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Advent 2006
Milí farníci i ostatní čtenáři Sněženky. Na začátku nového církevního roku je
třeba podívat se trochu dopředu. Jak můžete v tomto čísle vidět, připravují se
volby do pastorační rady, pan generální vikář nám při vizitaci uložil, abychom
do konce školního roku vypracovali pastorační plán, přicházejí i různé nápady,
co by se mělo dělat. Ve starých domech visely obrázky s texty, jako třeba „Bez
Božího požehnání, marné lidské namáhání“, nebo s podobným obsahem.
Adventní doba je dobou přípravy pro přijetí a vnímání tohoto požehnání.
Neodkládejte, prosím, svátost smíření až těsně před svátky, i když pro tuto
svátost chceme zase v předvánočním týdnu poskytnout prostor. Teď už je doba
obrácení, teď je doba přípravy. Možná se tato příprava projeví i v tom, jak
dokážeme o Vánocích přijmout ty, kdo se v kostele jinak moc neobjevují. I pro
taková setkání si máme připravit hojnost Božího požehnání. Přeji a vyprošuji
vám požehnaný advent.
bratr Klaret

Volby do pastorační rady
ve farnosti Panny Marie Sněžné
na období 2007-2008
se budou konat v neděli 17. prosince 2006 po každé bohoslužbě
v kapli P. Marie Pasovské .
Volby do pastorační rady
Při vizitaci konané generálním vikářem P. Michalem Slavíkem jsme mimo
jiné dostali za úkol vykonat volby do pastorační rady. Farní společenství má
dvě rady. Pokud se hovoří o volbách, máme na mysli vždy pastorační radu.
Kromě ní je ještě ekonomická rada farnosti, do ní se však nevolí, ale farář tuto
radu jmenuje. V kostele již bylo vyhlášeno, že přijímáme návrhy na kandidáty
do pastorační rady. Tyto kandidáty do pastorační rady může navrhnout každý
člen farnosti, který má právo volit. 2 až 6 členů pastorační rady má být
zvoleno. Kromě nich může farář jmenovat nejvíce stejný počet členů a do
pastorační rady také patří ještě jiní členové podle příslušných směrnic. Protože
naše farnost není počtem velká, myslím, že by stačil menší počet zvolených
členů. Počet volených členů určuje farář po dohodě s volební komisí. Nám tedy
jde o volby těchto 2 až 6 členů. Nejpozději 14 dní před volbami musí být
zveřejněn seznam kandidátů. Protože volby je třeba vykonat do konce roku,
musí být tento seznam ohlášen a vyvěšen na nástěnce do 3. prosince, abychom
nemuseli volit o Vánocích. Děkuji za pochopení a ochotu zúčastnit se na tomto
významném kroku našeho společenství.
bratr Klaret
V úterý 28. 11. 2006 se sešla volební komise (bratr Klaret, bratr Michal,
František Jirsa, Ludmila Jirsová, Helena Podlahová st.), kterou jmenoval farář
Klaret. Volební komise bude spolu s dalšími pomocníky organizačně
zajišťovat volby. Do budoucí pastorační rady budou 3 členové zvoleni a 3
členové farářem jmenováni. Každý člen farnosti ve věku od 15ti let výše si
může vyzvednout jeden hlasovací lístek, zaškrtnout na něm maximálně tři
jména a vhodit jej do volební schránky. V případě, že by někdo zaškrtl více
než tři jména, bude jeho hlas neplatný. Nelze dopisovat žádná jiná jména
(nebude na ně brán zřetel).
Výsledky voleb budou zveřejněny na nástěnce, ve Sněžence a následující
neděli vyhlášeny v kostele.
za volební komisi František Jirsa
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Hlavní úkoly pastorační rady:
o probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství
a oživovat spolupráci jeho členů;
o získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry
a jejího prohlubování;
o přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou
účast celého farního společenství na liturgii;
o podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní
charitou tam, kde je ustavena;
o vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat
účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách;
o podporovat vzdělávací činnost ve farnosti;
o pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci
a problémech ve farnosti;
o společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství.
z diecézních stanov pro pastorační rady

Informace o připravovaných volbách
Složení pastorační rady:
Podle § 4 Stanov tvoří pastorační radu (PR) několik „kategorií“ osob: a) farář
(předseda PR), b) ostatní duchovní trvale činní ve farnosti, c) farářem
jmenovaní členové, d) po jednom delegátu z řeholních společenství a jiných
církevních sdružení při farnosti, e) volení členové.
Duchovní v PR:
Podle Stanov (§ 4, písm. b) jsou kromě faráře členy PR ostatní duchovní trvale
činní ve farnosti na základě pověření biskupem nebo farářem (kněží, jáhnové).
Jmenovaní kandidáti:
Farář br. Klaret oznámil na setkání volební komise 28. 11. 2006, že ze své
funkce jmenoval tři členy nové PR: jednoho zástupce za vedení dětí, jednoho
zástupce pro záležitosti klubu a práci s mládeží, jednoho za farní časopis.
Delegovaní kandidáti:
Podle § 7, písm. b Stanov by měl farář požádat jednotlivé instituce ve farnosti
o jmenování delegátů do PR. Bylo dohodnuto, že po jednom delegátu bude
v PR zastoupen řád františkánů, třetí řád sv. Františka (SFŘ) a farní charita.
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Volení kandidáti:
Z většího počtu navržených kandidátů souhlasilo s návrhem 9 farníků. Z nich
budou voleni 3 členové pastorační rady.

Kandidáti pro volby do PR
Cigánek Jan (Písař)
Harmáčková Božena
Kotland Miroslav
Kšica Přemysl
Lipov Martin

Outratová Hana
Petrusová Eva
Podlahová Helena ml.
Vašků Vladimír

Duchovní v PR
P. Antonín Klaret Dabrowski OFM
P. Michal Pometlo OFM
P. Filip Rathouský OFM

farář
výpomocný duchovní
farní vikář (kaplan)

Jmenovaní členové do PR
Brožová Alena
Deutsch Jan
Jirsová Ludmila

Delegovaní členové do PR
bratr Pacifik Tománek OFM
Vorlová Lucie
Votíková Henrieta

za řád františkánů
za třetí řád sv. Františka
za farní charitu

Pastorační rada a farní společenství
Bylo by omylem, kdybychom si mysleli, že nově zvolená pastorační rada
spolu s farářem zvládne úplně vše. Pastorační rada také nemá a jistě ani
nechce být nějakým do sebe uzavřeným „elitním klubem“. To by bylo proti
jejímu hlavnímu úkolu, kterým je spolupráce se všemi farníky při vytváření
takové farnosti, která by byla opravdu živým společenstvím věřícím. To je také
úkol pro všechny farníky. S některými věcmi není nutné čekat na nějaké
pokyny nebo doporučení „zhora“. Je třeba věnovat dostatečnou pozornost
tomu, že vědomí farního společenství roste zvláště při společném slavení
nedělních bohoslužeb. Nejenom při mši, ale především před ní a nebo po ní, by
mělo být zřejmé, že se tu nesešla jen nějaká anonymní a náhodná masa lidí, ale
konkrétní společenství Kristových učedníků, které se shromažďuje kolem
jednoho stolu a vzývá jednoho Otce.
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V této souvislosti jen pro ilustraci uvádím asi známý citát z Kodexu
církevního práva: „Křesťané mají právo, dokonce někdy i povinnost podle
svých znalostí, příslušnosti a postavení sdělit pastýřům církve své mínění o
věcech týkajících se prospěchu církve, a při zachování neporušitelnosti víry a
mravů a úcty vůči pastýřům, s ohledem na obecný prospěch a na důstojnost
osob, mají právo s tímto míněním seznámit ostatní věřící.“ (CIC kán. 212 § 2)
Proto věříme, že členové pastorační rady nebudou opuštěni právě vámi,
kteří máte zajímavé nápady, připomínky, otázky nebo i kritiky k dění ve
farnosti a také těmi, které život ve farnosti prostě „jen“ zajímá.
Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem (1 J 3,18). Je potřeba,
abychom se modlili nejenom za své soukromé potřeby, ale i za faráře a
především za celou farnost, aby se s pomocí každého z nás stávala skutečnou
farní rodinou.
zpracovala Ludmila Jirsová

Setkání s přáteli z farnosti bude v pondělí 11. prosince.
Od 19:00 bude v Klubu koncert Jardy Svobody
a po něm předvánoční setkání při šálku čaje či kávy.
Kající bohoslužba
V úterý 20. 12. v 18 hod. bude kající bohoslužba v kostele.
Celodenní eucharistický výstav bude v našem kostele opět od 28. 12. 2006
do 1. 1. 2007. Podle možností se můžete k adorační službě přihlásit v sakristii.
Nové františkánské internetové stránky
• Promluvy br. Regaláta při úterních bohoslužbách v 18 hodin v našem
kostele je možné najít na internetové adrese, kde jsou i další texty na
františkánská a jiná témata. Adresa: www.regalado.estranky.cz.
• Nové internetové stránky františkánské rodiny jsou na adrese
www.ofm.cz. Na přípravě stránek se podílel také bratr Filip.
_______________________________________________
Šťastné a požehnané Vánoce,
svátky lásky Boha k lidem,
lásky člověka k člověku,
lásky ke všemu stvořenému.
PF 2007
______________________________________________________
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Tříkrálová sbírka 2007
se uskuteční z rozhodnutí České biskupské konference v roce 2007 od úterý
2. ledna do neděle 7. ledna. Hlavním smyslem sbírky je pomoc potřebným
lidem. Arcidiecézní charita Praha podpoří finančními prostředky získanými
z Tříkrálové sbírky 2007 vybudování kombinovaného projektu – Azylového
domu pro matky s dětmi v tísni a Týdenního stacionáře pro seniory.
Tak jako v minulosti může farnost získat zpět 65% z částky, kterou farnost
vybere do kasiček, na své projekty. Obracíme se proto na všechny, kteří chtějí
svojí účastí na Tříkrálové sbírce konkrétně pomoci. Hledáme především
vedoucí tříčlenných skupinek koledníků. Ti musí být starší 18 let a mít platný
občanský průkaz. Ostatní členové skupinky koledníků mohou být mladší, třeba
i děti. Rovněž počet koledníků ve skupině není závazný. Koledníci včetně dětí
jsou zváni na slavnostní mši sv. slouženou otcem kardinálem Miloslavem
Vlkem v úterý 2. ledna 2007 v 16 hodin na pražském arcibiskupství (sál
kardinála Berana). Zde bude koledníkům požehnáno. Potom je každý zván na
malé občerstvení.
V naší farnosti se jako každým rokem uskuteční i další doprovodná akce,
zpívání koled na Jungmannově náměstí. Pro koledníky z naší farnosti bude po
celý týden otevřen Farní klub.

Pokud se rozhodnete stát se vedoucím skupinky nebo se jinak
zapojit, přihlaste se prosím do 10. prosince 2006, můžete tak učinit
osobně vždy v neděli od 10.00–12.00 v Klubu u Heleny Podlahové
nebo na tel. 60242653, 281924175; h.podlahova@c-box.cz.
Helena Podlahová, koordinátor

POZVÁNÍ
Přijďte zpívat koledy při Tříkrálové sbírce 2007
v sobotu 6. ledna 2007
před kostel Panny Marie Sněžné.
Budeme zpívat koledy stejně jako minulé roky.
Na kytaru a klávesy doprovázejí manželé Lutkovi.
Mezi bloky koled budou pauzy na zahřátí.

Sejdeme se ve 13:00 hod. v Klubu
Ludmila Jirsová
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CO NÁS ZAUJALO
Jaké to bylo? se ptají ti, co nebyli přítomní.
V úterý 21.11. se na setkání s přáteli z farnosti sešlo v Klubu něco pře 20
farníků, na stole byly chlebíčky, vánočka, sušenky, oříšky a také trochu vína se
našlo. Helena Podlahová ml. vyhodnotila soutěž „Poznejme se navzájem“,
připravila medaile pro tři nejlepší soutěžící. Nejvíce farníků poznala Helena
Podlahová st., na druhém místě skončila Ludmila Jirsová a na třetím Boženka
Harmáčková. Nejvíce soutěžících poznalo na fotografii z dětství právě
Boženku, kde jí to slušelo již tenkrát, a ta za to byla odměněna lahví vína.
Farář Tonda se nám představil jako velmi schopný vypravěč vtipných
příhod, které bohužel nejdou reprodukovat do Sněženky, protože velmi
podstatný je způsob přednesu. Tak jsme se také například dozvěděli, proč se
dal na kněžskou dráhu. Když jsme vypili výhru B. Harmáčkové, odskočil náš
farář Tonda na chvíli do kláštera a vrátil se stejně dobrým vínem jako jsme
měli doposud.
Příští setkání bude v pondělí 11. prosince asi po hodinovém koncertě Jardy
Svobody. Koncert začíná v 19:00 v Klubu. Tentokrát setkání bude i pracovní,
protože nás čekají volby do farní rady.
František Jirsa

Nikdy jsem nic neudělal
Nikdy jsem neudělal nic,
co by zasluhovalo velké výtky.
Nelžu a nepodvádím, své ženě jsem věrný.
Chudým dávám almužny a hladovým dávám najíst.
Všichni řádní občané si mě váží.
Nikdy jsem neudělal nic,
Co by zasluhovalo velké chvály.
Nic měn nestálo oběti,
ničím jsem se nenechal připravit o pohodlí.
Lidem v nouzi jsem pomáhal jen tím,
co mi přebývalo.
Nepovstal jsem proti nespravedlnosti.
Kdo vybočil z cesty, může litovat.
Mohu však já litovat své průměrnosti?
Robert van de Weyer: Moudrost starého Irska (Portál 2001)
______________________________________________________
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DOPORUČUJEME
Koncert: Pěvecký sbor Cantuta
se koná v úterý 5. prosince v 19:30 ve Farním klubu.
Vstupné dobrovolné.
Smíšený skautský komorní pěvecký sbor Cantuta vznikl v lednu 2003 jako
skupinka nadšenců, která se pod vedením Míly Fouskové pokoušela o různé
formy a varianty sborového zpěvu. Soubor je zaštítěn organizací Junák (svaz
skautů a skautek ČR), střediskem "Hiawatha" Praha. Většina členů patří
k hudebním laikům, pro velkou část z nás je Cantuta naše první příležitost
zpívat pod odborným vedením. Začátky fungování sboru byly rozpačité a
skromné, možné nedostatky ale vyvažovala obrovské nadšení zakladatelů.
Během roku 2004 počet našich sboristů řádově vzrostl z jednotek na celé
desítky (nyní máme asi 25 členů). Každý rok máme dva hlavní koncerty, které
jsme pořádali společně se spřátelenými sbory, ale v prosinci 2005 jsme měli
první samostatný koncert. Kromě těchto koncertů vystupujeme i jinde. Náš
repertoár je velmi rozmanitý (spirituály, tradicionály, lidové písně i moderní
klasická díla), ale našimi nejoblíbenějšími jsou různé spirituály.
Veronika Strnadová

Unie katolických žen pořádá:
Tradiční předvánoční posezení v cukrárně Studánka bude ve středu 13. 12.
v 17:00 v ulici na Zderaze 3 v Praze 2.
Adventní duchovní obnovu pro ženy v sobotu 16. 12. od 9 do 16 hod. v
Klubu povede P. Josef Čunek, SJ. Lze zajistit oběd pro přihlášené na tel.
220181329 (záznamník) do úterý 12. 12. 2006. Jinak je možno přijít i bez
přihlášení.

Kulturní akce v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích
Adventní koncerty se konají v kostele sv. Rodiny v 17:00:
V neděli 3. 12. Geshem - vokální soubor
10. 12. Hudební kvarteto pod vedením J. Hoška
Výtěžek z obou koncertů bude věnován na modernizaci vybavení Domova.

17. 12. Musica Pro Sancta Cecilia - vokálně instrumentální soubor
Výtěžek koncertu bude věnován na podporu zájmových aktivit nevidomých.

Na všechny koncerty je vstupné dobrovolné.
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
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________……………………………………………………………………………………………………………………______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Příští uzávěrka 15. 12. 2006. Náklady na vytištění jsou 8,- Kč. Dobrovolné
příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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MYŠLENKY
Adventní motto: "Pánové tohoto světa přicházejí a odcházejí - náš Pán přijde!"
Random Thoughts
On Christmas the mighty Architect of universe became the humble Carpenter
of Nazareth.
O Vánocích mocný Architekt vesmíru se stal Tesařem z Nazareta.
Staré vánoční přání
Radujme se všichni lidé - Kristus se narodil - most, po kterém jsme přiváděni
jedni k druhým.
Kdybychom opravdu věřili, že chudoba je největším bohatstvím, pak bychom
netoužili stále více věcí hromadit, spíše bychom se zbavovali všeho
nepotřebného, co nás jenom zatěžuje (L. Černoch)
Pro zamyšlení
On pro nás lidi - tedy i pro mě - a pro naši spásu - tedy i pro moji spásu sestoupil z nebe.
MIKROúvaha vánoční
Králi králů a Pane pánů, nerozpakoval ses přijít jako služebník, abys nám
ukázal, že pravá velikost je v oběti. Zjevil jsi svou slávu na betlémských
pastvinách, abys nám ukázal, že jsi svrchovaným Vladařem a dobrotivým
Zachráncem i tam, kde je všechno nejvšednější. Svěřil jsi své poselství lidem
nejprostším, abychom nečekali se svým svědectvím víry a naděje, až budeme
dokonalí.
Nic z toho, co máme, jsme nedostali pro své zásluhy, ale z Boží štědrostí.
(sv. Pavel)

Darwin měl pravdu: Lidmi se stáváme, teprve když se přestaneme opičit.
Obyčejní lidé se mají líp, když vědí, jak se mají celebrity.
Člověk někdy vybuchne, ani nemusí být terorista.
Když apetit nahradí chuť k životu, výsledkem je nadváha.
Dobrá rada "starých Čechů" pro vánoční hody: Napijem se čisté vody, tělo
bude beze škody.
Otázka dne: Nemilujete snad více vánoční dárky nežli jejich dárce?
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník
______________________________________________________
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HUMOR
Do betlémské jeskyně se vměstnali zástupci různých řádů. Benediktin pěl svaté
rodině k chvále gregoriánský chorál. Dominikán pojednával o vznešeném
smyslu vtělení. Františkán se vydal ven vyžebrat něco k jídlu. A jezuita jde
k Marii a říká: "Vážená paní, přenechte nám to malé - však my už z něj něco
uděláme!"
Muž a žena se srazí v autech. Bouračka je ošklivá. Obe jejich auta jsou úplně
na maděru, ale ani jednomu z nich se nic nestalo... Když se vysoukali z aut,
povídá žena muži: "Tak vy jste muž, to je zajímavé. Já jsem žena. Hmm,
podívejte na naše auta! Nic z nich nezbylo, ale my jsme zranění nebyli. To
musí být znamení od Boha. Měli jsme se setkat, stát se přáteli a žít spolu až do
smrti. Muž přitakal: "To jo, to muselo být určitě znamení od Boha!" Žena
pokračovala: "A podívejte se na tohle, další zázrak. Moje auto je totálně na
mraky, ale tahle láhev vína je naprosto v pořádku. Bůh si určitě přeje, aby jsme
toto víno vypili a oslavili tím naše štěstí." Potom podala láhev muži. Ten
souhlasně přikývl, otevřel láhev a polovinu vypil. Pak ji podal zpět žene. Ta
vzala láhev, zavřela ji a vrátila muži do rukou. Ten se jí zeptal: "Vy nebudete?"
Načež mu odpověděla: "Ne. Jen počkám na policii."

PRO DĚTI A RODIČE
ZASTAVTE SE A PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT!

Lucián zve tentokrát velké děti, rodiče i všechny farníky
na adventní

KONCERT JARDY SVOBODY.
V pondělí 11. 12. od 19 hodin ve Farním klubu.
Jarda Svoboda založil v devadesátých letech skupinu Otcovy děti.
Od roku 1995 je frontman skupiny Traband, která má na svém kontě
4 vydaná CD a cenu Anděl za poslední vydané CD v kategorii „World
music“. K většině písní skládá Jarda Svoboda hudbu i text. Přijďte si
poslechnout jeho sólový koncert za doprovodu harmonia (a možná i dalších
hudebních nástrojů).
Po koncertě posezení v Klubu.
10

______________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – prosinec 2006
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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
čtvrtek:
19-20 adorace v kapli sv. Michala

3. 12. Ne
5. 12. Út
9. 12. So
10. 12. Ne
11. 12. Po

15:00
19:30
13:30
15:30
10-12
19:00

14. 12. Čt 18:30
15. 12. Pá 8:00
16. 12. So 9-16
od 9:00
19. 12. Út 18:00
20. 12. St 14:30
18:30
19:10
28. 1.- 1 . 1. 2007
6. 1. So 14-16

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Prosinec 2006
Mikulášská sbírka na bohoslovce
Mikulášská besídka (pro předem přihlášené děti)
Koncert pěveckého sboru Cantuta (pořádá sbor)
Adventní dílna - odpoledne pro děti, něco se naučit od dětí
Dětský balet: Dětská vánoční mše
Prodej křesťanských knih
Adventní koncert Jardy Svobody pro farnost
Setkání farnosti (po koncertě asi od 20:00)
Přednáška s projekcí: A. Tarkovský, Nostalgie (Střed na okraji)
Připomínka 14ti umučených bratří
Adventní rekolekce pro ženy (pořádá UKŽ)
Úklid kostela
Kající bohoslužba
Přednáška s promítáním: Vánoční Alpy (UKŽ)
Večery ve středu, program nejen pro mládež (ACDM)
Katecheze pro dospělé, sraz před farou
Celodenní adorace v kostele, přihlaste se prosíme v sakristii
Zpívání koled s kytarou na Jungmannově náměstí

Klub
Klub
Klub
Klub

Klub
Klub
Klub
Klub
kostel
Klub
Klub
Klub

Vánoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
24. 12. Ne adventní mše sv.
Štědrý den
25. 12. Po
26. 12. Út
31. 12. Ne
1. 1.
2007
6. 1.

So

7. 1.

Ne
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Po

9:00, 11:30
16:00 pro rodiče s dětmi
24:00 půlnoční s lidovým zpěvem
Slavnost Narození Páně
9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00
Slavnost sv. Štěpána
9:00, –
11:30, 18:00
Svátek Svaté Rodiny
9:00 s obnovou manžel. slibu, 11:30
16:00 poděkování za uplynulý rok
Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 2007
9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
8:00, 18:00
Zpívání koled v rámci Tříkrálové sbírky 14:00 –16:00.
Svátek Křtu Páně
9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00

