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Svatý Antoníne,
dobrý příteli všech, kdo jsou v tísni,
s důvěrou přicházím k Tobě se svým křížem
a se svou prosbou.
Buď mi věrně ku pomoci!
Dones mé prosby před trůn Boží!
Spoj v jedno mou slabou modlitbu se svou
mocnou přímluvou! Poskytneš-li
mi tuto oporu, znovu bude mi možno
zakusit pomoc Boží.
Amen
pro farní zpravodaj z němčiny přeložil Hanuš Karlach

„Divné to věci dnes dějou se v údolí“
Provinční kapitula bratří františkánů, 7.-11. května 2006
V těch dnech se toho dělo u Panny Marie Sněžné skutečně mnoho nezvyklého.
Nezávisle na sobě se tu konaly dvě akce na „vysoké“ úrovni. V klášteře provinční
kapitula bratří, vrcholný orgán provincie, na nádvoříčku a v ambitech zase předseda
vlády Jiří Paroubek s eurokomisařem Vladimírem Špidlou otvírali výstavu o Evropské
unii, s veškerou publicitou a oficiálností. Otázkou ovšem je, kde vlastně bylo rušněji.
Došlo dokonce ke krátkému bližšímu setkání čtvrtého druhu. Bratr Filip uplatnil své
kouzlo osobnosti a pozval oba představitele do krásného prostoru staré knihovny
Panny Marie Sněžné. Bylo sice již přítmí (v knihovně není zavedena elektřina), ale
návštěva měla úspěch. Pan premiér přitom vyslovil podiv, že i u nás v provincii se
konají volby, neboť se domníval, že vše je jmenováno „shora“. Projevil ovšem i
kvalitní znalosti, neboť když přišla řeč na 14 zabitých bratří, hned věděl, že to bylo při
vpádu Pasovských.
Provinčních kapitul bychom mohli vyjmenovat více typů. Ta letošní byla „velká“,
tzn. že se volilo nejen definitorium, jakýsi poradní sbor provinciála sestávající nyní u
nás ze čtyř definitorů, ale byl volen i nový provinční ministr a jeho vikář, tj. zástupce.
Definitoři mají funkční období tři roky, provinciál s vikářem 6 let; pokud jsou zvoleni
bezprostředně i podruhé za sebou, je to také už jen na tři roky. To se stalo právě letos.
Za provinciála byl zvolen opět br. Vianney a za vikáře br. Jeroným. Definitory byli
zvoleni bratři Dominik, Antonín Klaret, Didak a Augustin.
Kromě voleb má kapitula ovšem i jiné důležité úkoly. Především má rozhodnout
závažné a dlouhodobé věci, případně takové, které přesahují kompetenci vedení
provincie. Sem spadají úpravy provinčních stanov, které se dělají teď celkem
pravidelně po každém tříletí. Je to zapříčiněno dynamikou, s níž se mění život
společnosti po přechodu od komunismu, a to samozřejmě platí i pro řeholní
společenství. Proto je třeba dělat tyto úpravy častěji. Něco podobného známe i
z parlamentu. Samé novely a novely novel… Ale tak zlé to s provinčními stanovami
zase není.
Do jednoho měsíce od skončení kapituly se má sejít tzv. kapitulní kongres, jehož se
účastní nové vedení spolu s generálním vizitátorem (bývalý slovenský provinciál br.
Štefan Bankovič). Bude se konat po svatodušních svátcích 5. června 2006. Kongres má
vyřešit otázku zbývajících funkcí v provincii na nadcházející tříletí. Především jsou
vybráni představení jednotlivých domů, ve františkánské tradici nazývaní kvardiáni, a
ne převoři, jak je tomu zvykem v jiných řádech. Další důležitou otázkou k projednání
je umístění bratří v domech provincie, tzn. i jejich případné stěhování. To jsou pro
Boží lid většinou ty nejviditelnější změny, neboť se někdy mění osazení domů a někdy
se změní třeba bratři ve správě farností apod.
Snad možno mimo jiné dodat, že na závěr kapitula krátce jednala o prioritách
provincie na příští tříletí. To jsou většinou zdůrazněné některé prvky, na něž chce klást
větší důraz, protože je to pro život provincie nějak aktuálně potřeba. Kapitula se
rozhodla ponechat stejné priority jako v minulém tříletí, jen zaměnila pořadí jejich
důležitosti: modlitba, bratrství, kajícnost.
br. Regalát

2

Z FARNOSTI
Biřmování v katedrále sv. Víta bude v neděli 4. června 2006 od 9:30.
Svátost biřmování přijme také asi 15 biřmovanců, kteří se v naší farnosti
účastnili přípravy.
Přednáška

Sv. Jan Nepomucký
ochránce práva a spravedlnosti
P. Mgr. Petr Alcantara Houška OFM
v úterý 6. června v 19:19 v Klubu

Přemysl Kšica
Varhanní absolventský koncert
(na závěr studia konzervatoře)
se uskuteční

v sále Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci
na Malostranském náměstí 13

ve čtvrtek 8. června 2006 v 19:30 hod.
Spoluúčinkují: Chorální schóla chrámu Panny Marie Sněžné a Žesťový sextet

Poprvé ke stolu Páně
Slavnost Nejsvětější Trojice tohoto roku oslavíme v neděli 11. června
společně s dětmi, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Máme tak
příležitost uvědomit si Boží lásku, která se výrazně projeví v životě naší farní
rodiny. Pán Ježíš přijde poprvé do duší těchto dětí pod způsoby chleba a vína.
Chce jim dát to nejlepší, sám sebe. Již celý rok se připravují na tuto chvíli čtyři
děti a těší se, že se budou plně účastnit na mši svaté. Jsou to Evelýna a Matouš
Cviklovi, Otakar Vydra a Jana Mosquera. Zároveň děti přijmou před prvním
svatým přijímáním svátost smíření jako velký dar vzkříšeného Pána Ježíše. Je
to pro nás radostná chvíle, ale i odpovědnost. Kéž celá naše farní rodina, rodiče
dětí, příbuzní i jejich kmotři s užitkem prožijí tyto chvíle a doprovodí je
modlitbou, obětí a dobrým příkladem. S důvěrou v Boží pomoc prosme
společně za tyto děti: „Bože Otče, shlédni na tyto naše děti a vezmi je pod
zvláštní ochranu. Naplň je Duchem svatým, aby poznaly pravdu víry a měly
sílu podle ní žít. Ochraňuj je před každým nebezpečím. Dej jim živou víru,
pevnou naději a pravou lásku, aby Tě milovaly a toužily po setkání s Tvým
Synem, Ježíšem Kristem. Amen.“
Vaše katechetka Mgr. Taťána Lenfeldová
____________________________________________________
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Setkání s přáteli (nejen) z farnosti před prázdninami
v úterý 20. června 2006
v 18:00 mše svatá v kostele
v 19:19 setkání v Klubu
Zveme všechny vás, kteří se chcete setkat a být ve společenství se svými
známými při něčem dobrém k pití i jídlu a s hezkou písničkou. Vstupenkou
bude cokoliv dobrého na společný stůl. Pokud zapomenete „vstupenku“ doma,
jste také vítáni…
Na setkání se těší Ludmila a František Jirsovi

Rozloučení naší farnosti se školním rokem u sv. Kláry v Tróji
se koná v úterý 27. června 2006
Sraz v 17:00 hod před vchodem do ZOO. Po mši sv. agapé z přinesených
zásob. Zváni jsou všichni z farnosti, především ale letos pokřtění a biřmovaní.
br. Filip

Cyklistické putování po jižní Moravě
Zveme všechny příznivce cykloturistiky k 5-7 dennímu
putování po jižní Moravě (12.-18. 8. 2006).
Odjezd je naplánován na sobotu 12. 8. (ráno) vlakem do
Uherského Hradiště, ubytování bude ve františkánském
klášteře na dvě noci. V neděli mše svatá na Velehradě a
pak okruh kolem Uherského Hradiště. V pondělí putování do Břeclavi; v úterý
návštěva Valtic, Lednice; ve středu odjezd směr Mikulov, vodní nádrž Nové
Mlýny a dále na Brno; pokusíme se zajistit ubytování u Židlochovic. Ve
čtvrtek směr Brno a ubytování u bratří františkánů Ignáce a Justina, na závěr
putování mše svatá. V pátek 18. 8. vlakem zpět do Prahy.
Program je zatím předběžný, podle počtu zájemců a jejich časových možností
ho upřesníme a poté stanovíme i cenu pobytu. Informace u Heleny Podlahové
602424653 a Lukáše Petruse 603140684.

HUMOR
Lukášek ještě neměl tři roky, ale už chodil s rodiči do kostela. Když jednou
viděl, jak kněz po sv. přijímání vytírá kalich, pošeptal mamince do ucha: "Až
umeje nádobí, tak půjdeme domů, viď."
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Soutěž: „Poznáme se navzájem?“
Jde o zábavnou soutěž, na jejímž konci bude vyhlášení nejlepšího „odhadce“.
Chcete se zapojit? Pokud ANO, přineste v zalepené obálce svoji fotografii,
z dětských let (na věku nezáleží), dále vložte lístek se svým jménem a kontakt
na sebe. Fotografie budeme shromažďovat do 30. 6. 2006 a budou
vystaveny na nástěnce v Klubu v září 2006, vedle uvedeme seznam jmen.
Budete mít úkol přiřadit vždy k fotografii jedno jméno ze seznamu, kromě
členů své rodiny. Své odhady odevzdejte do 30. 9. 2006 Heleně Podlahové
(602424653) vždy v neděli (10-12) v Klubu. Vítěze čeká odměna.
Helena Podlahová

CO NÁS ZAUJALO
„Hledáš-li zázrak, obrať se na sv. Antonína, chceš-li vyslyšení
přímluvy, odjeď na pouť“ aneb „Jak jsme putovali do Hájku.“
Je to již několik let co jsem řešila určitý problém. Někdo mi tenkrát
poradil: „Jeď na pouť a uvidíš, že se situace vyřeší. Od toho máme přeci poutě,
abychom poznali Boží vůli, kam nás Pán směřuje.“
A tak jsem navštívila „věčné město“ a přijela celá nadšená. Poutě jsou pro
život věřícího křesťana důležité. Vzdáváme se pohodlí, zaběhlého našeho
života, musíme překonat sami sebe. Nezáleží na tom kam, jak daleko ani na
způsobu dopravy do našeho cíle. Důležité je zapřít se, vydat se na cestu a
nepříjemnosti s tím spojené nést trpělivě.
I já jsem již dlouho na žádné pouti nebyla, důvodů bylo více než dost, a tak
jsem přivítala návrh na pouť v sobotu 20. května 2006 do Hájku na
ekumenické setkání naší farnosti Panny Marie Sněžné a evangelického sboru
od Salvátora. Trasu jsme naplánovali spolu s Lukášem Petrusem po
zastaveních, která vedou z Pohořelce až do Hájku. Z původně pěti zájemců
jsme se nakonec sešli ráno před kostelem jenom dva, Míra Urbánek a já.
Vůbec jsme nezaváhali a ve stanovený čas vyjeli. Po příjezdu do Hájku jsem
marně hledala známé tváře z naší farnosti. V duchu jsem si říkala, že určitě do
11 hodiny, kdy začínala ekumenická bohoslužba s naším otcem Michalem,
další farníci dorazí. Jak se říká, naděje umírá poslední. A tak jsme se na
bohoslužbě, po ní na krátkém představení a následně u opékání vuřtů
u táboráku sešli skoro pouze samí „organizátoři“. Ale přesto všechno byla
atmosféra přátelská, vzájemné povídání s evangelíky nás potěšilo. Odpoledne
jsme se my dva poutníci na kolech vydali zpět po krásné cestě ku Praze.
Tentokrát směrem na Zličín. A měli jsme oba velkou radost, jak se výlet i přes
malou účast zdařil. Při jízdě jsme vydávali síly fyzické, ale ty duchovní jsme
zase načerpali. Příště neváhejte a pojeďte také.
Helena Podlahová
____________________________________________________
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Do redakce jsme dostali dopis od paní Býmové, z něho vybíráme:
Milí moji! Jsem ráda, když se mi někdy dostane ke čtení váš zpravodaj
Sněženka farní. Přečtu ji celou a všechno mě zajímá, co se ve vaší farnosti
tvoří. Dětství jsem prožila ve vršovické farnosti a nyní si ráda přečtu i její
zpravodaj Svatováclavská vinice. Na kostel Panny Marie Sněžné vzpomínám,
když jsem cestou ze školy (v Betlémské ulici) se někdy stavovala.
Žiji už dlouho úplně jinde a ráda bych reagovala na váš článek z března „Co
s vykrádáním kostela?“ My máme v Rovensku p. Troskami velmi pracovitého
pana faráře P. Františka Kocmana. Ten se ve svých farních kostelech snaží
udělat pořádek a všechno obnovit. Například nechal vyrobit ozdobná mřížová
vrata, kterými mohou návštěvníci se dívat dovnitř, ale nemohou nic krást. Před
vchodem je též zabudovaná do zdi pokladnička, která se dá vybírat jen zevnitř
kostela (kostel sv. Jana Křtitele v Újezdě p. Troskami).
Ráda bych vám přiblížila jednotlivé unikáty této krajiny – Českého ráje.
Turisté přijíždějí do Rovenska p. Troskami především kvůli zvonici. Největší
místní atrakcí jsou zvony obrácené srdcem vzhůru, na něž se zvoní šlapáním.
Říká se jim „rebelantské“ na paměť selského povstání r. 1629. Naproti zvonici
je již zmíněný kostel sv. Václava s oltářním obrazem od V. V. Rainera
a hrobkou Smiřických, kde odpočívá zakladatel rozsáhlého předvaldštejnského
impéria Zikmund a jeho syn Jindřich Jiří, nesvéprávný poslední mužský
potomek rodu.
Asi 3 km od Rovenska směrem na Jičín je Újezd p. Troskami. Je zde krásný
kostel sv. Jana Křtitele. Dnešní vzhled kostela není původní stavba. Dle
kronikáře dne 25. 5. 1866 kostel vyhořel. Nová chrámová budova je postavena
v novorománském slohu.
Dopis dále pokračuje výčtem informací o tomto kraji, jak je zapsal
kronikář. Spolu s dopisem jsme dostali i barevné snímky tamějších památek.
Celý dopis si můžete přečíst na internetových stránkách www.pms.ofm.cz
v rubrice „Zpravodaj“. Dostává se nám tak nabídka navštívit třeba o
prázdninách tento kraj – Rovensko. Všem návštěvníkům kraje přejeme pěkné
zážitky a třeba se s námi o ně po prázdninách podělíte.
Vážená paní Býmová,
srdečně Vám děkujeme za Váš dopis, Těší nás, že čtete náš zpravodaj a že
Vám přináší radost. Děkujeme za popis Vašeho kraje a věříme, že někteří z nás
přijedou podívat se a obdivovat historické památky.
za redakci Sněženky farní Ludmila Jirsová
Nebrání mi moje obava ze selhání žít opravdu naplno?

A máme tu červen (dokončení článku A máme tu květen z minulého čísla)
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Zatímco sedmé století patřilo v Evropě k "temným věkům", pro Irsko to bylo
období "zlatého osvícení". Studenti ze všech koutů Evropy přicházeli na irské
univerzity, v Durow studovali studenti z osmnácti národů. V téže době byli
irští misionáři a misionářky vysíláni do světa, aby obraceli pohanskou Evropu
na křesťanskou víru, zakládali kostely, kláštery a střediska vzdělanosti po celé
Evropě. Východním směrem došli až do Kyjeva, severním směrem na Faerské
ostrovy, jižním směrem do severní Itálie. V té době platily v Irsku poměrně
složité zákony, zvané Fénechusovy (čili farmářské), nebo spíš obecněji známé
zákony brehonské (vlastně soudcovské). Podle tradice byly tyto zákony poprvé
sebrány v r. 714 př. Kr. O tisíc let později v r. 438 je revidovala (trvalo to tři
roky) komise devíti učenců, z nichž se jeden jmenoval Patrick, který se později
stal svatým patronem Irska. První kompletní dochované texty starých irských
zákonů v podobě rukopisného díla v latince z jedenáctého století se nacházejí v
Královské irské akademii v Dublinu. Brehonský právní systém v Irsku zrušila
až v sedmnáctém století britská koloniální správa, která trestala i pouhé
vlastnictví opisu těchto zákonů, a to i smrtí nebo deportací. Právní systém
nebyl zcela neměnný, protože právníci a administrátoři se scházeli každé tři
roky na sněmu v Taře, kde zasedající zvažovali platnost zákonů ve světle
měnící se společnosti a jejích potřeb. V rámci těchto zákonů zaujímaly ženy
takové postavení, že teprve až dnes se jim tzv. západní (evropskoamerická)
civilizace přiblížila. Ženy se mohly ucházet a také se ucházely o všechny
funkce a povolání, byly tedy s muži zcela rovnoprávné. Stávaly se politickými
vůdkyněmi, vojenskými velitelkami, lékařkami, básnířkami, právničkami i
soudkyněmi, zabývaly se řemesly a spravovaly místní úřady. Známá jsou
jména soudkyň: Brig Briugaid, Äine Ingine Iugaire, Dari atd. Ženy měly rovné
dědické právo a právo na osobní majetek, právo na pomoc v nemoci. Ze
starého Irska pochází nejstarší zaznamenaný špitální systém. Viděno z dnešní
perpektivy, brehonské zákony pomáhaly udržovat pro ženy téměř ideální
prostředí. Příběhy života jedné právničky řeholnice Fidelmy, která se stala
"dálaigh" neboli advokátkou soudního dvora (nezávisle na policii
shromažďovala důkazy a posuzovala, zda má být případ soudem projednáván,
šlo o druhý nejvyšší vzdělanostní titul anruth, výše stál jen ollamh, čemuž
dnes odpovídá titul profesor), zpracoval iroskotskovelšský spisovatel a badatel
života Keltů a keltské kultury Peter Tremayne, vlastním jménem Peter
Berresford Ellis (nar. 10. 3. 1943 v Coventry ve Velké Británii). Např. původní
irské brehonské zásady určovaly provinilcům pouze různé způsoby odčinění
vin a jejich všemožnou nápravu.

____________________________________________________
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Historické příběhy, kde je hlavní postavou sestra Fidelma, vydalo
nakladatelství Vyšehrad v roce 2005. Ze 77 knih a 60 autorových povídek
zaslala Eva Petrusová
pojednává 37 titulů o sestře Fidelmě.

DOPORUČUJEME
Diskusní seminář Ekoetika (zamyšlení se nad vztahem člověka a životního
prostředí) se koná v úterý 6. 6. od 16:00 v Klubu techniků na Novotného
lávce 5, místnost č. 417 (pořádá Společnost pro trvale udržitelný život).
Slavnostní předání plakety sv. Anežky České v roce 2006 se koná při mši sv.
10. 6. v 18:00 v kostele Panny Marie Andělské na Loretánském nám. Čestné
uznání bude předáno také SM Ludmile Pospíšilové OSF.
Katolická charismatická konference 19.-23. 7. 2006 se pro všechny zájemce
koná v Českých Budějovicích ve Sportovní hale. Letos přijali pozvání P. Jan
Baxant, P. Tomáš Holub, K. Lachmanová, ThD., P. A. Opatrný, ThD., P. V.
Kodet, Karel Řežábek (koncert), ze zahraničních hostů P. Elias Vella na téma
„Ježíš ano, ale církev?“. Lze zajistit ubytování a stravování. Informací možno
získat na http://konference.cho.cz nebo na tel. 723 756 073, 777 872 927
(18:00-21:00).

MYŠLENKY
Duch ukazuje cestu těm, kteří jdou, nikoli těm, kteří sedí.
Duch je přítomen i v každém našem dobrém nápadu.
Neveďme zbytečné spory se svými blízkými, i když máme pravdu.
Uvědomme si, oč jsou pro nás tito lidé důležitější než věc, o kterou se přeme.
Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec
kdy, jim odpouštějí. (Oscar Wilde)
Vaše děti přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám
nepatří. Můžete jim dát lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své
vlastní myšlenky. Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť
jejich duše přebývají v domově zítřka. Můžete se snažit být jako ony,
nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět
a nezastavuje se u včerejška. (Chalíl Džibrán)
Výchova dětí spočívá někdy i v tom, aby se odnaučily to, co odkoukaly od
svých rodičů.
Dnes se budu více snažit své rodiče chápat a taky k nim být shovívavější.
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník
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Oprava varhan
V květnu letošního roku byla dokončena oprava varhan. Na důvody a průběh
opravy jsme se zeptali varhaníka Přemysla Kšici.
U Panny Marie Sněžné působím jako varhaník již pátý rok. V roce 2002
jsem navázal na působení moravského kolegy Pavla Berky a krátce po nástupu
jsem shledal stav varhan jako ne zcela uspokojivý. Nástroj byl značně zanesen
prachem a v jednotlivých rejstřících se jevily značné intonační nedostatky.
Poukázal jsem tedy na nutnost brzkého vyčištění nástroje, jakož i následné
odstranění intonačních neduhů a celkové naladění. Prach ve varhanách má
velký vliv na jejich rozladění, je proto zcela nevhodné ladit zaprášený nástroj.
Při ladění zaprášených píšťal by mohlo docházet k přepínání a následné
deformaci materiálu.
Díky významnému finančnímu přispění paní varhanice Emilie Sosnové
jsme mohli dát nástroj vyčistit a též zmíněné intonační neduhy se podařilo
z velké části odstranit. Práce provedl na přelomu let 2002-2003 varhanář Ing.
Martin Poláček. Ve varhanách se však objevily nedostatky, které přesahovaly
rámec prováděné opravy. Tyto nedostatky se týkaly zejména dvou rejstříků na
hlavním manuále, konkrétně rejstříku trompeta 8‘ a mixtura 2‘ (5x). Tyto hlasy
mají zásadní podíl v celkovém výsledném zvuku varhan, v tzv. plénu.
Konkrétně rejstřík mixtura tvoří jakousi zvukovou korunu. V našem případě je
mixtura tvořena 5 řadami píšťal a zde byl problém v jejich nevhodném
uspořádání a též ve značně špatném stavu jednotlivých malých píšťalek.
V následujícím období jsme společně s kolegou Janem Přibylem navázali
kontakt a vedli řadu jednání o možnostech opravy zmiňovaných rejstříků
s organology pražské arcidiecéze Ing. Markem Čihařem a MgA. Pavlem
Černým.
Pro opravu byla zvolena vynikající varhanářská firma Kánský-Brachtl1 se
sídlem v Krnově, konkrétně intonér Josef Brachtl.
S J. Brachtlem jsem navázal kontakt v létě 2005. Avšak ke zmiňovanému
zásahu mohlo dojít z časových důvodů až v březnu 2006. Píšťaly rejstříků
trompeta a mixtura byly odvezeny do varhanářské dílny firmy Kánský-Brachtl
do Krnova. Zde se projevily ještě další neduhy, které dopředu nešlo odhadnout.
Konkrétně kdosi v minulosti neodborným zásahem zdeformoval ladící tyčinky
u píšťal rejstříku trompeta čímž bylo ladění velice ztíženo. Ladící tyčinky
musely být nahrazeny novými. Dále to byl vskutku tragický stav ladiček
u většího počtu píšťal rejstříku mixtura. Celkem 120 píšťal muselo být
nahrazeno novými. Ve třetím květnovém týdnu letošního roku byly opravené
1

Firma Kánský-Brachtl provedla výborně generální rekonstrukci varhan v katedrále sv. Víta.
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píšťaly opět přivezeny a J. Brachtlem opět instalovány. V neděli 21. 5. 2006
jsme opět mohli slyšet zvuk varhan v plné kráse. Chtěl bych zde opět vyjádřit
vděčnost paní Emilii Sosnové, která i tuto opravu významným způsobem
dotovala.
V kontextu instalace nově opravených píšťal se však ještě více projevují
některé intonační nedostatky u několika dalších rejstříků (zvláště v rámci tzv.
principálového sboru na I. manuále a u rejstříku mixtura 1’ (3x) na II.
manuále). Bylo by proto dobré, kdyby v brzké době mohlo dojít k další fázi
intonačních úprav. Vzhledem k velké vytíženosti firmy Kánský-Brachtl se
předpokládá, že by tato další etapa mohla proběhnout na jaře roku 2007.
J. Brachtl upozornil ještě na jednu důležitou věc. Motor, který vhání vzduch
do varhan, vydává jisté vibrace, které se přes vzduchovod a měch šíří až do
vzdušnic a mají negativní vliv na zvuk varhan, resp. jistým způsobem
znemožňují dobře nástroj naladit. I to je tedy třeba do budoucna řešit. Jedná se
o velice starý motor, který jsme již v průběhu roku 2004 nechávali převinout.
Nepodaří-li se tento nedostatek odstranit, pak nový motor odpovídající
velikosti bude stát přibližně 70 000,- Kč.
zapsal František Jirsa

Čeho jsme se účastnili a co jsme nestihli…
Ve čtvrtek 11. 5. se konala v Klubu beseda na jedno z nejdůležitějších témat:
Je rodina v krizi? Zároveň to byla i prezentace politické strany, která to myslí
s rodinou opravdu vážně. Víte, o kterou stranu jde, která zastává křesťanské
hodnoty a která si zaslouží naši pozornost?
O rodiny s malými dětmi se v naší farnosti stará Lucián. Výlet do Chuchle je
přeložen na pátek 2. 6. Sraz je na Smíchovském nádraží ve 14:20 u autobusu č.
172. Návrat v 18:30 tamtéž. Jaký to bude? Těšíme se na popsané zážitky.
V úterý 16. 5. byl sice svátek sv. Jana Nepomuckého, ale P. Mgr. Alcantara
OFM posluchače zahrnul informacemi o životě a dílu sestry Elišky
Pretschnerové OSF. Díky jemu máme možnost rozšiřovat své znalosti
o osobnostech z dávné i nedávné minulosti. Všechno důležité o sv. Janu
Nepomuckém se dozvíme 6. 6. 2006 v 19:19 v Klubu opět od P. Alcantary.
Kromě výletu pro děti jsme měli ještě jednu farní akci 20. 5. – ekumenické
setkání naší farnosti a evangelického sboru od Salvátora v Hájku. Program byl
naplánován bohatý až do samého večera, ale kvůli hokeji (MS) byl program
náhle přerušen a ukončen, a tak jsme si fotbal, besedu i společné zpívání
museli odepřít. Tak možná příští rok důsledněji dodržíme dané slovo a napsaný
program. Přesto doporučuji podívat se na farní stránky www.pms.ofm.cz na
fotogalerii, kde je setkání zdokumentováno.
Poslední velkou událostí byla 23. 5. pouť našich seniorů do západních Čech.
Jistě se o ní v příštím čísle dočteme více.
Ludmila Jirsová
10
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
denně:
17:25 modlitba růžence
čtvrtek:
19-20 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Červen 2006
4. 6. Ne
6. 6.
7. 6.
11. 6.

13. 6.
14. 6.
15. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého
9:30 Biřmování v katedrále (i farníků od Panny Marie Sněžné)
Čt 19:19 Přednáška: Sv. Jan Nepomucký,
ochránce práva a spravedlnosti (P. Alcantara OFM)
St 19:10 Katecheze pro dospělé (sraz před farou, dále každou středu)
Ne
Slavnost Nejsvětější Trojice
9:00 1. svaté příjímání dětí
11-12 Prodej křesťanských knih
Út
Svátek sv. Antonína z Padovy, patron znovunalezených věcí
19:19 Pracovní setkání farnosti – otevřené
Pá 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří
Čt
Slavnost Těla a Krve Páně

20. 6. Út 19:19 Setkání s přáteli (nejen) z farnosti před prázdninami
24. 6. So
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
25. 6. Ne
Svatopetrská sbírka na bohoslovce
10:15 Poslední dětská mše sv. (o prázdninách nebude)
26. 6. Po 18:00 Mystagogie
27. 6. Út 17:00 Rozloučení se šk. rokem u sv. Kláry v Tróji (sraz před ZOO)
28. 6. St 19:10 Katecheze pro dospělé (sraz před farou, o prázdninách nebude)
29. 6. Čt
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mučedníků

Klub

kostel
Klub
Klub

Klub
Klub
kaple
Trója

Sbírky: 23. 4. 2006 na Ukrajinu se vybralo 10 000,- Kč.
14. 5. se při Svatojánské sbírce na arcidiecézi vybralo 10 600,- Kč.
___________________________________________________________________________________

Výstava: Dřevo Sklo Kámen - v kapli sv. Jana Nepomuckého 3.-27. 6. 2006
otevřeno denně od 9 do 18 hod. Na vernisáži, která se uskuteční 2. 6. v 16:30,
zazpívá akapelová skupina "Pětník" Pořádá Bonsai servis Praha.
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
úřední hodiny: Po 14–17:30, Út 9–11:30, Čt 14–15:30, Pá 9–11:30
Aktuální informace najdete na internetových stránkách www.pms.ofm.cz.
:::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________……………………………………………………………………………………………………………………________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Uzávěrka prázdninového čísla je 13. 6. 2006. Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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