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Modlitba před mší svatou
Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
zvykli jsme si na to, že v našem kostele se před mší svatou společně modlíme.
Poslední dobou to už není tak docela pravda. Sestra smrt odvolala některé naše
drahé z tohoto světa, takže je stále méně těch, kdo by se ujali vedení společné
modlitby. Kněží před mší svatou zpovídají, ale ostatní farníci by možná měli
přijmout také trochu zodpovědnosti. Modlitba nemusí být vždy stejná.
V měsíci květnu prosím před večerní mší svatou hlavně o modlitbu Loretánské
litanie nebo podobné modlitby před večerní mší svatou. V jiné době to může
být třeba zase růženec, především v měsíci říjnu. Kdyby se však nikdo nahlas
zrovna nemodlil a nikdo neměl odvahu začít, prosím v tom případě
o zachování ticha, aby měli přítomní lidé možnost pomodlit se alespoň
soukromě. Zároveň prosím, aby se před ranní mši svatou začínalo s touto
modlitbou až po skončení mše svaté, která je v kapli sv. Michala. Také by bylo
velice vhodné, aby společná modlitba skončila nejpozději 5 minut před
začátkem mše svaté. Jde o modlitbu a o hloubku modlitby, ne o množství slov
nebo prosazování vlastních představ. Děkuji za pochopení.
menší bratr Antonín

Zabezpečení oltářů
Po několika krádežích na různých oltářích jsme se rozhodli, že oltáře
v kostele zabezpečíme. Oltář sv. Antonína je za mříži, takže jde jen o zbývající
oltáře. Jsou u nich nainstalována čidla, která spustí poplach, pokud se někdo
pohybuje v zabezpečeném prostoru. Před „hlídaným“ prostorem jsou provazy
s nápisem „Alarm“. Moc prosím všechny farníky, včetně ministrantů
a varhaníků, aby tuto zónu, pokud nejsou provazy odstraněny, nenarušovali.
Pokud jdeme ze sakristie přes chór do presbytáře, je potřebné, abychom se
podívali na stěnu v chóru proti dveřím od sakristie, jestli nesvítí červené světlo,
které znamená, že prostor je zabezpečen. Pokud světlo svítí, nesmí se
v žádném případě do presbytáře vstupovat. Pokud chceme, aby výstrahu
respektovali jiní, sami ji musíme respektovat. Je třeba si uvědomit, že
spuštěním poplachu můžeme rušit třeba i mši svatou v kapli sv. Michaela a
zároveň bychom naznačovali ostatním, že se nic nebere vážně. Bratři
františkáni se budou snažit, aby zabezpečení uvedených prostor bylo odpojeno
menší bratr Antonín
v době, kdy to bude nutné.
Ze setkání pastorační rady 10. 4. 2007
Přítomni:

br. Antonín (farář), br. Pacifik, Jan Deutsch, Ludmila Jirsová,
Helena Podlahová, Vladimír Vašků, Lucie Vorlová (na části setkání).
Nepřítomni: br. Filip, br. Michal, Alena Brožová, Hana Outratová, Henrieta Votíková.
Rekolekce pro farnost 17. 3. - malý zájem ze střední generace, převažovali senioři.
Průběh Velikonoc byl důstojný, při velkopátečních obřadech byl postrádán varhaník.
Kající bohoslužba – účast byla velká, poprvé se zpovídalo během bohoslužby, která
tím nebyla všemi přítomnými prožívána. Pokud zase bude, tak dříve než ve Svatém
týdnu.
Oltáře v kostele jsou od IV/2007 zabezpečeny alarmem, bude vypínán hodinu před
začátkem bohoslužby (viz článek výše).
Celostátní setkání mládeže se koná 13.-19. 8. 2007 v Klokotech u Tábora.
1. svaté přijímání dětí bude v neděli 20. 5. 2007 při mši sv. v 9:30 (mše v 9:00
a 10:15 budou sloučeny, začátek v 9:30 hod.!).
Ekumenické setkání v Hájku s evangelickým sborem od Salvátora bude 9. 6. 2007.
WC na faře bude zpřístupněno v neděli asi 15 minut před, po a i během bohoslužby.
Farář Antonín dává přednost promluvám na kazatelně, mikrofon ho omezuje, jeho
hlasový fond je dostatečný, má schválení od arcibiskupa M. Vlka.
Pastorační rada doporučila, aby farář Antonín navštívil hodiny náboženství a po
dohodě s bratrem Filipem sloužil do konce června mši sv. pro rodiče s dětmi v 10:15,
dále pak asi jednou za 2 měsíce.
Žádost o založení Mariiny legie v naší farnosti bude řešena na příštím setkání.
Bude v úterý 15. 5. 2007 v 19:19.
Krácený zápis, nekrácený k nahlédnutí v Klubu.
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Z FARNOSTI
Setkání mládeže v Hájku
Ve dnech 12.-13. května se uskuteční setkání mládeže z naší farnosti v Hájku.
Program je určen především dospívajícím, ale vítáni jsou úplně všichni.
V sobotu 12. 5. se sejdeme 9:25 na autobusové zastávce na Hradčanské, v 9:30
odjedeme do Hostivic, společně vyjdeme v 10:00 do Hájku, cestou bude mít
br. Filip duchovní program a po příchodu do Hájku bude bratr Filip sloužit mši
sv. Po obědě, který bude kolem 13:00, bude malé divadelní představení. Díky
této přestávce si odpočineme a budeme schopni jít sportovat. V plánu máme
"Člověče nezlob se trochu jinak", pro děti potom fotbal. Chceme uskutečnit
i bibliodrama a pokud to vyjde, přispějeme Hájku tím, že bychom pomohli, co
bude třeba. Večer bude opékání buřtů a zpívání u ohně. V neděli 13. 5. po
snídani pojedeme na mši sv. do kostela P. M. Sněžné. Cena na jednu osobu je
100 Kč. V ceně jsou zahrnuty oběd, večeře, snídaně. Zbytek peněz se rozpočítá
a vrátí. Nějaké sladké občerstvení je samozřejmě vítáno. Přihlášky a peníze
nejpozději do 8. 5. (po telef. domluvě). Těší se Irena Bečková 774132469,
Anna Hronová 728976929, Petr Koronthály, br. Kapistrán a br. Filip.
V sobotu 9. června se opět sejdeme v Hájku na Ekumenickém setkání
s bratry a sestrami z evangelického sboru od Salvátora. V 10:30 bude
ekumenická bohoslužba. Poté další program pro malé, mladé i ostatní farníky.
Možná půjdeme i pěší pouť. Podrobnější informace v příštím čísle a na nástěnce.

red.

______________________________________________________________________

Lucián zve zdatné farníky
na pěší výlet v sobotu 12. května

____________________________________________________
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"Misionářem v Japonsku"
prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ, děkan KTF UK

v pondělí 14. května v 19:19 hod. v Klubu
Současný děkan naší teologické fakulty strávil podstatnou část svého života
na dalekém východě. Od r. 1950 studoval v Římě, od r. 1952 v Japonsku,
kde působil až do r. 1999 (1956-61 studoval v Německu).
Jeho hlavním působištěm byla univerzita Sophia v Tokiu.
Bude vyprávět o svých zajímavých zážitcích při setkávání s odlišnou kulturou
a jazykem a o své evangelizační a misijní práci.

POZOR!
V neděli 20. května 2007 bude mše svatá v 9:30 hod.
Bude společná mše sv. pro farníky z 9:00 a z 10:15.

První svaté přijímání našich dětí ve farnosti
V neděli 20. května bude v naší farnosti slavnost prvního svatého přijímání
našich dětí. Pozor! Mše svatá bude začínat v 9:30 hodin, spojí se dohromady
nedělní „devátá“ a „dětská“. Je to proto, aby na tuto slavnost mohlo přijít co
nejvíce lidí z farnosti a mohlo se společně s dětmi a jejich rodiči radovat.
Letos, vzhledem k rozšíření výuky náboženství, půjde k prvnímu svatému
přijímání „rekordní“ počet dvaceti dětí. Od září učí v rámci „Luciánovy školy“
maminka a katechetka Lenka Zemanová, která připravuje ve své třídě 14 dětí,
ve třídě katechetky Táni Lenfeldové se připravuje 6 dětí.
Máme velký důvod k radosti, že tolik dětí přichází k nám do farnosti, aby se
setkalo s Bohem. Věnujme jim svou pozornost a péči! Když umožníme dětem,
aby pevně přilnuly k Bohu, ke „svému“ kostelu a k lidem v něm, dáváme jim
pevný základ pro jejich další život.
Alena Brožová

Setkání s přáteli nejen z farnosti se bude konat v úterý 22. května
v 19:19 v Klubu. Povíme si novinky ze života farnosti, co se připravuje i to,
co nás zajímá. Něco malého k čaji a kávě přijde vždycky vhod.
red.

Pouť seniorů
V úterý 29. května 2007 se uskuteční zájezd seniorů do polského poutního
místa "Vambeřice". Kdo má chuť se s námi vydat na pouť, ať se přihlásí
u Jiřího Petruse nebo Mirka Kotlanda vždy v úterý nebo v neděli od 10 do 12
hod. v Klubu. Bližší informace podají organizátoři, informace jsou i na
nástěnce.
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DOPORUČUJEME
Setkání s ARCHOU Jeana Vaniera
 Přemýšlíte nad tím, jaký smysl může mít život pro
člověka, který je mentálně postižený?
 Zažili jste někdy pocit, že nevíte, jak se v přítomnosti
postiženého člověka máte chovat?
 Ptáte se, zda jsou mentálně postižení lidé přínosem
pro druhé? Nebo jsou jen přítěží?
Hledáte-li odpověď na tyto otázky, nenechte si ujít setkání s Archou, které
se bude konat v neděli 13. května v 10:15 v Klubu.
V roce 1964 se Jean Vanier, bývalý důstojník kanadského námořnictva
a profesor filozofie, rozhodl spojit svůj život s lidmi s mentálním postižením.
Nevědomky tak položil první kámen k založení komunity Archa, která se
během následujících let rozrostla po celém světě.
Základní myšlenka Archy je postavena na uvědomění si jedinečnosti
každého člověka. Každý člověk, má svou neopakovatelnou hodnotu a může
obohacovat svět kolem sebe. V souladu se slovy svatého apoštola Pavla, který
říká, že « ty části těla, které se zdají nejméně významné, jsou (tělu) nezbytné »
(Kor II), došel k závěru, že lidé s mentálním postižením jsou právě těmi
částmi těla, které se zdají nejméně významné, ale že právě proto jsou světu
nezbytné, neboť ho učí lidskosti. Ve světě, který příliš často vyvyšuje bohaté,
silné a úspěšné, je proto úkolem Archy naopak neustále ukazovat, jak moc jsou
pro něj tito chudí lidé důležití a potřební. U nás není společnost vůči
skutečnosti handicapu nepřátelská, je vůči ní spíše lhostejná, ať už na úrovni
politické či sociální. A jak je známo, lhostejnost bývá často pro člověka
bolestnější než otevřená nenávist.
O zkušenostech ze života s mentálně postiženými v Arše v Lyonu ve
Francii, o základních myšlenkách Archy Jeana Vaniera a o připravovaném
duchovním setkání se dozvíte právě 13. 5. 2007 v Klubu u františkánů nebo
tentýž den v kostele Nejsvětějšího Salvátora v sakristii ve 21 hod.
Ivan Foletti

Velebím Tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými
a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Mt 11, 25.
Motto měsíce května: Život nemá smysl, není-li naplněn láskou.
____________________________________________________
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Řád bosých karmelitánů a komunita bratří u Pražského Jezulátka
vás zvou na
jedenáctý Den spirituality pod názvem

„Přátelství s Bohem“
Vnitřní modlitba podle svaté Terezie od Ježíše
v sobotu 19. května 2007
v Klubu u františkánů
Program:
9.00
úvodní slovo
9.15
Salvador Ros García OCD:

„Můj způsob modlitby“: tereziánské pojetí
vnitřní modlitby
10.30 Martina Bažoutová:
Rozvoj života modlitby podle svaté Terezie
12.15 Salvador Ros García OCD:
Tereziiny pedagogické rady k modlitbě
13.30 Stéphane-Marie Morgain OCD: Nadpřirozená modlitba u sv. Terezie
14.30 mše svatá
Po každé přednášce (cca 45 min.) bude možnost dotazů a diskuse na dané téma.
Skromné občerstvení během polední přestávky je zajištěno.
_____________________________________________________________________
Arcibiskupství pražské, Centrum pro rodinu ve spolupráci s obcí Tetín a Římskokat.
farností Beroun pořádají Pouť rodin. Informace naleznete na http://cpr.apha.cz/tetin.

Pouť rodin na Tetín
sobota 2. 6. 2007
Mše svatá v 10:00 hod. na prostranství před kostelem sv. Ludmily.
Celebruje Miloslav kardinál Vlk.
Od 13:00 doprovodný program pro rodiny a děti
• přednáška prof. Jana Royta O ikonografii svaté Ludmily
• koncert Ztracené kapely
• bojová hra pro celou rodinu, výtvarná dílna
• projížďka na ponících a další překvapení
Tetín (3 km od Berouna) – místo umučení svaté Ludmily, malebná obec nad
Berounkou s bohatou historií, uprostřed překrásné přírody Českého krasu.
Spojení vlakem z Prahy – Hlavního nádraží (8:26), z Prahy – Smíchova (8:34)
a z Rokycan (8:26) do Berouna a od vlakového nádraží autobusem (9:30)
přímo na Tetín (9:37).
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Pojeďte s námi
poznávat počátky křesťanství
i život ve starověkém Římě
aneb

LETNÍ TÁBOR
farnosti při kostele Panny Marie Sněžné
pro holky a kluky od 7 do 14 let
KAM:
KDY:
CENA:

do Brdských lesů u Hořovic (blízko je starý klášter)
příroda, lesy, hry, zábava, 5x denně strava, pojištění
28. 7.-10. 8. 2007
2 580,- Kč

Informace a přihlášky: Jan Deutsch, 241 911 233, 604 414 929

Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, 222 246 243
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, Praha 6,
220 181 777, 220 181 613, e-mail:cpr@apha.cz, více na http//cpr.apha.cz
pořádá letní exercicie pro manželské páry v termínu 19.-25. 8. 2007 pod
vedením P. Ladislava Štefka ISch a P. MUDr. Zdeňka Králíka ISch v Rokoli
u Nového Města nad Metují v novém poutním domě. Obsahem nabízených
exercicií mají být zejména otázky týkající se sebevýchovy a výchovy
(komunikace, vedení dialogu, duchovní život rodiny, modlitba v rodině, aj.).
Předpokládaná cena na osobu je 2 100,- Kč. Je nutné se včas přihlásit.
Příští společná příprava na život v manželství pořádaná Centrem pro rodinu
se uskuteční 9. 10.-27. 11. 2007. Na přípravu je nutné se hlásit vždy minimálně
měsíc předem.
Studentská farnost Nejsvětějšího Salvátora pořádá od 15. 5. 2007 společnou
přípravu na manželství. http://salvator.farnost.cz/svatosti/manzelstvi.php
____________________________________________________
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Letní cyklistické putování
Již třetím rokem zveme všechny příznivce cykloturistiky
k týdennímu putování.
Odjezd je naplánován na sobotu 11. 8. 2007 vlakem do
Moravské Třebové, kde budeme ubytování ve
františkánském klášteře.
Plánujeme prohlídku zámku, návštěvu aquaparku, poutního místa Mariánská
Studánka, zúčastníme se poutní mše sv. v Koclířově. Ve středu 15. 8. se
přesuneme do Klokot u Tábora, kde se zúčastníme celostátního setkání
mládeže (13.-19. 8.), a také navštívíme historické památky okolo Tábora.
Podle počtu přihlášených upřesníme definitivní program.
Informace u Heleny Podlahové 602424653 a Lukáše Petruse 603140684.

Celostátní setkání mládeže
v Klokotech u Tábora se koná 13.-19. 8. 2007
Týdenní program setkání je zaměřen na rozvoj osobnosti a posílení
komunikativních, sociálních a pracovních kompetencí. Program nabízí
vzdělávací aktivity od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po
metodiku práce s dětmi a mládeží. Velký důraz bude věnován otázkám
ekumenismu a evangelizace. Setkání je organizováno jako nabídka
(smysluplného) využití volného času, má tedy preventivní dopad.
V návaznosti na Světové dny mládeže, které mladí lidé prožijí v Sydney, je
na 15.-20.7. 2008 připravováno česko–slovenské setkání křesťanské mládeže
na Velehradě.
Z programu setkání v Klokotech
•
tématické přednášky z oblasti kultury, psychologie, spirituality
•
křesťanská misie a evangelizace
•
přednášky, diskusní skupiny, workshopy, semináře
•
koncerty a kulturní vystoupení
•
sportovní program, poznávací výlety
•
brigády pro město
•
účast na sociálním programu v rámci setkání
•
společné bohoslužby a modlitby
Cena za celé setkání je 900,-Kč (dotovaná cena),
platba do 31. 5. 2007 = cena 700,- Kč, platba do 30. 6. 2007 = cena 800,- Kč.
Pokud se zúčastníte setkání v Klokotech, můžete se zde potkat nejen
s mládeží z farnosti, ale i s bratrem Filipem při nějakém programu.
8

Pozor! Termín podání přihlášek je prodloužen do konce května.
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CO MOŽNÁ NEVÍME
Definitor, kvardián a další neznámé bytosti
To většinou „semiprofesionální“ žebráci očekávají víc než jen chléb
s máslem; proto si u brány některého z našich klášterů žádají otce „opata“ nebo
otce „převora“. Tahle hierarchická označení pocházejí z dávných mnišských
řádů, třeba od benediktinů anebo cisterciáků. Ti po staletí formovali obraz
řeholního života. A tak není leckomu zřejmé, proč by tomu u františkánského
řádu mělo být jinak.
Jenže s Františkem přišly věci nové. Volání Páně ho několikrát „zasáhlo do
srdce“: před křížem v San Damianu, při setkávání s malomocnými, a když
slýchal evangelium o vyslání učedníků. V těchto klíčových zážitcích poznával
František Ježíše jako někoho, kdo z lásky k nám zchudl a vzdal se všeho až po
obětování života na kříži. Od té doby měl František jen jedinou touhu: jít ve
stopách Ježišových v „životě podle Evangelia“. A tak na počátku jeho cesty
jako toho, kdo jde za Kristem, je radikální chudoba ze solidarity s poníženými
a slabými. Když se k Františkovi přidávali bratři, toužil i uvnitř společenství
po antivrchnostenské struktuře orientované na Evangelium. Pro toto bratrství
měla platit Ježíšova slova: „Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším
služebníkem…“ (Matouš 20, 26). Vést znamená u Františka sloužit a ne
zastávat nějaké přednostní postavení. A tak v Nestvrzené řeholi stanoví:
„A nikdo ať se nenazývá převorem, všichni nechť si říkají Menší bratři“.
V našem řádu všechny vedoucí funkce důsledně vyjadřují funkce služebné,
a ne nějaké přednostní postavení. František bratrům s vedoucí zodpovědností
říká ministři (což latinsky znamená služebníci). Tak vrcholný představitel
celého řádu se jmenuje generální ministr (neboli služebník celého řádu)
a vrcholný představitel jednotlivé provincie ministr provincie (služebník bratří
té které provincie). Typické pro Františka je i to, že nepřebírá hierarchickou
strukturu mnišských řádů, v nichž se úřad opatův propůjčuje na doživotí.
V odvážné anticipaci rotačního principu, který si tak oblíbili Zelení, a od něhož
mezitím zase ustoupili, stanoví: Každý úřad je časově omezen. To má vést
k tomu, aby žádný řeholník, který má jistou funkci, nemohl ji považovat za své
vlastnictví. S překvapivou „moderností“ František zavádí od počátku formy
demokratické: Ministra provincie, který má hlavní zodpovědnost za všechny
bratry provincie, volí provinciální kapitula na jedno šestileté funkční období.
Může být zvolen na další tři roky, pak musí úřad předat dalšímu. Ministrovi
provincie se volbou na provinční kapitule jako jeho zástupce přiděluje
provinční vikář a grémium pěti spolubratří zvaných definitoři. Provinční vikář
a definitoři jsou takříkajíc „obecní radou“ ministra provincie. Společně řídí
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osudy provincie. U přijímání spolubratří a přistupování ke slibům a ke svěcení
se musí provinciál sice tázat definitorů, poslední zodpovědnost ale má on.
Vedení provincie (ministr provincie, provinční vikář, definitoři) volí na
začátku kapitulní periody vrcholné představitele jednotlivých konventů, podle
nezbytí rozmisťuje spolubratry do jednotlivých zařízení provincie. Vedení
provincie se obvykle schází každý měsíc, aby se radilo o stávajících osobních
a věcných problémech a přijímalo příslušná usnesení.
Struktury v provincii se odrážejí v jednotlivých konventech. Hlavní
představitel kláštera se nejmenuje převor, prior (latinsky první), nýbrž kvardián
(z italského guardiano, strážce). Ten nemá zastávat přednostní postavení, jeho
služba se má spíše podobat tomu, co vykonává dveřník, tedy strážce brány.
Často si pod pojmem kvardián rádi představujeme toho, kdo „dává pozor na
bratry“. Ani jednotlivé kláštery nejsou strukturovány hierarchicky. Bratři se
k sobě navzájem chovají velice bezprostředně. Ve větších konventech se
kvardiánovi poskytují k ruce poradci, takzvaní diskréti. Kvardián je také
povinen dbát, aby se v klášterní kapitule bratři podíleli na jednotlivých
rozhodnutích a aby společně řešili veškeré úkoly. Leckdo dnes nechápe, proč
se spolubratři znovu a znovu „překládají“. To má zčásti důvody zcela
praktické: Ježto síly, které jsou k dispozici, stále řídnou, mívá takové přeložení
za důsledek celou řadu dalších osobních změn. Ale má to i duchovní příčinu –
František nepřevzal od dávných řádů to, čemu se říká stabilita loci, stálost
místa, kdy bratři znovu a znovu musí „putovat“. Modelem je tu Ježíš: Je si
vědom, že byl poslán k lidem, a je neustále na cestě. Vzdává se jakéhokoliv
trvalého místa, tak aby hlásal evangelium všude.
„Život podle evangelia“ je tudíž pro Františka i poslání. V souladu se slovy
o poslání u Matouše: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské (Matouš
10, 7) mají se i menší bratři vysílat, aby hlásali evangelium na stále nových
místech. Možná by bylo lépe namísto o překládání mluvit o vysílání. Dávné
řády vzhledem k instituci opatství byly významně determinovány místně,
František se svými bratry přinesl zcela nový typ řeholního života, který je spíše
nezávislý na místě, ježto je strukturován co do osob. Všude, kde jsou bratři, je
klášter. Předpokladem a cílem takového řeholního života je, aby bratři byli
neustále v dialogu mezi sebou, aby spolu žili a pracovali
bratrsky
a k jednotlivým rozhodnutím dospívali a činili je společně. To ovšem
koneckonců nemůže být výsledkem pouze lidské dobré vůle. Proto svatý
František nazývá Ducha svatého „faktickým generálním ministrem řádu“.
Pouze v tomto duchu může existovat živoucí jednota v mnohosti a věrohodné
svědectví, že království nebeské se přiblížilo.
Pater Ernst Fischer OFM
z němčiny přeložil Hanuš Karlach
____________________________________________________
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MYŠLENKY
Kdo je skutečný učedník Ježíše Krista dnes?
Ježíši nestačí jen krásné květy, On hledá ovoce. Jen po ovoci se spolehlivě pozná
strom. Dělat plány nestačí, je třeba je přetvářet v realitu.
Šest dní budeš pracovat, takže Ducha svatého potkáš častěji,při práci než při
odpočinku.
Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.
(V. Havel)

O vytrvalosti s Maxem Kašparů
Není těžké vyznat lásku, těžší je milovat.
Není těžké zplodit dítě, těžší je o dítě se postarat.
Není těžké se oženit, těžší je být ženatý.
Není těžké se vdát, těžší je být vdanou.
Není těžké dát slovo, těžší je slovo dodržet.
Nejdřív přemýšlíte o tom, koho si vzít, a pak zase o tom, koho jste si to vlastně vzali.
Dlouho jsem hledal ženu, se kterou bych vydržel - teď ale hledám tu, která by to
vydržela se mnou.
Chceme-li převychovat svého partnera k obrazu svému, dopadne to většinou pod
obraz. (podle P. Kosorina)
Modlitba siouxských Indiánů
Velký Duchu, jehož hlas slyším ve větru a jehož dech dává život našemu světu, vyslyš
mě. Toužím po síle ne proto, abych měl převahu nad svými bratry, ale abych dokázal
zvítězit nad svým největším nepřítelem - nad sebou samým. Ať si mé ruce váží věcí,
které jsi stvořil a mé uši slyší Tvůj hlas. Učiň mě vždy ochotným přicházet k Tobě, aby
můj duch, až zmizí můj život jako zapadající slunce, mohl dospět k Tobě a nemusí se
stydět.
Nebuď smutný, když se ti nepodaří zachránit nějaké manželství nebo obrátit
hříšníka. Jsi-li nadmíru zklamán, je to známka pýchy, protože to svědčí o tom, že
spoléháš jen na své síly.
Mluvit hodně o Bohu ještě neznamená mluvit hodně s Bohem. Jsou to dvě odlišné
věci. Mluvit s Bohem též znamená mít čas mu naslouchat.
Pěstujte ve svém srdci radost. Je dobrou ochranou proti pokušení. S duchem radosti se
cítíte méně unaveni, vždy ochotni konat dobro. Člověk naplněný radostí „káže“, aniž
promluví slovo.
Chcete-li pokoj, nemůžete bez rozmyšlení mluvit, co vás napadne.
Nebuďte překvapeni chybami druhých a příliš se jimi nezabývejte. Raději se snažme
vidět a nacházet v druhých to dobré, vždyť každý z nás je stvořen k obrazu Božímu.
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník
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EKUMENISMUS
ekumenická organizace pro dobrovolníky
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
www.servitus.cz

Jen ten, kdo pomáhá, je skutečně svobodný
Zahraniční dobrovolníci působící v České republice představí svou práci
české veřejnosti.
V pátek 18. 5. 2007 se uskuteční Noc dobrovolníků – netradiční putování
mezi pražskými kostely. Pořadatelem akce je občanské sdružení Servitus ve
spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou.
Na trase mezi kostely U Martina ve Zdi, Sv. Michalem, Sv. Mikulášem
(Staré Město) a evangelickým Salvátorem, se návštěvníci mohou nechat
inspirovat k dobrovolnické práci v zahraničí. Tak jako zahraniční dobrovolníci
pracují u nás například s dětmi, mládeží, seniory, národnostními menšinami,
uprchlíky nebo s hendikepovanými, mohou čeští občané pomáhat v zahraničí.
Servitus nabízí možnost pracovat ve 13 zemích Evropy, na Novém Zélandu,
v Ghaně nebo ve Spojených státech. Délka pobytu je 10 až 12 měsíců.
V současné době pracuje v Evropě kolem stovky českých dobrovolníků,
obdobný počet zahraničních dobrovolníků působí i u nás.
Během diskusí a kulturních doprovodných programů bude mít široká
veřejnost možnost seznámit se s pojmem dobrovolnictví, s jeho historií,
současností i perspektivami do budoucnosti.
Na Noci dobrovolníků se setkají lidé z různých částí světa, z různých
kultur, různého náboženského vyznání a různého věku. Dobrovolníkem se totiž
může stát každý, ať je jeho profese či věk jakýkoli.
Za o.s. Servitus Tereza Komárková

HUMOR
Rybaří takhle jeden farář na Vltavě pod Vyšehradem a vytáhne zlatou rybku.
Jak už to tak zlaté rybky dělají, tak i tato prosí, že když bude puštěna zpátky do
vody, splní svému dobrodinci přání. Farář se podiví, že se rybce chce nazpátek
do té špinavé vody, pak ji však pustí a vyslovuje své přání: "Co kdybys udělala
něco s tou válkou v Afgánistánu..." "Hele", odvětí rybka, "já jsem jenom
obyčejná malá vltavská zlatá rybka... Války – to je na mne moc. Zkus si přát
něco jinýho." "Taky bych si přál, aby farníci v mé farnosti byli zbožní, trpěliví
a milí." Rybička se chvilku zamyslí a pak říká: "Kde že je ta válka...?"
____________________________________________________
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného
smýšlení, prohloubit svoji víru, případně připravit něco pro celou farnost.
Setkání při mši svaté v neděli
v 10:15 pro rodiče a děti
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 – chlapci a děvčata mají
příležitost pomoct u oltáře. Sraz
nejpozději v 10 hod. v sakristii,
po mši sv. je asi 30minutové setkání –
vyprávění, zápisky, razítka, hry
bratr Kapistrán, Vašek Brož
Setkání po mši svaté s farářem
Neděle 10:00-12:00 vždy v klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Schola dospělých
V neděli 8:00-8:50 v kapli.
Přemek Kšica
Společenství seniorů
Úterý od 9:00 v klubu. Setkání
po ranní mši svaté při čaji a kávě.
Jiří Petrus
Společenství SFŘ
(Sekulárního františkánského řádu)
Každou první neděli v měsíci
od 14:00 v kapli sv. Michala
Ludmila Vlasáková, František Tichý
tichy@prirodniskola.cz
Adorace
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli.

Luciánovy soboty
Každou druhou sobotu v měsíci
chystá Lucián jednu akci zaměřenou
na děti, rodiče, rodiny.
Výtvarné dílny, divadélka, hry,
výlety…
Alenka Brožová, Jana Štěpančíková
Náboženství
Luciánova školička
náboženství pro předškolní děti
spolu se setkáváním maminek
Čt 9:30 – 11:30
Alenka Brožová
pro děti 1.-3. třídy s přípravou
na 1. svaté přijímání
Luciánova škola Pá 13:30-14:15
Lenka Zemanová
Po 17-18 a Pá 16-17
Taťána Lenfeldová
pro děti od 4. třídy
St 17-18 (malý refektář)
Simona Skřivánková
Společenství „Vichřice“
pro 14ti leté (+ i –)
Čt 17:00
bratr Filip
Katecheze dospělých
St 19:15-21:00 (sraz před farou)
Simona Skřivánková
Příprava dospělých na
křest
St 18-19:30 bratr Michal
biřmování Po 17:00
bratr Filip

____________________________________________________
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:

7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
9:00, 10:15 (pro rodiče s dětmi), 11:30, 18:00
17:20 modlitba růžence, litanie

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Květen 2007
4. 5. Pá
12. 5. So
13. 5. Ne

14. 5. Po
15. 5. Út

16. 5. St

17. 5. Čt
19. 5. So
20. 5.
22. 5.
24. 5.
27. 5.

Slavnost posvěcení kostela Panny Marie Sněžné
Hájek
Setkání mládeže v Hájku (sraz na Hradčanské u autobusu)
Farní celodenní výlet (sraz na vlak. nádraží Smíchov u pokladen)
Klub
Svatojánská sbírka na arcidiecézi
Klub
10-12 Prodej křesťanských knih
10:15 Přednáška s besedou: Komunita Archa – práce s postiženými Klub
Klub
19:19 Beseda s P. Armbrusterem SJ: Na misiích v Japonsku
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
18:00 Beseda: Prostor, vlastnictví a svoboda (ČKA- ekolog. sekce) Klub
Klub
19:19 Setkání pastorační rady
Svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona Čech
Klub
14:30 Přednáška s diapozitivy: Izrael – Sinaj (pořádá UKŽ)
Klub
18:30 Večery ve středu (pro mládež pořádá ADCM)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
9-15:30 Den spirituality: Vnitřní modlitba podle svaté Terezie od Ježíše
9:25
9:30

Ne 9:30
Út 19:19
Čt 19:30
Ne
9:30
29. 5. Út
9. 6. So 10-17

(pořádá Řád bosých karmelitánů s bratry u Pražského Jezulátka)
1. svaté přijímání dětí (společná mše sv. „deváté“ a „dětské“)

Setkání s přáteli (nejen) z farnosti
Koncert skupiny Distance
Slavnost Seslání Ducha svatého
Biřmování v katedrále
Pouť seniorů – Vambeřice (polské potní místo)
Ekumenické setkání farnosti s evang. sborem u Salvátora

Klub
kostel
Klub
Klub

Hájek

Poutě v Hájku - mše sv. je v 10:30 hod.
So 5. 5. První májová pobožnost po mši svaté, celebruje P. Michal PometloOFM
So 19. 5. Sobotní památka Panny Marie, celebruje P. Jaroslav Ptáček OCr.
So 2. 6. Navštívení Panny Marie, celebruje P. Vladimír Slámečka OP

___________________________________________________________
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.
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Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Odpovědný redaktor L. Jirsová, korektury Žofie Ludvíková. Příští uzávěrka je 15. 5. 2007.
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč. Neprodejné. Dobrovolné
příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

