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Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 1

Ročník XIV.

Leden 2008

Nový rok
Čas je úžasný dar. My lidé jsme tak nedokonalí a máme tolik chyb,
dopouštíme se tolika omylů! Čas je Boží dar, který má moc prověřovat
to, co někdy ve své omezenosti považujeme za trvalé a neměnné. Bůh je
Pánem času. Písmo svaté nás poučuje, že „Syn Boží se stal člověkem,
když přišla plnost času“. Děkujeme Bohu za dar nového roku, za to, že
má s námi trpělivost, že nás vede časem a pozvolna a pomalu nás učí
vážit si toho, co je opravdu trvalé. Děkujeme mu za to, že tak činí
v každé generaci a nepřestává čekat na návrat marnotratných synů, kteří
si bláhově myslí, že to trvalé už našli. Milí čtenáři Sněženky, moc nám
všem přeji a vyprošuji, aby se dar času na každém z nás podepsal tak,
jak to Pán určil, abychom nebyli jenom každým rokem starší, ale i blíže
Bohu a sobě navzájem.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Přijďte zpívat koledy
v sobotu 5. ledna 2008 od 14 hod.
před kostel Panny Marie Sněžné.
Na kytaru a klávesy doprovázejí manželé Lutkovi.

Tříkrálový koncert chlapeckého sboru
PUERI GAUDENTES
Sbormistři – Zdena Součková, Vít Kubánek
v neděli 6. ledna 2008 v 16:00 hod. v kostele Panny Marie Sněžné
Účast přislíbil i kardinál Miloslav Vlk.
Dobrovolné vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2008.

Setkání přátel farnosti se koná v pondělí 14. ledna v 19:19 v Klubu.
Součástí večera bude koncert členů Státní opery Praha. Po koncertě se sejdeme
při čaji a kávě s umělci.

Večer árií a písní
v pondělí 14. ledna v 19:30 v Klubu
Účinkují členové Státní opery Praha:
Ljuba Alabozova-Popova
zpěv
Martina Podéšťová
zpěv
Vít Bulíček
zpěv, housle
Adolf Melichar
klavír
Vstupné dobrovolné.

Příprava dětí k 1. svatému přijímání je každou středu od 17 hod.
a v pátek od 16 hod. v rámci hodin náboženství. Děti, které mají o přípravu
zájem, se ještě mohou začátkem ledna 2008 přihlásit, i když chodí na
náboženství jinde.
Taťána Lenfeldová, katechetka

Přednáška s promítáním
Bazilika sv. Petra ve Vatikánu a její okolí
v úterý 15. ledna v 19:19 v Klubu
P. Petr Alkantara Houška OFM
Všichni jsou srdečně zváni.
Bude-li zájem, naváže na přednášku cyklus nazvaný Putování Římem.
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Farnost jako společenství
Z kodexu kanonického práva:
Farnost je určité, natrvalo zřízené společenství křesťanů …. (kánon 515 §1)
Farnost má zpravidla územní charakter, čili zahrnuje všechny křesťany
určitého území… (kánon 518)
Jak to je se společenstvím v naší farnosti u kostela Panny Marie Sněžné?
Kdo patří do farnosti?
Podle posledního provedeného sčítání (v roce 2004) navštíví čtyři nedělní
mše celkově přes 600 lidí. Na každé nedělní mši (snad kromě večerní v 18:00)
je relativně stálý základ věřících, kteří se účastní bohoslužby vždy ve stejnou
hodinu. Kdyby byla nedělní mše pouze pro „územní farníky“, stačila by určitě
jenom jedna. Také další svátosti slavené ve farnosti jsou určeny všem
zájemcům, nejen lidem, kteří bydlí na území farnosti: svátost smíření
(zpovědní pohotovost), biřmování, křest, pomazání nemocných, svátost
manželství.
Většina věřících, kteří se zúčastňují nedělní mše, se jiným způsobem života
farnosti neúčastní. Buď jsou zapojeni v křesťanském společenství mimo
farnost nebo je účast na mši jejich jedinou „společenskou formou“ účasti na
životě v církve.
Velké společenství lidí shromážděné při mši umožňuje jen ve velmi
omezené míře vzájemné poznání, známe se jen „od vidění“. Kromě
společenství při mši existuje ve farnosti řada dalších menších společenství. Za
malé farní společenství věřících můžeme považovat skupinu lidí, kteří se znají
jménem a setkávají se alespoň jednou měsíčně. Celkový počet členů všech
malých společenství můžeme odhadnout přibližně na 100 osob. Někteří farníci
„patří“ do několika menších společenství. Farnost je tvořena všemi těmito
skupinami, které se různě prolínají a jsou různě početné.
Malá společenství vznikají většinou aktivitou jednoho člověka nebo
několika jednotlivců, kteří jsou ochotni a schopni ostatním věnovat trochu
svého času. Když se podíváme do minulosti, vidíme, jak malá společenství
v naší farnosti vznikala, měnila se a zanikala.
Naše farnost, stejně jako další farnosti ve středu města, tedy není „územní“
společenství, je to společenství věřících, kteří se (z různých důvodů) rozhodli
patřit do této farnosti. Je to velké společenství, které se skládá z řady menších
skupin.
František Jirsa
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Ze zápisu setkání pastorační rady 11. 12. 2007 (krácené)
Přítomni: P. Antonín Klaret (farář), P. Filip (farní vikář), P. Michal, A. Brožová,
J. Deutsch, L. Jirsová, H. Outratová, H. Podlahová, G. Skružná, L. Vorlová.
Hosté: P. Petr Alkantara (část setkání), F. Jirsa
Co bylo: První mše pro mládež (6. 12.) byla dobře připravená skupinou dívek.
Plán: 6. 1. 2008 – účast na koncertě Pueri gaudentes přislíbil kardinál Vlk.
14. 1. 2008 - v rámci setkání přátel farnosti bude v Klubu koncert členů Státní opery.
15. 1. 2008 - přednáška o bazilice sv. Petra ve Vatikánu – P. Petr Alkantara.
Bude-li zájem, naváže na přednášku cyklus nazvaný Putování Římem.
22. 1. 2008 v 18:00 - ekumenická bohoslužba, po skončení bude setkání v Klubu. Ke
spolupráci na přípravě s br. Michalem se přihlásily H. Outratová a L. Vorlová.
5. 2. 2008 v 19:19 - masopustní setkání bratří a farníků za účasti vařených prasátek.
10. 2. při mši v 9:00 - přijetí do katechumenátu.
24. 2., 2. 3. a 9. 3. - v 9:00 budou scrutinia. Křest katechumenů bude o Velikonocích.
Různé:
Je připravena nová smlouva mezi provincií OFM a pražskou arcidiecézí. Farnost bude
mít pronajatý kostel, současnou farní kancelář a bývalou farní kancelář (nyní charita).
Ostatní prostory (včetně Klubu) bude spravovat provincie. Farnost bude moci i nadále
využívat Klub stejně jako dosud.
Brožuru o kostele připravuje nakladatelství Paulinky spolu s františkány.
Byl diskutován přehled společenství, které ve farnosti existují.
Do farního zpravodaje bude připravena anketa, jejímž cílem by mělo být zmapovat
požadavky farníků (A. Brožová, H. Outratová, L. Jirsová).
Příští setkání se uskuteční 12. února 2008.

DOPORUČUJEME
UKŽ pořádá
•
přednášku z cyklu Ženská spiritualita III: „Postavení žen v prvotní
církvi“ ve středu 9. ledna 2008 v 18:00 hod., přednáší: Mgr. Eva Jelínková,
v budově Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, v 1. p. v uč. P3.
•
přednášku s promítáním diapozitivů na téma Hory Balkánu II
(Rumunsko, Bulharsko, Černá Hora) ve středu 16. 1. 2008 od 14:30 do 16:30
v Klubu u P. Marie Sněžné, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

HUMOR
Z dopisů žáků Veselé školy biskupovi Malému:
− „Pane biskupe Malý, vždyť jste velký.“
− „Děkujeme vám za mši a pozdravujte manželku.“
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MYŠLENKY
Motto měsíce:
Pomoz mi, můj Pane, abych nežil planě tam, kde chceš mě mít. (část písně)
Co s načatým novým rokem? (Kol 3, 23-24)
Sv. Pavel radí: "Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale
Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království."
Že Kašpar, Melichar a Baltazar viděli hvězdu, to bylo dílo Boží, že ji
následovali, bylo jejich spolupůsobení. Chybí-li spolupůsobení, je každá milost
marná a bez užitku.
Novoroční prosba sv. Františka Sáleského, 1567-1622, (24. 1.)
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej Ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne
lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený
ke všemu, k čemu mě Ty ještě povoláš. A k tomu mi dej svou sílu srdce.
Sv. Pavel radí: "Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale
Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království."
(Kol 3, 23-24)

Lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji. Stále jen touží po lepší
budoucnosti. (Goethe)
Modlitba
Pane Ježíši, jak krásná a potěšitelná jména máš v Písmu, kde se nazýváš Alfou
a Omegou, Prvním i Posledním, kořenem Davidovým i hvězdou jitřní. Ať nám
hluboko proniká do duše síla Tvého nezapomenutelného života. Voď nás po
cestách svých přikázání, abychom získali právo jíst ze stromu života a projít
branami věčného života. V Tobě, Pane, je naše naděje.
Random Thought
A wise man thinks ahead. A fool doesn't, and even brags about it.
Moudrý promýšlí věci dopředu. Pošetilý tak nedělá a navíc se tím ještě chlubí.
(Podle knihy Přísloví)

K radosti lidské duše patří hledání, poznávání a rozlišování. Také svatý Pavel
doporučuje Soluňanům, aby všechno zkoumali, dobrého se drželi a zlého v
každé podobě se uchránili. (M. Kašparů)
Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech
cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře (Jeremjáš 7,23)
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník
___________________________________________________
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Nemám rád
Ježíš nikdy neřekl: "Miluj bližního svého kromě komunistů." (M. Delbreová)
Našinec prohlásí: „Nemám rád Američany s tou jejich pakulturou
McDonaldů“, zdánlivě ve jménu kultury, ale třeba jenom kvůli svému pocitu
méněcennosti. Dost možná žádného Američana nikdy blíže nepoznal.
„Nesnáším Rusy a Němce“, tvrdíme mnozí a vzhledem k nedávným
dějinám se cítíme silně v právu.
„Nemám rád komunisty“, řekne křesťan a myslí si, že tím zároveň vyznává
svou víru.
„Nemám rád Pražáky, protože jsou nafoukaní“, tvrdí rozhodně mnozí
mimopražští, chtějíce nenápadně naznačit, že oni nafoukaní nejsou.
„Evangelíky nemám rád, protože nectí Panenku Marii“, prohlašuje nejeden
katolík nic netuše, že Matka Ježíšova je má velmi ráda a nectí je o nic méně
než katolíky.
„Nemám rád malé děti.“ „Nesnáším šéfa.“ „Nemám rád psy.“ „Nemám
rád...“
Jistěže mohu mít pádné důvody nesouhlasit s komunistickou ideologií nebo
s některými způsoby té či oné skupiny lidí. Mám právo být proti tomu, co
člověk dělá, ale nikdy ne proti člověku samému. Každé takové „Nemám rád“...
zaměřené vůči člověku a vůči Božímu stvoření vůbec představuje v našem
srdci zledovatělou oblast. A každé nové pomyšlené či vyslovené "Nemám rád"
tu říši ledu rozšiřuje, takže někdo má nakonec místo srdce ledovou kru. Lépe
řečeno, něco na způsob Antarktidy – u ní je totiž zřejmé, že pod letitými
nánosy sněhu a ledu pořád zůstává úrodná půda. Stačilo by nechat na ni
dopadat slunce a mohla by se zazelenat... Skutečně nelze být milosrdný
výběrově. Skutečné milosrdenství je jako slunce, které svítí na dobré i zlé.
Milosrdné srdce zahrnuje všechny lidi i celé Boží stvoření. Tak jako rozpjatá
Kristova náruč na kříži, tak jako srdce Kristovo. „Milosrdenství... znamená
něco zřejmého a úplně konkrétního jako slunce, které buď je vidět, nebo vidět
není“, napsal Chesterton.
Kateřina Lachmanová: O milosrdenství (Karmelitánské nakl.)
Sváteční krátká počtení vybírá a zasílá Charles Tvrzník
_____________________________________________________________________

Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou má za ryzí ohavnost:
- povýšené oči - prolhaný jazyk - ruce mordující nevinné - srdce, jež chystá
hanebné plány - nohy pospíchající páchat zlo - podvodníka šířícího klam - a
rozsévače svárů mezi bratry a sestrami. (Přísloví krále Šalomouna)
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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
Leden 2008
2. - 8. 1. 2008
5. 1. So 14-16
6. 1. Ne
v 9:00 a
16:00
10. 1. Ćt 18:00
12. 1. So 15:00
13. 1. Ne 10-12
14. 1. Po 19:19
19:30
15. 1. Út
8:00
19:19

Tříkrálová sbírka 2008
Zpívání koled s kytarou na Jungmannově náměstí
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
v 10:15 bude svěcení vody, křídy a kadidla
Tříkrálový koncert: Chlapecký sbor Pueri gaudentes
Mše sv. připravovaná mládeží (dále každý čtvrtek)
Patchworkové odpoledne pro maminky, resp. ženy (Lucián)
Prodej křesťanských knih
Setkání s přáteli nejen z farnosti
Koncert: Večer árií a písní (účinkují členové SO Praha)
Připomínka 14ti umučených bratří
Přednáška s promítáním: Bazilika sv. Petra ve Vatikánu,

kostel
kaple
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub

přednáší P. Petr Alkantara Houška OFM

16. 1. St
18. - 25. 1.
22. 1. Út
2. 2.
5. 2.

So
Út

14:30
18:00

19:19

Přednáška s promítáním: Hory Balkánu II (UKŽ)
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Ekumenická bohoslužba
po ukončení bohoslužby bude setkání v Klubu
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Masopustní setkání

Klub
kostel
Klub
Klub

¨

Farní kancelář u Panny Marie Sněžné
14:00 - 17:30
Pondělí
14:00 - 17:00
Úterý
9:00 - 11:30
14:00 - 17:30
Středa
14:00 - 15:30
Čtvrtek
9:00 - 11:30
Pátek
Tel. na faru: 222 246 243, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 – Nové Město, 110 00
farář: P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM, tel: 224 490 356, 606 751 883
web: www.pms.ofm.cz , email: fara.pms@centrum.cz
__________________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Uzávěrka únorového čísla je 15. 1. 2008. Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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