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Milí farníci a čtenáři Sněženky,
ještě bych se chtěl jednou vrátit k farní radě. Je to dosti důležitá událost
v životě naší farnosti. Děkuji Pánu i všem radním, že se v neděli 14. ledna
mohl vykonat předepsaný obřad složení slibu farní rady a předání dekretů.
V tentýž den se konalo ustavující zasedání. Při něm byl mým zástupcem
zvolen bratr Filip Jan Rathouský OFM a sekretářkou sestra Hana Outratová.
Zároveň byla zvolena do ekonomické rady farnosti sestra Helena Podlahová.
Doplnil jsem pak jmenováním ekonomickou radu ještě o bratra Františka Jirsu
a bratra Jana Deutsche. Obě rady jsou tedy ustanoveny. Děkuji všem, kdo
přijali své služby. Dohodli jsme se s farní radou, že počínaje 13. březnem se
budeme scházet pravidelně každé druhé úterý v měsíci. Teď je tedy doba začít
pracovat na pastoračním plánu farnosti. Proto chci také poděkovat sestrám
z Luciána za návrhy a požadavky, které mi byly předány. Myslím, že je to
jakýsi základ pro práci nad tímto plánem. Prosím i vás ostatní, kteří chcete
přispět k utváření tohoto plánu, abyste své návrhy dávali písemně na faru, do
schránky u fary, nebo zasílali mailem fara.pms@centrum.cz. Prosím také
o modlitbu za dary Ducha svatého pro naši činnost, aby nezůstalo jen
u rozdělení funkcí, ale abychom naší farnosti skutečně s Boží pomocí prospěli.
Žehná a o modlitbu prosí menší bratr Antonín.

Z FARNOSTI
Setkání s přáteli z farnosti bude na masopustní úterý 20. února
v 19:19 v Klubu. Tentokrát bude vstupné 50,- Kč, abychom tak přispěli na
výdaje s přípravou společné teplé večeře. Něco sladkého k čaji či kávě prosíme
přinesme sebou. Svoji účast hlaste předem u Honzy Deutsche v Klubu vždy
v neděli (10-12), abychom mohli podle účasti nakoupit suroviny. bratr Antonín

Duchovní obnova pro farnost
Slíbil jsem, že na sobotu 17. března připravím duchovní obnovu pro naší
farnost. Bude se konat v Klubu od 9 asi do 17 hod. Plánuji tři rozjímání,
společnou modlitbu, příležitost ke svátosti smíření, na závěr mši svatou.
V poledne bude možnost oběda za 50,- Kč. Zájemci o oběd se prosím hlaste na
faře. Těším se na setkání s vámi.
bratr Antonín

Poohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
Letos se již sedmým rokem uskutečnila v celé naší republice Tříkrálová sbírka
organizovaná Českou katolickou charitou (od 1. 1. 2007 Charita Česká
republika), konala se od 2. 1. do 7. 1. 2007. V naší farnosti jsme v rámci této
sbírky již sedmým rokem koledovali, zpívali a trpělivě oslovovali kolemjdoucí
o příspěvek na vybudování Azylového domu pro matky s dětmi v tísni
a Týdenního stacionáře pro seniory v Praze-Hlubočepech. Kombinovaný
projekt vznikne přestavbou bývalé mateřské školy v Renoirově ulici na sídlišti
Barrandov. Pro tyto projekty byla určena letošní sbírka v Pražské arcidiecézi.
Sbírka není jen záležitostí finanční, ale také duchovní a společenskou, má
i svůj význam evangelizační. Je to jeden ze způsobů, jak můžeme ve
společnosti ukázat, že se dovedeme postarat s láskou o ty, kteří to sami
nedokážou. Vždyť hlavním smyslem sbírky je pomoc potřebným lidem. Velký
význam má i pro farní společenství. Já sama se zapojuji již pátým rokem
a vždy se na Tříkrálovou sbírku těším. Pociťuji velkou vzájemnou toleranci
a porozumění nejen mezi námi koledníky, ale i mezi těmi, co obdarovávají.
Finanční výsledek sbírky není to nejdůležitější, určitě nás ale potěší, že se
jenom v Praze vybralo 1 922 908 Kč, z toho v naší farnosti jsme vykoledovali
48 409,- Kč. Děkuji a Pán Bůh zaplať všem obětavým koledníkům, mladým
i starším, dětem, zpěvákům, hudebníkům, kteří se zúčastnili letošní sbírky za
naši farnost, ale i dárcům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem, i tím
sebemenším, zapojili a přispěli k uskutečnění této akce. Dokázali jsme, že
i přes rozdílné názory umíme přinést radost a užitek.
H. Podlahová – koordinátor
Výsledky sbírek

2007

u P. Marie Sněžné

48 409,-

2006

2005

2004

2003

35 175,- 58 886,- 25 969,- 21 318,-

2002

2001

27 145,- 34 249,-

Kolik se vybralo letos v jednotlivých farnostech:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ADCH – polské skupiny (62 dobrovolníků z Polska)
Matky Boží před Týnem, Praha 1
sv. Jindřicha, Praha 1
sv. Prokopa, Praha 3-Žižkov
sv. Františka z Assisi, Praha 4-Chodov
Panny Marie Královny Míru, Praha 4-Lhotka
sv. Norberta, Praha 6-Střešovice
Neposkvrněného Početí P. Marie, Praha 10-Strašnice
Panny Marie Sněžné, Praha 1
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha 8-Kobylisy

418 137,00
137 488,50
107 084,00
96 938,00
83 271,50
59 495,50
53 030,50
51 635,00
48 409,00
46 221,00

Jenom v Praze se zapojilo 49 farností a organizací. V celé republice se vykoledovalo
více než 50 milionů Kč. Na konto Tříkrálové sbírky lze nadále přispívat u České
spořitelny a. s., Praha 1 na účet 33001122/0800 nebo formou dárcovské SMS. Zpráva
má formát DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777. Informace na www. charita.cz.

CO NÁS ZAUJALO
1) K velmi pěkným zážitkům patřila předvánoční duchovní obnova pro ženy,
která se konala v Klubu v sobotu 16. 12. 2006. Celková účast asi 25 žen
(3 z farnosti) byla docela vysoká, když přihlédneme k tomu, že ne každá žena
je v tomto období rodinou či manželem vyslána, aby prožila téměř celý den ve
ztišení před Pánem. Podstatný podíl na ztišení měl jezuita P. Josef Čunek od
sv. Ignáce. Odpoledne byl čas i na to, abychom si vzájemně sdělily, jak jsme
kdy prožívaly adventní čas ("letos" i v minulosti) a jaký je náš vztah k andělům
strážným a k jiným věcem z duchovního života, se kterými jsme se chtěly
a mohly podělit s ostatními. Bylo to vše velmi obohacující. Při závěrečné mši
svaté jsme si dokonce zazpívaly staročeské nedělní roráty. Už teď se těším, že
před Velikonocemi proběhne podobně inspirující příprava na tyto další velké
církevní svátky a že se, dá-li Bůh, budu také moci zúčastnit.
2) Dalším zážitkem bylo, že jsme se na Silvestra po děkovné mši v 16 hod.
odebrali do Klubu, abychom společně strávili téměř 4 hodiny ve společenství
těch, kteří spolu chtěli "pobýt". Kromě společné modlitby i např. předčítání
básně, jsme se vzájemně hostili, hráli různé hry, vyprávěli vtipné historky,
kreslili společný obrázek, ale také zpívali, a to díky bratru Antonínovi, který
hrál na kytaru a zpíval s námi. To, že stále existují lidé, kteří vyhledávají
společenství, se projevilo na účasti lidí, které jsme ani neočekávali, ani neznali.
Dobře dvě hodiny s námi pobyla i mladá Japonka, kterou pozval náš nový farář
Antonín. Velké poděkování si zaslouží Helenka Podlahová ml., která se na
toto setkání pečlivě připravila, a i všem, kteří přinesli občerstvení a přispěli

svou "troškou do mlýna" už tím, že s sebou přinesli dobrou náladu. Ať už jsme
se pak kolem 21 hod. odebrali do svých domovů nebo na návštěvy, určitě jsme
odcházeli s pocitem, že se nám alespoň někoho podařilo potěšit. Stálo zato tam
být! A tak Pánu Bohu i všem zúčastněným velký dík!
3) V novém roce, v sobotu 6. ledna 2007, jsme se sešli ke zpívání koled
v rámci Tříkrálové sbírky. Někteří účastníci dorazili do Klubu na zkoušku již
ve 13 hodin. Zpívat na Jungmannově náměstí jsme začali ve 14 hod. Po
přestávce na zahřátí se část koledníků vrátila znova zpívat i koledovat. Z Klubu
jsme se pak rozešli v 19 hod. O tom, že se zpívalo a hrálo naplno, svědčí i to,
že když Petru Lutkovi praskla struna na kytaře, pokračovali jsme neohroženě
jen s doprovodem kláves, na které hrála Markéta Lutková. Občas si s námi
zazpívali i kolemjdoucí. Nejvíce mne zaujala Angličanka, která zpívala koledy
pocházející z Anglie. Petr je pohotově vyhledal ve svém zpěvníku. Kolik nás
přesně bylo jsem nepočítala, ale pravdou je, že si s námi kromě asi 20 "letitých
vytrvalců" i letos zazpívali bratři Michal a Antonín a bratr Jan z evangelického
sboru U Salvátora. Pěkné letos taky bylo, že se k nám připojili i mladší farníci
a že se Helence Podlahové podařilo zaangažovat své dvě malé neteře
a synovce, kteří v roztomilých kostýmech názorně představovali tři krále, a tak
obměkčovali srdce kolemjdoucích. Velký dík pochopitelně patří těm, kdo
chodili s kasičkami. Děkuji manželům Lutkovým za hudební doprovod
a vedení zpěvu a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě
i realizaci tříkrálového zpívání, přinesli a připravili občerstvení pro "prokřehlé"
koledníky. Díky.
příspěvky zaslala Eva Petrusová

MYŠLENKY
Při odpouštění se ve vašem srdci, potemnělém zklamáním, beznadějí,
hořkostí a hněvem, opět rozžehnou světla naděje a radosti.
Běda těm, kteříž říkají zlému dobré a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo
a světlo za tmu, pokládajíce hořké za sladké a sladké za hořké. (Kralická bible)
You don't need to see the way if you follow the One who is the way.
Nemusíš vidět na cestu, když následuješ Toho, kdo je cesta. (Random Thought)
Máš mě - nedbáš mě. Ztratíš mě - poznáš mě. (Lidové přísloví)
Lidé potřebují lásku, obzvláště, když si ji nezaslouží.
Lásku si nelze udržet bez stálého úsilí.
Miluješ-li někoho, jednej tak, aby ten druhý pochopil, že je krásný a jedinečný.
Hřích je nemilovat, dosti nemilovat nebo milovat špatně. Můžeš milovat
všechny lidi, protože milovat neznamená "pociťovat", ale především "chtít".
Chtít dobro všech bližních, a to ze všech svých sil! (M. Quoist)
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník.

List pro farnost k nadcházející postní době
Co jste udělali pro jednoho z mých nejmenších – mně jste učinili. (Mat 25,40)
Stojíme na prahu doby postní.
Jak ji budeme prožívat? Co bude předznamenáním postních dnů?
Sledujeme-li liturgický rok, jako promítnutí života Krista do souřadnic našeho
života, pak je nám téma jasné: Je třeba mít před očima tajemství vykoupení
a naší spásy. Abychom toto téma alespoň trochu hlouběji pochopili a zažili, je
třeba prosit Ducha Svatého o správné zaostření naší mysli.
Podmínky máme s Kristem dost podobné:
40 dní přípravy na slavné Vzkříšení,
40 probuzení s myšlenkou na Krista a Jeho život,
40 dní prožívání Mariina tajemství – to znamená: mít Krista v srdci a konat
dobro všedních dnů kolem sebe,
40 večerů s předkládáním denního účtu Kristu ukřižovanému.
Těchto 40 dnů nás vybízí, abychom se vymanili z naší lenosti, pohodlnosti,
zaběhanosti (stereotypu) a konali o něco víc dobra, krásy a radosti než dosud.
S tím souvisí i to, abychom se trochu obětovali.
Obětovali čas pro druhého.
Obětovali své ruce k práci pro druhého.
Obětovali své nohy ke službě pro druhého.
Obětovali svá srdce lidem kolem sebe.
K tomu nás vybízí Kristus na kříži.
Pro tebe člověče jsem došel až na Kalvárii.
Pro tebe člověče jsem umřel na kříži.
Tento okamžik pašijí nás sráží na kolena a vybízí k prosbě: „Pane, odpusť
a smiluj se!“
Přeji Vám úspěšné a požehnané projití 40ti denním postem a radostnou vibraci
srdce při slavném trojitém
ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA.
připravil Jiří Petrus
______________________________________________________________________
Největší chlad, mráz a prázdnotu zakouší ten, kdo je plný jen svého vlastního já.

Světový den modliteb se koná v pátek 2. 3. 2007 v 17 hod. ve sboru církve
husitské, ul. Dykova 1, Praha 2 – Vinohrady. První přípravné setkání se koná
9. února v 16 hod. tamtéž.
red.
_______________________________________________________________
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 rodiče s dětmi), 11:30, 18:00
denně:
17:25 modlitba růžence

LUCIÁN DĚTEM
Luciánovo patchworkové odpoledne
Do Farního klubu mě pozvala kamarádka, šla jsem velmi ráda a úplně poprvé.
Odpoledne bylo věnované šití patchworku. Přivítaly mě milé tváře, voňavé
bábovky a na stole rozložené různé látky. Výběr jen dvou vzorů byl těžký, ale
nakonec jsem si vybrala. Bála jsem se (jako úplná „ne-šička“), že nebudu stačit
tempu, ale každá jsme si šila po svém. Renata se nám trpělivě věnovala a dala
nám spoustu rad. Zvládly jsme při šití poslouchat, povídat, pít čaj a smát se.
Odnesla jsem si domů výrobek a dobrou náladu.
Bylo to krásně ušité odpoledne!
Zůza Hanzlíková
Jak už se stalo pravidlem, patřilo druhé lednové sobotní odpoledne Luciánovi.
Nepozval však tentokrát do Farního klubu děti, ale jejich maminky a všechny
ženy z farnosti, aby si vyzkoušely jeden z druhů patchworku a setkaly se spolu
navzájem v klidu, bez halasu dětí a jejich usměrňování a okřikování. Děti jsme
svěřily tatínkům a věnovaly se chvíli samy sobě.
Naše výborná patchworková učitelka Renata nám vysvětlila i ukázala, co je
možné s pomocí této rukodělné techniky vytvořit a pustila se s námi do výroby
jednoduchých základů toho, co budeme moci v budoucnu použít na výrobu
dek, přehozů nebo módních doplňků. Za chvíli byl stůl mezi námi pokrytý
odstřižky látek, jehlami, bavlnkami a v rukách nám pomalu vznikaly první
vzorky patchworku. Odpoledne příjemně ubíhalo, stihly jsme se i smát, povídat
si, vypít kávu nebo čaj a ochutnat něco z přineseného sladkého pokušení.
Velký dík patří Luciánovi za tento dobrý nápad i Renatě za její trpělivost
a čas při vysvětlování, pomáhání a chválení naší práce. A samozřejmě také
tatínkům, že strávili s dětmi odpolední čas zase jinak, po svém.
Katka Tesaříková

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Únor 2007
10. 2.
11. 2.
15. 2.
18. 2.
20. 2.
21. 2.

27. 2.

So
Ne
Čt
Ne
Út
St

15:00 Lucián: Bojovka po Praze pro celé rodiny
sraz na nádvoří
10-12 Prodej křesťanských knih
18:00 Připomínka 14 umučených bratří, celebruje Mons. Karel Herbst kostel
Sbírka – Haléř sv. Petra
Klub
19:19 Setkání s přáteli z farnosti (50,- Kč na společnou večeři)
Popeleční středa – začíná doba postní, den přísného postu
Klub
14:30 Přednáška s diapozitivy – Benelux (UKŽ)
Klub
18:30 Večery ve středu, program nejen pro mládež (ADCM)
Klub
Út 19:30 Koncert: Jindra Strejček a Aleš Povolný

Pravidelná setkávání ve farnosti
Setkání při mši svaté pro rodiče a děti v neděli v 10:15
Lucián – během bohoslužby slova, přeložení liturg. textů do řeči dětem srozumitelné
(pro děti, které nechodí ani se nepřipravují ke sv. přijímání)

Alenka Brožová, Jana Štěpančíková

Ministranti – sraz nejpozději v 10 hod. v sakristii, po mši sv. je asi 30 minutové setkání
– vyprávění, zápisky, razítka, hry
bratr Kapistrán, Vašek Brož
Luciánovy soboty - každou 2. sobotu v měsíci chystá Lucián akci zaměřenou na děti,
rodiče, rodiny. Výtvarné dílny, divadélka, výlety…
Alenka Brožová, Jana Štěpančíková
Luciánova školička – náboženství pro předškolní děti spolu se setkáváním maminek
Čt 9:30–11:30
Alenka Brožová
Luciánova škola – náboženství 1.-3. tříd včetně přípravy na 1. sv. přijímání
Pá 13:30–14:15
Lenka Zemanová
Náboženství 1.-3. tříd včetně přípravy na 1. sv. přijímání
Po 17-18 a Pá 16-17 Taťána Lenfeldová
Náboženství pro děti od 4. třídy
St 17-18 (malý refektář) Simona Skřivánková
bratr Filip
Společenství „Vichřice“ pro 14ti leté (+–) Čt od 17:00
Schola dospělých
Setkání s farářem po mši
Příprava na biřmování
Společenství seniorů
Katecheze dospělých
Adorace

Ne
Ne
Po
Út
St
Čt

8-8:50 (kaple)
10-12 (Klub)
od 17:00
9-11:30 (Klub)
19:15-21:00
19-20 (kaple)

Přemek Kšica
bratr Filip
Simona Skřivánková

Přehled pravidelných setkávání budeme postupně doplňovat a aktualizovat.
red.
___________________________________________________________________
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.
Odpovědný redaktor L. Jirsová. Příští uzávěrka je 15. 2. 2007. Náklady na vytištění jednoho
čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

