čt v 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala.
PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Září 1999
5. 9.

Ne 10:15
14:00
14:00
6. 9. Po 17:00
7. 9. Út 16:00
8. 9. St 18:00
11. 9. So 11:00
12. 9. Ne 19:19
14. 9. Út
17:00
15. 9. St
8:00
18:00
16. 9. Čt
17. 9. Pá 18:00
28. 9. Út 18:00
3. 10. Ne 7:00
14:00
18:00
4. 10. Po
5. 10. Út 16:00

Mše svatá pro rodiče s dětmi - poprvé po prázdninách
Pouť na Petřín (sraz u 1. zast. kříž. cesty na Petříně)
Plavání v YMCA
Katecheze pro dospělé (inf. schůzka)
na faře
Setkání farnosti
sraz před farou
Svátek Narození Panny Marie (zpívá sbor)
Poutní mše svatá v Hájku u Prahy
Divadlo: Everyman (Kdokoli) - alegorická hra
velký refektář
Svátek Povýšení svatého Kříže
Sněmovní kroužek
sraz před farou
Připomínka 14 umučených bratří
Památka Panny Marie Bolestné (zpívá sbor)
Památka sv. Ludmily, mučednice
Stigmatizace sv. Františka z Assisi (zpívá sbor)
Slavnost sv. Václava, patron českého národa (zpívá sbor)
Výlet do Plzně, návštěva františkánské farnosti
Plavání v YMCA
Transitus (po mši sv. pobožnost na památku smrti sv. Františka)
Slavnost sv. Františka z Assisi
Setkání farnosti

Výstavy: 16. 8.-17. 9. Plastiky - br. Thomas Rodr, augustinián
kaple sv. Jana
24. 9.-17. 10. Alexandra Rudová: Barevné ticho - obrazy, kresby
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 4,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
____________________________________________________________
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