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Měsíc květen
Tento měsíc je zasvěcen Panně Marii. Zvláště si to připomínáme májovými
pobožnostmi ve večerních hodinách. V našem kostele to bude půl hodiny před večerní
mší svatou, tedy v 17:30.
Letošní máj je ovšem výjimečný. Díky tomu, že jsme Velikonoce slavili
neobyčejně brzy, jsou v tomto měsíci také úžasné slavnosti Páně. Nanebevstoupením
květen začíná. Jakoby nám chtěli letos říci muži v bílém, kteří oslovili apoštoly: „Proč
tady stojíte a hledíte vzhůru. Krista vám přece připomíná jeho Matka. Zůstal s vámi ve
svátosti oltářní a můžete ho vnímat ve společenství a v každém bližním.“ A hned nás
tato úvaha přivádí k dalším slavnostem v letošním máji: 18. května slavíme slavnost
Nejsvětější Trojice a 22. května slavnost Těla a krve Páně. Duch svatý, který všechno
sjednocuje a připomíná nám vše, čemu nás Ježíš učil, má také v květnu svou slavnost.
Prosme ho tedy, abychom i my ve svém životě dokázali úctu k Panně Marii vnímat ve
světle rozjímání o Bohu. Na ní nám Bůh ukazuje, jak si člověka oblíbil.
V naší farnosti jsou všechna slavení umocněna ještě tím, že právě o slavnosti
Nejsvětější Trojice přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání. Chci povzbudit tyto
děti, jejich rodiny a všechny farníky, abychom neoddělovali jenom jednotlivá slavení,
ale podle svých možností obnovili i krásný zvyk účastí prvokomunikantů na májových,
abychom dokázali spolu s nimi tyto pobožnosti vnímat jako možnost k díkům za vše
dobré, co nám Bůh dává skrze Marii, abychom ho radostně vnímali v našem
společenství a tuto radost dokázali v májových projevit. Pokud by někdo měl inspiraci,
jak nebo s kým májovou připravit, prosím, aby mi dal vědět alespoň v neděli před
zamýšleným uskutečněním takové vylepšené májové pobožnosti.
Krásný máj přeje a žehná menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Setkání s přáteli farnosti se bude konat jako obvykle třetí úterý v měsíci,
tj. 20. května v 19:19 v Klubu. Nezapomeňte na něco dobrého ke kávě.

V neděli 18. května při mši svaté v 9:30
přistoupí k prvnímu svatému přijímání
Timotej Rajniš, Fiorella Mosquera, Jindra Vavříková,
Marie Tesaříková, Matěj Polák, Agáta Antůšková,
Klára a Eliška Novákovi (přijmou i svátost křtu).
Děti se na sobotní svátost smíření a na nedělní slavnost pečlivě připravují
a velice se těší. Kéž je celá naše farní rodina doprovodí modlitbou, oběťmi
a dobrým příkladem. S důvěrou v Boží pomoc společně za ně prosme:
Bože Otče, shlédni na tyto děti a vezmi je pod svou zvláštní ochranu, veď
jejich kroky na všech jejich životních cestách. Naplň je Duchem svatým,
aby poznaly pravdu víry a měly sílu podle ní žít. Ochraňuj je před
každým nebezpečím a dej jim živou víru, pevnou naději a pravou lásku,
aby Tě milovaly a toužily po setkání s Tvým Synem, Ježíšem Kristem. Dej,
ať nad nimi bdí nebeská Matka Panna Maria a chrání je všichni svatí.
Amen.
katechetka Mgr. Taťána Lenfeldová

Již čtvrtým rokem zveme všechny příznivce
cykloturistiky
k týdennímu putování
v termínu od 11. 8.–17. 8. 2008.
Letos strávíme společné chvíle v Novohradských horách a na Hosíně
u Českých Budějovic. Podrobnější program naleznete na nástěnce a v příští
Sněžence. Přihlásit se je možné do konce června na tel. 602 424 653 nebo
mailem (h.podlahova@seznam.cz).
Na společný týden s vámi se těší Helena Podlahová a Lukáš Petrus.

Lucián vzkazuje
Milé děti, soutěž si tentokrát stáhněte z našeho webu (www.lucianpms.cz). Na
nástěnce najdete několik výtisků pro ty, kdo nemají internet. Sobotní akce
budou až po prázdninách.
2

DOPORUČUJEME
Provincie bratří františkánů pořádá letní stanový tábor
„Srdcový král“ aneb putování po stopách Vikingů.
Kdy?
Kde?
Pro koho?

3.-17. srpna 2008
v Jizerských horách na Folbrechtově louce u Raspenavy
pro děti od 11 let
ve stanech s podsadou (tedy bez pevného přístřeší)

V případě zájmu řádně vyplňte přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti
dítěte a zašlete nejpozději do 25. 5. 2008 na adresu: br. Filip OFM,
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1; filip@ofm.cz . (Informace a potřebné
tiskopisy naleznete na www.ofm.cz nebo osobně). Cena tábora je 2 500,- Kč.
Těší se na vás bratr Filip Rathouský OFM a celý organizační tým.

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úterý 13. května 2008
do kláštera Emauzy na besedu s RNDr. Jiřím Nečasem o energetice, dopravě a
udržitelnosti. Začátek je v 17:30, předpokládaný konec do 19:15.
UKŽ pořádá
přednášku z cyklu Ženská spiritualita III: „Vášeň a nekompromisnost
poselství sv. Kateřiny Sienské“, ve středu 14. května 2008 od 18:00, přednášet
bude S. Mgr. Benedikta Hübnerová, OP v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6,
v I. patře, v učebně P3;
putování ke sv. Zdislavě (pouť do Jablonného v Podještědí), 30.–31. 5., na
pouť je třeba se přihlásit, email: ukz@volny.cz, tel.: 220181329.
Pouť rodin pražské arcidiecéze
Srdečně zveme rodiny arcidiecéze na pouť, která se koná v sobotu 31. 5. na
Tetíně. Poutní mši svatou v 10:00 bude celebrovat biskup Václav Malý. Po mši
bude probíhat program pro celou rodinu připravovaný, ve spolupráci s YMCA
– Živá rodina a občanské sdružení Rodinné centrum Praha.
Křesťanská meditace s benediktinským mnichem Laurencem Freemanem,
členem Kongregace Olivetské hory a ředitelem Světového společenství pro
křesťanskou meditaci.
Pondělí 5. 5. v 19 hod. – přednáška s meditací v refektáři u sv. Tomáše;
Úterý 6. 5. v 19 hod. – účast při mši sv. v kostele Nejsvětějšího Salvátora
Následná přednáška a dialog s prof. T. Halíkem
v sakristii kostela;
Středa 7. 5. v 19 hod. – přednáška s meditací v Pastoračním středisku, Praha
6, Kolejní ulice č. 4. (vstupné 50,- Kč).
____________________________________________________
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Farní pouť do Bechyně 19. 4. 2008
Je sobota brzy ráno a chystáme se na dlouho očekávanou farní pouť do
Bechyně. Počasí není příliš vlídné,
předpověď slibující jarní teplé a
slunečné dny se nenaplnila, ale
neprší. K autobusu přicházejí
kupodivu všichni včas, včetně
františkánů v čele s Maxem.
Jmenovitě menší bratr Antonín,
bratr Filip a Kapistrán, zástupce
ministrantů. Autobus byl k našemu
překvapení větší a novější, řidič byl
ale známý, náš oblíbený Jirka Kunc.
Vyjíždíme přesně v sedm, směr jih. Antonín se ujímá mikrofonu, vítá nás,
zpíváme velikonoční Vesel se nebes Královno, jeden desátek s velmi pěkným
úvodem, pár písní za doprovodu kytary. Otec Antonín nás seznamuje s historií
bechyňského kláštera z análů bratra Regaláta a už jsme téměř v cíli. Projíždíme
kolem rybníku Jordán v Táboře a jsme v Bechyni na náměstí. Po chvíli čekání
přijíždějí auty Mackovi, Procházkovi, Podlahovi a Kotlandovi. Přesedají do
autobusu a jedeme k Židově strouze. Zatím neprší, čeká nás asi šest kilometrů
dlouhé údolí a dvacet přechodů přes potok.
Po třech kilometrech přicházíme na soutok
s Lužnicí a ještě nás čeká asi polovina cesty
přes hory a doly k františkánskému klášteru.
Po cestě u mostu přes Lužnici jsme potkali
ještě jednoho Antonína, a to svatého.
Poslední půlhodinku nám začalo pršet, a tak
jsme přišli do kostela P. Marie Nanebevzaté
mírně promoklí. Po mši svaté, při které
Byli s námi i zástupci ministrantů
kromě místního jáhna a našich bratrů
přisluhovalo ještě šest našich ministrantů, jsme měli možnost prohlídky
kláštera. Zúčastnili se jí všichni kromě mě, protože jsem s rodinou šel do
hostince rozmrznout, usušit se, nakrmit se skvělou krmí a dělat společnost
panu řidiči. Ve tři hodiny byla sjednána prohlídka zámku, které se účastnila asi
polovina účastníků pouti. Kolem páté jsme vyrazili zpět do Prahy. Po cestě nás
opět provázel duchovním slovem a modlitbou otec Antonín, který také na
kytaru doprovázel skvělý zpěv Kačenky Deutschové. Všechno hezké jednou
končí, a tak ještě na konec poděkování všem za účast a někdy zase na farní
pouti na shledanou. P.S. Bylo nás asi padesát.
zaslal Vláďa Vašku
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MYŠLENKY
Modlitba
Bože, Otče všech lidí, Ty žádáš, abychom nesli lásku tam, kde chudí jsou
ponižováni, radost tam, kam nedošla Tvá zvěst, smíření tam, kde lidé jsou
rozděleni. Pomoz nám smířit otce se synem, matku s dcerou, manžela s
manželkou, věřícího s tím, kdo nemůže uvěřit, a také křesťany, kteří se
nemilují. (Matka Tereza 1910-1997, řeholnice)
Potkáváme četné dvojice jak se vedou za ruce - neboť spojit se rukama je
snadné. Méně potkáváme takových, kteří jsou spojeni srdcem. Opravdová
láska je touhou dát milovanému to, co je pro něj nejlepší. (M. Quoist)
Humor
Když svatý Augustin, už po svém obrácení, pozdravil bývalou milenku, aniž
měl snahu dát se s ní do hovoru, zavolala na něho: "To jsem přece já!"
Odpověděl jí: "Vím, ale já už to nejsem!"
Bůh volá spravedlivého Josefa a svěřuje mu největší poklad světa: Ježíše
a Marii. Bůh mu nezjevuje své úmysly, ale žádá od něho poslušnost. A Josef
nereptá, je šťasten, že smí pracovat pro Boha. Nediví se, že ho Bůh zkouší.
Modlí se a nereptá. Jeho moudrostí je především láska, v níž hledá pomoc
a sílu. (l. květen - svátek sv. Josefa Dělníka, podle L. Černocha)
Není těžké plánovat - těžší je realizovat, není těžké být ukřivděný - těžší je
odpustit, není těžké začít - těžší je dokončit.
Nelze nic nedělat. Pokud děláme cokoliv, konáme buď dobro nebo zlo.
A pokud neděláme vůbec nic, můžeme tím ke zlu často napomáhat. Výjimku
tvoří spánek, odpočinek nebo hra - ty mohou vypadat jako nicnedělání
nebo lenošení, ale jsou ve skutečnosti čerpáním sil pro konání dobra. Anebo
zla. (Max Kašparů)
Každý z nás se má snažit o to, aby byl milován, aby miloval a aby byl milý.
(Benjamin Franklin)

Proto mně drahá tak milá má matička, že je tak maličká, že je tak chudičká ...
A kdyby byla snad svázána v uzlíčku, přec bych ji miloval, tu drahou matičku.
(Z básně Matičce Jana Nerudy. Den matek 13. 5.)

"Chtěla bych dosvědčit celému světu, že Ježíš opuštěný naplnil každou
prázdnotu, prozářil každou temnotu, stal se společníkem každé osamocenosti,
obrátil vniveč veškerou bolest, smazal každý hřích." (Chiara Lubichová)
____________________________________________________
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Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

Hospodaření farnosti v roce 2007
Příjmy
sbírky
pronájmy
tisk
ostatní

1058200
464800
106000
72600

Výdaje
zaměstnanci
odvody ze sbírek
tisk
ozvučení kostela
služby
vybavení fary
výpočetní technika

bohoslužebné výdaje
režie

příjmy celkem

dary
ostatní výdaje
1 836 900 výdaje celkem

590300
431700
114900
165400
173300
65900
54700

49600
39800
22900
227500
1 936 000

Příjmy
Největší část příjmů farnosti tvoří nedělní sbírky společně s penězi
z pokladniček v kostele. Dalším velkým zdrojem příjmů byly v minulém roce
pronájmy kostela pro konání koncertů a pronájmy Klubu.
Výdaje
Největší část výdajů tvořily náklady na zaměstnance – farní asistentku,
kostelníka, účetní (na částečný úvazek) a správce Klubu. Od 1. 1. 2008 platí
farnost pouze kostelníka. Platy faráře a farního vikáře jdou z diecéze a nejsou
zahrnuty do účetnictví farnosti.
Část ze všech sbírek se odvádí diecézi, další část odváděná Provincii bratří
františkánů bude použita na větší opravy kostela. Účelové sbírky se odesílají
celé. Služby obsahují náklady na elektřinu, telefon a poplašné zařízení, které je
instalováno v kostele. Největší část příjmů a výdajů za tisk tvoří Katolický
týdeník. K prodeji v kostele jsou dále nabízeny také farní zpravodaj Sněženka,
Liturgické texty a další tiskoviny. Bohoslužebné výdaje zahrnují hostie, víno,
svíčky, květiny. Do režie jsou zahrnuty například drobné opravy, bankovní
poplatky, úklidové prostředky, kancelářské potřeby, katechetické pomůcky
a další běžné výdaje.
František Jirsa
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Dovršení a vykoupení světa - dílo Boha a všech lidí
Za podmínek, ve kterých ji konají, je práce pro mnoho lidí robotou. Mnozí
křesťané ji považují za trest. A přece: práce je vznešená. Prací spolupracuje
člověk s Bohem na dovršení stvoření a spojuje se se všemi lidmi. Bůh
odevzdal lidem do správy celou Zemi, aby ji společně učinili plodnou, aby Ho
oslavovali tím, že ji užívají. Zemědělec seje obilí, a Bůh mu dává vzklíčit.
Stvořitel dodává kamení a zedník staví. V každé práci spolupracuje člověk
s Bohem. Pracovat znamená usilovat o setkání s Bohem, abychom s Ním byli
při díle. Tak se práce stává modlitbou.
Protože nás Bůh stvořil ke svému obrazu, učinil nás tvůrci. Svou prací
s Ním spolupracuješ na vytváření a zdokonalování stvoření - Bůh věnuje
člověku takovou důvěru, že mu přenechává iniciativu při přetváření světa.
Dává materiál, dává Svou moc, ale člověk vytváří a staví, kdy chce a jak chce.
Svou prací dovršuješ své vlastní stvoření, vyvíjíš se fyzicky, intelektuálně,
rozmnožuješ svou moc nad věcmi. Svou prací vstupuješ se všemi lidmi do
společenství, neboť člověk netvoří nikdy sám. Potřebuje druhé, aby žil
a budoval.
Nepracuješ především proto, abys uživil své děti, zajistil si budoucnost,
vydělal peníze. Pracuješ v prvé řadě proto, abys sloužil svým spolubratřím
a abys od nich náhradou přijal to, co potřebuješ. Často se ovšem stává, že práce
dělníka ubíjí, rozděluje lidi mezi sebou, vede svět do záhuby, zneužívá se ve
prospěch jen některých lidí, z pyšného člověka dělá soupeře Boha. A přece má
práce člověka rozvíjet, spojovat celé lidstvo, vzdávat slávu Otci v nebesích.
Opravdová práce musí přinášet radost, neboť na konci každého vykoupení
vykvétá vzkříšení. A tvoje práce musí být vykoupena.
Lenost, to je odmítnutí spolupracovat s Bohem na svém vlastním dovršení
a na dovršení světa. Důležité je být na svém místě. A v daném okamžiku,
a právě v tom malém úseku tvoření, který nyní konám, přinést co možná
nejvíce vykoupení. Neočekávej ráj na zemi, žil bys v klamu, neboť právě tak
jako ty budeš "dovršen" až v nebi, i vesmír dosáhne teprve vzkříšení svého
konečného dovršení.
Musíš se starat o Svět, budovat ho svou nejdokonalejší a nejkrásnější
prací, ale pamatuj, že je to hmota a že od tebe očekává "duši".
Ukázka je z knihy Michela Quoista: Mezi člověkem a Bohem
Sváteční krátká počtení vybírá a zasílá Charles Tvrzník.
____________________________________________________
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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
17:30 májová pobožnost

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Květen 2008
1. 5. Čt
3. 5.
4. 5.
7. 5.
11. 5.

13. 5.
15. 5.
16. 5.
18. 5.

20. 5.
22. 5.
31. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně
17:30 Májová pobožnost – denně během května
Hájek
So 10:30 Hájek: mše sv., po ní májová pobožnost
Ne
Slavnost posvěcení kostela Panny Marie Sněžné
St 19:10 Katecheze pro dospělé (sraz před farou v 19:00, dále každou středu) fara
Ne
Slavnost Seslání Ducha svatého
9:30 Biřmování v katedrále
Klub
10-12 Prodej křesťanských knih
fara
Út 19:19 Pastorační rada
Čt 8:00 Připomínka 14 umučených bratří
Pá
Svátek sv. Jana Nepomuckého
Ne
Slavnost Nejsvětější Trojice
Svatojánská sbírka
9:30 Společná mše svatá – 1. svaté přijímání dětí
17:30 Májová pobožnost s účastí dětí, které přistoupily k 1. svatému
přijímání
Klub
Út 19:19 Setkání s přáteli farnosti
Čt
Slavnost Těla a krve Páně
So
Svátek Navštívení Panny Marie

v 17:30

májová pobožnost po celý květen

____________________________________________________________
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243,
farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, tel: 224 490 356, 606 751 883, Klaret@ofm.cz
farní vikář (kaplan): P. Filip Rathouský OFM, Filip@ofm.cz
Úřední hodiny na faře: Po, Út 14-17; St 9-11:30, 14-17:30; Čt 14-15:30; Pá 9-11:30.
Aktuální informace najdete na internetových stránkách:
www.pms.ofm.cz ; www.lucianpms.cz .
________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 15. 5. 2008. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1. Náklady na vytištění
jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč. Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do
pokladničky v kostele.
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