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Katechumeni a misie II
Je to moderní a in, když všechno má své pokračování. Ovšem většinou ty
dvojky už nejsou k ničemu. Přesto se pokusím napsat druhý díl. Na 1. neděli
postní bylo přijato mezi čekatele na křest šest katechumenů. Ty budeme, zvlášť
v době postní, doprovázet modlitbami, aby mohli o Velikonoční vigilii
přijmout svátost křtu, biřmování (tam k nim přibude ještě jeden čekatel)
a eucharistii. Pamatoval jsem na ně i mezi našimi krajany v Rumunsku, kde
jsem se účastnil misií od 10. do 17. února. Tam na rozdíl od nás nemají
zkušenosti se křtem dospělých. Tamní Češi si totiž svoji identitu uchovávají
spolu s katolickou vírou. Jsou tedy všichni pokřtěni. Pokud bychom chtěli
vyjádřit procenty jejich a zdejší návštěvu nedělních bohoslužeb, jistě by to
vyhráli, protože do kostela chodí téměř všichni. V mé hlavě se ovšem obě
skutečnosti, v Praze a v Rumunsku, propojily. Musím teď všechny tyto lidi
zahrnovat do svých modliteb, protože Pán nás vzájemně posílá jedny druhým
do cesty a trpělivě čeká, jak zareagujeme. Nemůže to zůstat jenom na tom, co
se má oficiálně stát. Tímto úvodníkem vás chci pozvat na setkání farnosti,
které bude v Úterý velikonoční, tedy 25. 3. v 19:19 hodin ve Farním klubu.
Přeji vám krásné a požehnané prožití postní doby a Velikonočního tridua.
Na setkání s vámi se těší
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Přednáška s promítáním
Římské baziliky a jiné významné chrámy
se koná v úterý 4. března v 19:19 v Klubu,
přednáší P. Petr Alkantara Houška OFM.

Křížová cesta na Petříně – s hudebním doprovodem
Na Květnou neděli 16. března 2008 v 15:00 se sejdeme u prvního zastavení.
Zveme rodiče, děti, mladé i starší. Pojďme rozjímat o utrpení Ježíše Krista.
Zve Helena Podlahová

Pozor! Na Květnou neděli večer v kostele křížová cesta nebude.

Setkání na Zelený čtvrtek (20. března 2008)
Stejně jako v minulých letech i letos se sejdeme po obřadech v Klubu,
abychom ještě nějaký čas zůstali ve společenství. Připravíme vhodnou večeři –
každý nechť donese občerstvení. Setrváme v modlitbě, tichosti.
Zve Helena Podlahová

Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začne ve 20:00.
Prosíme ochotné farníky, aby pomohli s přípravou pohoštění od 17:30 ve
Jan Deutsch
velkém refektáři. Vstup bude zajištěn z nádvoří přes ambity.

Setkání s přáteli z farnosti bude v úterý 25. března v 19:19 v Klubu.
Farář Antonín bude povídat o svém misijním pobytu v Rumunsku. Uvidíme
i fotografie, jen kytara bude chybět, ale dozvíme se proč.

FARNÍ POUŤ
františkánský klášter v Bechyni
v sobotu 19. dubna 2008
Odjezd: v 7:00 od Lékařského domu na náměstí I. P. Pavlova (sraz 6:45)
Program:
Prohlídka města, zámku, klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie
a bývalého františkánského kláštera, putování s bratrem Filipem romantickým
údolím „Židova strouha“ (asi 6 km), mše svatá.
Pojede s námi i náš farář Antonín, který srdečně zve všechny ministranty,
Luciána s dětmi, rodiče a farníky. Návrat kolem 19:00 hod.
Milí poutníci, hlásit se můžete již nyní v sakristii nebo na faře.
Předběžná cena: 200 Kč za osobu, 250 Kč za rodinu. Platí se při přihlášení.
Jménem farní rady srdečně zve Vladimír Vašků.
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MYŠLENKY
Neradi vidíme, že dějiny světa nekráčejí vždy od dobrého k ještě lepšímu. Dráždí nás,
že i lidi věrné pravdě, a možná právě je, potkává v životě nejedna nesnáz, komplikace,
neporozumění i utrpení. A přece Ježíš šel před námi cestou bolesti, aby nám ukázal,
jak máme bolest a utrpení snášet u sebe a jak proti němu bojovat u druhých.
Někteří věří ve svůj kříž více než-li v Krista ukřižovaného.
Konečně jeden, který říká "První má být služebníkem!" a ne: "Ukaž se, předveď se!"
Random Thought
Those who reject Christ as Savior will face Him as Judge.
Ti, kteří odmítnou Krista jako Spasitele, potkají ho jednou jako Soudce.
Čím Kristus získal prvenství?
Službou. Tím, že léčil nemocné, že umýval nohy rybářům, že přijal místo trůnu lavici
obžalovaných, místo politické moci bezmocnost ukřižovaného. Tak ovládl Kristus svět
a jedině tak si ho podmaní i jeho následovníci.
- Na druhé máme jen takový vliv, nakolik vědí, že je máme rádi.
- Domov není jen střecha nad hlavou, ale vědomí, že někomu na nás záleží.
- Žít přítomný okamžik znamená objevovat poklady tam, kde jiný vnímá jen kulisy
svého já a svého pachtění. (Vojtěch Kodet)
Starý zákon - inspirující ...
Stařičký král David si nebyl ani na okamžik jist, že nebude zabit svým synem nebo
vojáky, kteří byli na straně Abšaloma. V této bezvýchodné životní situaci vzýval David
Boha jako poslední útočiště. Jeho volání znělo: "Ve Tvých rukou spočívá můj život,
můj Bože!" Tedy ne v rukou Abšalomových, ale Božích. V úzkosti nepomůže žádné
velké úsilí. Musíme spolehnout na to, že ve víře nás Bůh zachytí. (A. Kner)
Duchovní jednohubka Maxe Kašparů
Ateista věří, že Bůh není. Tedy jde o nenáboženskou víru. Dokonce mě napadlo, jak ta
víra musí být hluboká. Už ve středověku se říkalo - a dnes to platí dvojnásob: Čemu
všemu musí člověk věřit, aby nemusel věřit. Takže z toho důvodu nepovažuji ateisty za
bezvěrce. Oni věří, že něco není. Skoro jako Jára Cimrman, který proslul upřímným
výrokem: "Jsem takový ateista, až se bojím, že mě pámbů potrestá!"

Modlitba
Pane, dal jsi nám spatřit cestu života. Ty jsi ta cesta i pravda i život. Jdeš
před námi a zveš nás k následování. Víme, že cesta, po níž nás vedeš, není
pohodlná. Padá na ni stín Tvého kříže. Věříme však, že to je cesta jediná
a pravá. Prosíme Tě, buď nám na ní vůdcem, rádcem a pomocníkem.
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Hůl v hada
V První knize Mojžíšově je had zástupce všeho zlého, přímo samo vtělení zla.
A přece tu Bible nemluví o satanu, či ďáblu, nýbrž právě o hadu, který byl
nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil (Gn 3,1). Je tedy
sice nejchytřejší, ale přece jen jen jedním z těch živočichů, které Bůh stvořil
a nad nimiž svěřil vládu člověku. Podle Gn 1,28 má člověk panovat nad všemi
živočichy: "Panujte nad rybami mořskými, nad ptactvem nebeským i nad
všelikým živočichem, hýbajícím se na zemi". Chyba Evy byla v tom, že
namísto panování nad hadem se jím dala ovládnout a manipulovat. To byl
začátek těch zlých událostí, o nichž vypráví Genesis 3. Podle Bible je tedy
osudnou chybou, hříchem, když se člověk dává vnitřně ovládnout kýmkoliv
a čímkoliv jiným kromě samého Stvořitele, ať jsou to předměty nebo bytosti,
ideje či lidé, nebo jakékoli jiné stvoření Boží či lidské. Zvláště nad "zemí", nad
přírodou v sobě i okolo sebe má člověk panovat, jinak se ocitne v moci hada...
Podobně jako had má i hůl v Bibli svou symboliku. Hůl je v původním smyslu
nástroj určený k pomoci člověku... A tu říká Hospodin něco divného: "Hoď ji
na zem." Když Mojžíš poslechne, promění se hůl v hada. Všecky nástroje
člověka, i ty, které si sám vyrobil a s nimiž je důvěrně obeznámen, které držívá
v ruce třeba celý den, se mohou změnit v něco, co rozsévá zkázu a zhoubu,
jakmile se mu vymknou z rukou. Takových věcí bychom mohli uvést celou
řadu – např. chirurgický skalpel, sekyru, pero či jazyk. Když člověk přestane
vládnout nad přírodou, kterou má v sobě, mění se v něm tato příroda ve zlou
moc a člověk sám už ji nedokáže ovládat... Přichází další Hospodinův příkaz:
"Neutíkej, obrať se, vztáhni svou ruku a chyť ho! Ty malý a slabý člověče,
pusť se do boje se vším zlem, se všemi mocnostmi pekla, které na tebe útočí
a které tě tu v hadí podobě pronásledují!" Byl to neuvěřitelný příkaz! Ale
Mojžíš v této zkoušce odvahy obstojí a uposlechne: "Vztáhl tedy ruku, uchopil
ho a v dlani se mu z něho stala hůl." ...Jako by mu tímto znamením Hospodin
řekl: Stejně tak přemůžeš i to, co všechno had znamená a připomíná...
V Novém zákoně se také vypráví o jednom pozoruhodném setkání s hadem
v poušti. Přišel k pokoušenému Ježíši s trojím pokušením: s pokušením hladu
či chleba, s pokušením moci či vlády a s pokušením svévole či zázraku. Ale
Ježíš se před hadem nedal na útěk, opřel se mu a zvítězil. To platí i pro nás:
"Vzepřete se ďáblu a uteče od vás!" (Jk 4,7). "Vzepřete se mu, zakotveni ve
víře!" (1Pt 5,9).
Úryvek je z knihy JAK ORAT S ČERTEM od Jana Hellera (Prof. Jan Heller,
přední český teolog a badatel Starého zákona, zemřel 15. ledna 2008 ve věku 84 let.)
Sváteční krátké počtení vybírá a zasílá Charles Tvrzník.
____________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – březen 2008

5

DOPORUČUJEME
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou pořádá v kostele sv. Františka
Serafínského (u Karlova mostu) „Postní pátky“ – 29. 2., 7. a 14. 3. 2008 v 19
hod. Jde o oživenou tradici liturgických obřadů, jejichž součástí byla liturgická
hudba a zpěv, barokní kázání, modlitby, litanie a recitace kajících žalmů.
Vstup volný. Více informací na www.collegiummarianum.cz.
Česká křesťanské akademie, ekologická sekce, zve na besedu s Mgr. Janem
Krajhanzlem na téma "Ekopsychologie aneb psychologie jako příležitost pro
ochranu přírody a životního prostředí" – v úterý 11. března v 17:30, v klášteře
Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49. Předpokládaný konec je do 19:15 hodin.
UKŽ pořádá:
přednášku z cyklu Ženská spiritualita III: Génius sv. Terezie od Ježíše, ve
středu 12. března 2008 od 18:00 hod., přednáší P.ThLic. Pavel V. Kohut OCD,
v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6, v I. patře, učebna P3;
postní duchovní obnovu pro ženy v sobotu 15. března od 9.00 do 16.00
v Klubu u P. Marie Sněžné (vchod z Františkánské zahrady). Obnovu povede
P. Michal Pometlo OFM; odpoledne zakončíme mší svatou. Oběd si můžete
přihlásit na tel. 220 181 329 (použijte i záznamník) nejpozději do 12. 3. 2008.
Centrum pro rodinu Plzeň pořádá spolu s Centrem pro rodinu Praha
exercicie pro manželské páry ve dnech 17.-23. 8. 2008 ("Mojžíš – na cestě do
země zaslíbené.") Konat se budou ve Štěkni (cca 6 km od Strakonic) v zámku,
který patří sestrám Congragatio Jesu (dříve Anglické panny), bez účasti dětí.
Náplň: katecheze, čas pro sebe, prostor ke sdílení v páru i ve skupinách, osobní
a společná modlitba, slavení eucharistie, adorace, židovské tance. Exercicie
povedou P. Petr Hruška a Jana a Jindřich Fenclovi (z Plzně).
Účastnický poplatek je 2 340,- Kč na osobu (ubytování plus plná penze).
Zájemci hlaste se telefonicky na čísle 220 181 777. (Podmínkou přijetí
přihlášky je zaplacení zálohy 1000,- Kč na osobu do konce května.)
______________________________

Lucián na internetu (www.lucianpms.cz).
Díky technice se i náš anděl Lucián dostal na internet. Nevěříte? Má adresu
www.lucianpms.cz a najdete zde všechno: s čím děti v neděli pracují,
pozvánky na naše společné akce, můžete stahovat materiály, které děti
dostávají „na domů“, prohlížet si fotografie z našich nedělních setkání, výletů
a sobotních akcí… Je toho spousta – podívejte se. A chcete-li, můžete
i Luciánovi napsat nebo nechat vzkaz…
Jan Štěpančík, správce andělského webu ☺
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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 (v postě mimo pátek a neděli)
čtvrtek:
19-20 adorace v kapli sv. Michala
v pátek a neděli: 17:15 křížová cesta (v postě)

2. 3.
4. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
9. 3.
11. 3.
13. 3.
15. 3.

Ne 9:00
Út 19:19
Čt 18:00
Pá 18:00
19:20
So 15:00
Ne 9:00
10-12
Út 17:00
Čt
8:00
So
9-16

16. 3. Ne
18. 3. Út
19. 3. St
20. 3. Čt

9:30
15:00
19:19
14:30
18:00
19:19

21. 3. Pá

22. 3. So

15:00
16:00
20:00

23. 3. Ne
24. 3. Po
25. 3. Út 19:19

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Březen 2008
Druhé skrutinium
Přednáška s promítáním: Římské baziliky - P. Petr Alkantara OFM Klub
kaple
Mše sv. připravovaná mládeží (dále každý čtvrtek)
Děkovná mše svatá; „Nové Město pražské – Nový Jeruzalém“ kostel
Veřejná beseda k projektu: „Nové Město pražské – Nový Jeruzalém“ Klub
Lucián: Fotodílna Míši Antůškové: Fotografujeme se navzájem Klub
Třetí skrutinium
Klub
Prodej křesťanských knih
kostel
Kající bohoslužba
Připomínka 14 umučených bratří
Klub
Postní duchovní obnova pro ženy (UKŽ)
Přeložená slavnost sv. Josefa (ze Svatého týdne)
Květná neděle – svěcení ratolestí v ambitu kláštera, průvod, mše svatá
Křížová cesta na Petříně (sraz u 1. zastavení)
fara
Pastorační rada
Klub
Přednáška s promítáním: Singapur a Malajsie (UKŽ)
Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně, adorace
Klub
Setkání po mši svaté
Velký pátek – sbírka na Svatou zemi
Křížová cesta na nádvoří (bude-li dobré počasí, jinak v kostele)
Památka umučení Páně – velkopáteční obřady
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilie
hlavním celebrantem bude biskup Václav Malý
Neděle Zmrtvýchvstání Páně (9:00, 10:15, 11:30, 18:00)
Velikonoční pondělí (9:00, 11:30, 18:00)
Klub
Setkání s přáteli farnosti (povídání o misiích v Rumunsku)

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 , www.lucianpms.cz, email: fara.pms@centrum.cz,
_______________________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Uzávěrka dubnového čísla je 15. 3. 2008. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1. Náklady
na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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