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Pastýř. Starověk znal obraz pastýře jako toho, který miluje, zná a vede své
ovce, který je chrání a dává jim bezpečí. Kristus naplnil tento obraz obětí,
jako Dobrý pastýř sám dává život za život jediné ze svých ovcí. Ba co více:
On je sám život a tento život dává všem těm, kteří slyší jeho hlas a jdou za
ním.
Takový pastýř k nám přichází v betlémské jeskyni. Ohlašuje svůj
příchod velikým znamením hvězdy, jejíž jas vede lidi prosté i vznešené,
všechny, zdaleka i zblízka, ty, kteří dokázali toto znamení následovat.
První, kdo se přišli poklonit, byli pastýři. I my jsme zváni, i pro nás září
betlémská hvězda, abychom se přišli poklonit, abychom spatřili Pastýře,
který je zároveň Králem, jehož ohlašovali dávní proroci.
JJO

Vzpomínka na Josefa Luxe.
O každé smrti, která přijde "předčasně" - před časem, jejž jsme jí
vyměřili - je strašně těžké psát. Smrt veřejně známé a činné osobnosti se
navíc dotýká tak trochu každého z nás. V pondělí 22. listopadu zemřel v
americkém Seattlu na leukémii bývalý předseda KDU-ČSL Josef Lux.
Jako politik rozděloval mnoho lidí v názorech a vysloužil si z mnoha stran
tvrdé i hloupé odsuzování - nejvíce se užívalo přízviska "had". Když pak
statečně a s optimismem šel do boje s vážnou nemocí, přáli mu spolu s
manželkou a šesti dětmi vítězství a uzdravení snad i jeho nejzarytější
odpůrci.
Když byl Josef Lux v roce 1990 zvolen předsedou lidové strany,
strany poznamenané desítkami let tiché spoluúčasti na totalitní moci, měl
před sebou nesmírně obtížný úkol: překonat v Čechách a na Moravě silně
zakořeněnou nedůvěru ke křesťanské politice - spojení křesťanských
hodnot jako jsou solidarita, tolerance i sebeuskrovnění a společenské
angažovanosti. Byl to úkol o to těžší, že většinu české společnosti ovládl v
prvních letech svobody egoismus a kult majetku, ohánějící se heslem
"každý ať se stará sám o sebe". Kdo se odvážil říkat něco jiného, byl
pasován na moralistu nebo pokrytce.
Z reakcí na Luxovu smrt mě nejvíce zasáhly výpovědi jeho
sousedů z Dvořiska u Chocně. "Dovedl nám vždy dodávat radost ze života.
Když chyběla v hospodě muzika, hrál na harmoniku do samého rána". "On
nikoho neodmítal, choval se ke každému stejně, ať to byl komunista nebo
kdokoli…", řekla jedna paní ještě se slzami v očích. Snad právě to, co ta
paní viděla jako dobrou vlastnost, udělalo z Josefa Luxe "hada", který "jde
s každým" bez ohledu na zásady. Je ale rozdíl mezi zásadou či myšlenkou a
konkrétním člověkem.
Křesťané by měli vždy usilovat o to, aby špatné činy, slova a
myšlenky zavrhovali, k jejich nositelům se však uměli přesto chovat jako k
bratrům a sestrám. Křesťanský politik by nikdy neměl ve jménu jakékoli
ideologie obětovat člověka. Myslím, že právě to nám může zpřítomnit
vzpomínka na Josefa Luxe.
Filip M. Outrata

_____________________________________________________

EVANGELIZACE
Adventní radost
Vánoce jsou svátky, které zná patrně každý a oslava Štědrého dne
nechybí snad v žádné české rodině. Předvánoční čas a mikulášská nadílka
je jakoby předobrazem velké nadílky štědrovečerní.
I v tomto hrubě materiálním obrazu Vánoc a Adventu se odráží cosi z
jeho skutečného významu. Velmi moudře začíná církevní rok právě
Adventem: je dobou přípravy, je dobou očišťování našich srdcí, abychom
se mohli plně radovat z příchodu našeho Pána, abychom byli schopni tento
dar přijmout.
V očekávání Toho, který má přijít, stojí před námi celý náš život se
vším, co přinesl, s tím, jak a čím jsme jej dokázali naplnit, stojí před námi
se všemi svými radostmi i pochybnostmi. Jak se mohu postavit před tvář
Božského dítěte, jak mohu stanout před jeslemi, jsem-li sám "nádobou
hříchu" ?
Kdo z nás by dokázal pohlédnout do svého srdce a alespoň se nezachvět
hrůzou nad tím, co spatří v jeho nehlubší skrytosti? Kdo z nás netuší v
těchto hlubinách věci, na které se bojíme pohledět a kdo se odváží ponořit
se do svého nitra a vynést na světlo všechno to, co dosud skrývala naše
zbabělost?
Byl by to opravdu těžký, přetěžký úkol, kdybychom tu stáli sami,
odkázáni na naši sílu a rozum. Je tu ale Ten, jehož Slovo se stalo tělem, je
tu ten, jehož světlo nám zazářilo z Betléma, je tu Láska, která nesoudí. A
poznat tuto lásku, spatřit toto světlo a dát se na cestu, jejíž konec sotva jen
tušíme, to je začátek našeho obrácení, to je pramen adventní radosti.
A tato radost je cestou, po níž můžeme kráčet k Betlému, na níž jsme
zváni a voláni, bez jakýchkoli předchozích podmínek, snad s výjimkou
jediné - s pokorou čistého srdce. S pokorou, která nám umožňuje nalézt a
vnitřně přijmout tuto cestu, i to, že celý náš život náhle zahlédneme v Jeho
světle, jako veliký, nezasloužený dar, který nemáme právo odmítnout.
Ten, který má přijít a který nás očekává, dobře zná naše srdce ví, že
vstupuje do světa, který je naplněn našimi hříchy, naší nedokonalostí,
našimi temnými sklony. A přesto sem přichází a chce, abychom před ním
stanuli v naději, kterou je On sám, se vším, co skrývá naše srdce.
Advent je dobou radostného očekávání, ale i hlubokého zamyšlení a
zpytování. Takové jsou i písně, roráty, jimiž Advent doprovázíme - zaznívají dřív, než se rozezní zářivé vánoční zpěvy, a oslavují pravou tvář a

velikost Boží lásky, tajemství Vtělení, jehož smysl plně zazáří Kalvárií a
Vzkříšením. Je v něm ukryto veliké tajemství, tajemství lásky a tušené
oběti, které přijala Maria s prostotou a pokorou služebnice, která se neptá a
důvěřuje.
A právě to žádá Pán i od nás. S důvěrou vložit náš život do Jeho rukou a
radostně přijmout příslib Jeho lásky, aniž jsme sami schopni dohlédnout
příštího dne. Neboť právě to je zdrojem skutečné adventní radosti, jenom
tak pochopíme i pravý smysl vánočního poselství.
J.-J.
Outrata

______________________________________________________

Z FARNOSTI
Sbírka na Ukrajinu
Chtěla bych upřímně poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem
podíleli na úspěšném průběhu sbírky, ať už darovali peníze, nebo
pomáhali na obou místech (v klášteře u Panny Marie Sněžné či na
Vršovickém nádraží) rovnat a balit věci či nakládat krabice. Naložili jsme
dva vagóny, které jsou již, Bohu díky, v pořádku na Ukrajině. Sbírka byla
oznámena i v Katolickém týdeníku a Arcidiecézním zpravodaji, proto se na
ní podílely i jiné farnosti (jako Holešovice, Liboc, Chodov a Vršovice),
také mimopražské (např. Beroun, Říčany a Rakovník), které nejdřív
uspořádaly sbírku samostatně. V naší farnosti se při sbírkách v
neděli 16.10. a v následujícím týdnu vybralo celkem 25.146.- Kč. Při
sbírce věcí v pátek 22.10. se vybralo 22.653.- Kč a v sobotu 23.10.
14.863,60 Kč (dohromady na obou sběrových místech). Peněz bude
použito takto: nákup trvanlivých potravin 10.000.- , doprava za vagóny
od nás na hranice do Čopu 30.000.-, doprava za vagóny na Ukrajině asi
20.000.-Kč.
Pokud jste se nestihli ke sbírce připojit nyní, nezoufejte a vyčkejte: příští
sbírka je plánována na 19.a 20. května roku 2000 (budeme-li živi a
zdrávi).
DEO
GRATIAS.
Kor

Oznámení
Promluvy k roku Boha Otce, které jsme mohli slyšet při večerní
bohoslužbě v pondělí nebo úterý nyní v podzimních měsících, zpracuje
bratr Regalát písemně. Pro zájemce budou k dispozici na faře asi v druhé
polovině prosince.
s. Amata

Sněmovní kroužek
V roce 1999 se sejdeme naposledy již 2. úterý v měsíci, tj. 16. prosince
v 17.00 hod. v učebně.
Budeme pokračovat v tématu z minula:" Náš vztah k bratřím a sestrám,
se kterými nejsme v jednotě." Podklady si můžete vyzvednout na faře, nebo
se zamyslet nad texty Ef 4, 3-6, Lumen Gentium 15. Dále se pokusíme
zmapovat, které křesťanské církve existují na území naší farnosti
(diecéze)? Známe přesně jejich názvy a jejich identitu? Co už jsme s nimi
společného
uskutečnili?
L. Jirsová

Nový oddíl...se schází ve středu: 16:15-17:30
Pozvání stále platí pro všechny holky a kluky ve věku od 6ti do 13ti let
do našeho nového oddílu. Scházíme se jednou týdně a již jsme byli na celý
víkend na výletě. Všem se to moc líbilo.
Máří a Pája

Svátost nemocných
______________________________________________________
_

DOPORUČUJEME
Pozvání
na večer oživující život a dílo RNDr. Jiřího Mrázka ,
který se bude konat
v pondělí 6. prosince 1999 v 19.30
v Mramorovém sále paláce Lucerny.
V diskusi nabízíme prostor pro dialog a možnost vyjádřit názor k otázce:
Je víra rovnocenný partner vědy?
Svou účast potvrdil dr. Jiří Grygar.
IMPULS
Svobodné přednáškové forum
Štěpánská 61, Praha 1

2x příležitost se zastavit a zaposlouchat se
Čas adventu je časem zvláštním. Všichni se těšíme na blížící se vánoční
svátky, všichni tak trochu stejně a přece každý po svém. Pro někoho
předvánoční čas znamená především shánění dárků pro potěšení svých
blízkých, pro někoho dobu velkého úklidu svého domova a někdo „uklízí“
sám v sobě, ve svém srdci.
Díky dnešní uspěchané době si však lidé najdou jen málo času na chvilku
klidného rozjímání a zamyšlení se nad duchovním poselstvím právě tohoto
období.
Dětský a dívčí sbor Chorus Angelus se snaží právě takové chvilky
vytvářet.Tradiční adventní a vánoční koncerty zejména duchovní hudby
z období renesance a středověku, ale i krásná tvorba Adama Michny
z Otradovic přenesou posluchače z hluku a spěchu reality do trochu
nadčasového prožitku. Přes staletí k nám z krásných melodií zaznívají
myšlenky, které jsou až překvapivě stejné jako ty dnešní. Potřeba lásky,
hledání víry, nalezení jistoty, porozumění a míru ve své duši.
Hudba je prostředkem v hledání a nacházení nových přátelství a to i přes
jazykové bariéry. Chorus Angelus každoročně pořádá zájezdy po
evropských zemích a úspěšně se zúčastňuje festivalů. Zve také zajímavé
sbory k hostování v naší republice a na společných vystoupeních.
V letošním roce jsme uvítali francouzský sbor Nancy Ducale a při
adventním koncertu v kostele P. Marie Sněžné v sobotu 18. 12.
1999
v 19.30 hod. bude naším hostem anglický smíšený sbor OPS Community
Choir z Ipswich. Kromě tohoto vystoupení si mohou pražští posluchači
přijít poslechnout také vánoční koncert pořádaný tradičně v Zrcadlové
kapli Klementina ve středu 8. 12. 1999.
Chorus Angelus není jen koncertní sbor. V několika přípravných
odděleních se děti předškolního věku a malí školáčci začínají učit
základům a připravují se na svá první vystoupení před rodiči a přáteli. Na
druhé straně je část „služebně nejstarších“ která si vybrala pro svá
samostatná vystoupení netradiční jméno „Brécy“.
Slyšet sbor Chorus Angelus, nebo jeho jednotlivé části, mohou
posluchači během celého roku na bohoslužbách, středověkých slavnostech,
koncertech pořádaných po celé republice v různých kostelech a školní děti
třeba na výchovných koncertech. Mohou si rovněž koupit některé ze tří
CD.

Sbor Chorus Angelus srdečně zve všechny posluchače na koncerty a
chvilkové zastavení ve shonu všedních dnů.

_____________________________________________
SOUTĚŽ
Poznej Písmo Svaté
Připomínáme pravidla soutěže: Každý soutěžící napíše na papír své jméno,
adresu, věk, jméno příslušného měsíce a samozřejmě odpovědi na otázky, které
najdete ve Sněžence. Takto nadepsaný list s odpověďmi odevzdejte na faře nebo
vhazujte do vysoké urny na peníze v kostele vpravo u vchodu do kaple (používejte
papír A5 a dobře ho 2x přeložte).
Odpovědi na dané otázky najdete nejspíše v doporučeném textu z Písma.
Zároveň doporučujeme přečíst si nejen úryvek z Písma potřebný k soutěži, ale
každý den v četbě pokračovat. Samozřejmě je možné číst i jiné části Písma a ten,
kdo přečte třeba za prvních čtrnáct dnů měsíce celý doporučený text, tak může
pokračovat ve čtení dál podle vlastního výběru.
Při čtení je lepší přečíst kratší úryvek a chvíli se nad ním zamyslet, než číst
dlouho. Je důležité, kolik dnů v měsíci si člověk udělal čas a přečetl aspoň kousek.
Čtení z Bible by se mělo pro nás stát každodenní samozřejmostí.
Za každou zodpovězenou otázku může získat soutěžící jeden bod, pokud
odpoví správně. Půl bodu pokud je odpověď částečně správná.
Kartičky za soutěžní měsíc odevzdejte na faru (v kostele), do data
uvedeném na lístku s otázkami. Pokud budou kartičky odevzdány později, tak se
může stát, že se už nedostanou do vyhodnocení daného měsíce.
Soutěžní otázky budou zodpovězeny vždy v dalším čísle Sněženky.
Odpovědi za měsíc prosinec odevzdejte na faru (nebo vhoďte do urny) do 30.
prosince 1999.

Listopad - správné odpovědi
1. ABC) Písmo svaté je sbírka knih sepsaných pod vlivem Ducha svatého
(kniha, ve které k nám mluví Bůh).
2. ABC) Bible se dělí na Starý a Nový zákon.
3. ABC) Evangelia obsahují život Ježíše Krista (mluví o životě, smrti a
vzkříšení Pána Ježíše).
4. ABC) Uzdravil ochrnulého. Lk 5,20-25
5. A) V Betlémě. Lk 2,4 + Lk 2,11 + Lk 2,15
BC) Šimon a Jakub. Lk 6,14-16
6. A) Gabriel. Lk 1,19
B) Sloužila mu posty a modlitbami ve dne v noci. Lk 2,37
C) Byl starší o šest měsíců. Lk 1,36

7. A) Asi tři měsíce. Lk 1,56
BC) Aby se Teofil (křesťané) mohl (mohli) přesvědčit o spolehlivosti
nauky, ve které byl vyučen (křesťanství, poselství o Kristu). Lk 1,4
8. A) Obětoval v chrámu kadidlo. Lk 1,9
BC) Z Lukášova evangelia sedmé kapitoly šestého až osmého verše. Lk
7,6-8
9. AB) Vstala a obsluhovala Pána Ježíše a jeho učedníky. Lk 4,39
C) Abychom nebyli souzeni a odsouzeni. Lk 6,37
10. A) Nebojte se! Lk 2,10
B) Do Abiášovy kněžské třídy. Lk 1,5
C) Dobrého člověka poznáme podle jeho skutků (podle toho co dělá
a říká). Lk 6,43-45

Další soutěžní otázky:
Prosinec - doporučený text: Lk 8-12
(a: 8-11 let, b: 12-15 let, c: 16-99 let)
1. abc/ Kolik knih má Písmo svaté?
2. a/ Co se nelíbilo Martě na její sestře Marii?
bc/ Co víš o autorovi Lukášova evangelia?
3. abc/ Ve kterém jazyce byl napsán Nový zákon?
4. abc/ Proč přišel Jairos za Pánem Ježíšem?
5. a/ Kolik dalších učedníků ustanovil Ježíš
Kristus kromě dvanácti apoštolů?
bc/ Co znamená podobenství o milosrdném Simaritánovi?
6. a/ Co je to "farizejský kvas"?
b/ Pro koho byl znamením Jonáš?
c/ Co musí udělat ten, kdo chce následovat Ježíše Krista?
7. a/ Kteří apoštolové viděli proměnění Pána Ježíše?
bc/ Proč si nemáme dělat starosti o náš život, co budeme jíst a pít?
8. a/ Kolik lidí nasytil Pán Ježíš pěti chleby a dvěma rybami?
bc/ V které kapitole a verši Ježíš říká: "Proste a dostanete ..."?
9. ab/ Co znamená zrno v podobenství o rozsévači?
c/ Co znamenají Kristova slova: "Mějte bedra přepásaná a vaše
lampy ať hoří."?
10. a/ Které ženy doprovázely Pána Ježíše?
b/ Kde je v Lukášově evangeliu Otčenáš?
c/ Proč obyvatelé gerazenského kraje prosili Ježíše, aby od nich
odešel?

PŘÁNÍ K JUBILEJNÍMU ROKU 2000
- pro Sněženku farní - Na rozdíl od své botanické jmenovkyně, přišla jsi
na svět z vůle a úsilí několika lidí, kteří si přáli, aby ses stala prostřednicí
mezi lidmi z farnosti u Panny Marie Sněžné, a také vlídnou a laskavou
šiřitelkou Kristova poselství lásky.
Své jméno jsi dostala nikoliv jen proto, že jsi vyrostla uprostřed
"sněžné" farnosti. Být sněženkou znamená především být první kytičkou,
prvním poslem jara po nekonečně dlouhé zimě. Také Ty jsi mohla spatřit
světlo světa, až bylo opět - bez ostouzení - přiznáno právo člověka na život
z víry.
Být sněženkou zároveň znamená být kytičkou nenápadně prostou. Také
Ty jsi dostala prostotu do vínku. Není Tvým úkolem oslňovat, ale skromně
nabízet to, co Ti bylo s důvěrou a láskou svěřeno,
Na prahu posledního roku starého tisíciletí Ti - milá Sněženko - chci
popřát, abys nemalomyslněla a žila dál svůj skromný život z víry, lásky a
naděje. Myslím, že to rozhodně není málo!
- pro bratry františkány - Můžeme se už jen dohadovat, jak asi by
svatý František - kdyby žil - dopadl v dnešní době. Jisté je, že jeho způsob
života s Kristem byl na tehdejší dobu nepředstavitelně provokující - jen
málokdo po něm dokázal nastavit svým současníkům tak radikálním
způsobem zrcadlo pravdy. Prostředky, kterými toho dosahoval, však byly
až neuvěřitelně prosté - upřímná láska k Bohu-Stvořiteli, důvěra v jeho dílo
a z toho vyplývající úcta ke všemu stvořenému. To vše až tak nakažlivě
opravdové, že i dnes, po mnoha staletích, nás nenechává svatý František
lhostejnými a jsme šťastni, dokážeme-li se spolu s ním radovat.
Milí bratři františkáni, díky za to, že jste nám na sklonku 20. století - v
zemi, která si mnoho let myslela, že dokáže žít bez Boha - umožnili
znovuobjevit životadárný zdroj opravdově prosté lásky k Bohu!
Přeji Vám - a doufám, že nejen za sebe - abyste také nikoho nenechali
lhostejným, abyste, podobně jako svatý František, dokázali provokovat k
lásce a k pravému životu z víry. A stejně tak Vám přeji, abychom i my
ostatní dokázali být vnímaví, pokorní a laskaví, aby se nám společně dobře
žilo a mohli se navzájem obohacovat a radovat
- pro nás pro všechny - Nový letopočet začíná hned s několika
nulami. Pokusme se společně o to, aby se v nulu neproměnilo také veškeré
naše usilování a konání. Učme se spolu se svatým Františkem trpělivosti,
mírnosti a pokoře, a neustále prosme o dar lásky. Toto nechť jsou naše
jediné zbraně, které v novém tisíciletí hodláme použít! Hana Outratová

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ

Prosinec 1999
5. 12. So
7. 12. Út
8. 12. St

15:00
14:00

15:00
10. 12. Pá
8:00
12. 12. Ne 14:00
14. 12. Út 17:00
17:00
15. 12. Po
8:00
18. 12. So
9:00

19. 12. Ne
20. 12. Po
21. 12. Út
27. a 28. 12.

19:30
16:00
16:00
18:00
19:30

Mikulášské setkání dětí z farnosti
Setkání farnosti
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Přednáška s diap.- Anglie
kaple P. M. Pasovské
Udílení svátosti pomazání nemocných
Plavání v YMCA
Setkání výtvarníků – mše sv.
kaple P. M. Pasovské
Sněmovní kroužek
učebna kláštera
Připomínka 14 umučených bratří
Předvánoční úklid kostela
Svátost smíření pro děti (i dospělé)
Koncert: OPS Community choir z Ipswich - smíšený sbor (Angl.)
Ekumenická bohoslužba u sv. Mikuláše na Staroměstském nám.
Jesličková pouť na Petříně (sraz před kostelem na Strahově)
Kající bohoslužba (nebude mše svatá)
TRIFOLIUM MUSICAE - komorní vánoční hudba
kaple

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

25. 12.
26. 12.

31. 12.
1. 1.
2000

Pá Štědrý den
8:00
16:00 Mše svatá s lidovým zpěvem pro rodiče s dětmi
24:00 Půlnoční s lidovým zpěvem - celebruje pan kardinál Vlk
So Slavnost Narození Páně 9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
Ne Svátek sv. Štěpána
Svátek Svaté Rodiny
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
(obnova manželského slibu)
Pá Sv. Silvestr I.
8:00, 16:00 poděkování za uplynulý rok
So Slavnost Matky Boží, Nový rok
9:00, 10:15 (dětská), 11:15, 18:00

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
20. 11. - 7. 12. 1999
Olga Černohorská: Výukové kapsáře a hračky
14. 12. - 9. 1. 2000
Výstava betlémů
Galerie Ambit: 2. 12. - 5. 12. 1999
Křesťanská kniha - prodejní výstava knih
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 4,- Kč.
___________________________________________________________
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