:19 v Klubu
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Turisté a poutníci
Náš kostel v centru velkoměsta není jenom farním kostelem, je také místem
zájmu turistů a poutníků z celého světa. Někteří přijdou i na naše bohoslužby,
někteří si přivezou své kněze a s nimi slaví mši svatou ve svém jazyce, někteří
jenom vstoupí a zase odejdou. Nedávno jsme měli v našem kostele mši svatou
korejsky. Byl jsem téměř na celé mši a měl jsem radost, že jsem se v ní mohl
orientovat, i když řeči vůbec nerozumím. O slavnosti Seslání Ducha svatého
byli s námi u oltáře kněží z přípravného kurzu pro misie do mnoha zemí. Přijeli
z Varšavy. Kromě nich byli ještě mezi lidmi i laici, kteří se připravují pro misie
v Paraguaji, Bolívii, ve Střední Africe, na Pobřeží Slonoviny, v Súdánu nebo
v Kazachstánu, a také řeholní sestry.
Někdy jen podle pozdravů před kostelem zjišťuji, že s námi na mši svaté
byli lidé, kteří našemu jazyku nerozumějí. Očekávají však, že tady naleznou
kousek ze svého domova. Dokonce si myslím, že něco podobného cítí i ti, kdo
se přijdou jen podívat. Na náhody nevěříme. Některé z těch lidí známe, někteří
projdou a už je neuvidíme. Náš kostel nás spojuje. Ovzduší tiché Boží blízkosti
je potřebné i pro ty, kdo vyrušují cvakáním fotoaparátů nebo blesky, kdo
zkoumají, jak zachytit to, co je zde oslovilo. Za toto ovzduší modlitby a pokoje
nese každý z nás zodpovědnost. Pán nám připravil mnoho setkání. Sám tiše
čeká, co s tím uděláme.
Žehná menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Přednáška s promítáním

„Putujeme ke starým římským bazilikám“
se koná

v úterý 10. června v 19:19 v Klubu
přednáší P. Petr Alkantara Houška OFM.
Všichni jsou srdečně zváni.

Filmový festival v Cannes očima člena poroty
Beseda s Lukášem Jirsou,
který byl na letošním filmovém festivalu v Cannes
členem ekumenické poroty,
se koná

v pondělí 16. června v 19:19 v Klubu.

Setkání farnosti a farní pastorační rady bude v úterý 17. června
v 19:19 v Klubu. Nezapomeňme na něco dobrého ke kávě.

Putování na kolech
Již čtvrtým rokem zveme všechny příznivce cykloturistiky k týdennímu
putování v termínu od 11. 8.–17. 8. 2008.
11. 8.
12. 8.

odjezd v 9:11 hod. z Hlavního nádraží, R 633 do Kaplice
10:00 mše sv. – poutní místo Dobrá Voda, prohlídka,
okruh: Nové Hrady, Trhové Sviny, Svatá Trojice
13. 8.
okruh: Svatý Kámen – kostle Panny Marie Sněžné – Cetviny –
Žofínský prales – Terčino údolí – umělý vodopád – Hojná Voda
14. 8.
putování na Hosín
15. 8.
zámek Hluboká nad Vltavou
16. 8.
prohlídka Českých Budějovic
17. 8.
10:00 mše svatá na Hosíně a návrat vlakem do Prahy
Přihlásit se můžete 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
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LETNÍ TÁBOR
pro holky a kluky od 7 do 14 let
KDE:
KDY:
CENA:

v Brdských lesích u Hořovic (blízko je starý klášter)
příroda, lesy, hry, zábava, 5x denně strava, pojištění
26. 7. - 8. 8. 2008
2 690,- Kč

Informace a přihlášky: Jan Deutsch, 241 911 233, 604 414 929
Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, 222 246 243

Prožijte dobrodružství s králem Artušem!
Poznáváme evangelium
Od podzimu, zřejmě od druhé poloviny září, bych chtěl nabídnout cyklus
setkávání, který má pracovní název Poznáváme evangelium. Texty a postavy
Starého a Nového zákona. Dá-li Pán, mohl by se konat v rámci možností každé
pondělí v Klubu (asi kolem stolu) od 19:15. Rád bych na přednáškách uvítal
nejen zájemce z naší farnosti, ale vůbec všechny, kteří mají zájem o počátky
křesťanské víry i o seznamování s texty Písma svatého. Konkrétněji se to
zřejmě vyprofiluje i podle složení posluchačů. Stylem by to mohlo být
podobné určité formě „katechumenátu“, tedy nešlo by jen o to něco si pasivně
vyslechnout, ale společně něco vytvářet, případně zakončovat modlitbou.
br. Regalát

Hospodaření farnosti v roce 2007 – oprava
V minulém čísle zpravodaje byly uveřejněny
údaje o příjmech farnosti za minulý rok, do
kterých se bohužel vloudila chyba. Opravené
údaje jsou v tabulce. Omlouván se a děkuji
všem pozorným čtenářům, kteří mne na
chybu upozornili.
František Jirsa

Příjmy
Sbírky
Pronájmy
Tisk
Dary
Ostatní
Příjmy celkem

1 058 200
464 800
156 000
85 300
72 600
1 836 900

_______________________________________________________________
Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
čtvrtek:

7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
9:00, 10:15 (pro rodiče s dětmi), 11:30, 18:00
17:25 modlitba růžence
19:00-20:00 adorace

____________________________________________________
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Poděkování otci Antonínovi
Během čtvrtého dubnového týdne tohoto roku navštívily maminky
s předškolními dětmi z farnosti sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách kostel Panny
Marie Sněžné. Návštěva tohoto kostela byla součástí hry pro děti „Výprava za
pokladem.“ Tato hra je již tradičním zakončením výuky náboženství pro
předškoláky, které vede (a to skvěle) paní katechetka PaedDr. Marie
Nedbalová. Během celodenního putování za pokladem „po cestách apoštola
Pavla“ děti nejprve navštívily Staroměstskou radnici, kde viděly sošky
apoštolů zblízka a připomněly si jejich příběhy. Potom zhlédly orloj ze
Staroměstského náměstí. Následovala prohlídka kostela Panny Marie Sněžné.
Průvodcem po kostele a jeho zázemí (knihovna, fara, chór,…) nám byl otec
Antonín. Jeho poutavé vypravování s napětím poslouchaly i velmi malé děti.
Poté otec Antonín sloužil zvláště pro maminky mši. Děti zatím pobyly ve
Farním klubu: odpočaly si a nasvačily se. V odpoledních hodinách potom
konečně našly i poklad, za kterým celý den putovaly.
„Poklad“ se během týdne opakoval čtyřikrát; velice děkujeme otci Antonínovi,
že se nám takto věnoval, i celé farnosti za poskytnutí zázemí.
Za všechny maminky i děti ze Stodůlek
Pavlína Zdeňková Kroužková

DOPORUČUJEME
Flétnový koncert: Hanka Francová a Veronika Němcová
absolventky konzervatoře Jaroslava Ježka (ze třídy prof. Maria Mesanyho)

v pondělí 9. června 2008 v 19:00 v Klubu
Na programu skladby Quantze, Prokofjeva, Francaixe, Chačaturjana, Bozzy…

Jakub Dvořáček – klavírní doprovod, Kateřina Judová – kytara, j. h.
Vstupné dobrovolné

Divadlo Miriam, stálá profesionální divadelní scéna, Sdružení Petrklíč
uvádí

Pär Lagerkvist: Barabáš
v kostele Sv. Štěpána, ul. Štěpánská, Praha 2

6., 18. a 29. června 2008 v 19 hod.
Účinkují: Hanuš Bor, Elena Strupková, Jaroslav Someš.
Autor, nositel Nobelovy ceny za literaturu, sugestivně popisuje ve svém díle
Barabáš podivný osud a zápas duše se sebou o sebe samu, o dar víry; vždyť
Barabáš není nikdo jiný, než onen proslulý zločinec, jejž propustil Pilát, aby
místo něj vydal k ukřižování Ježíše Krista.
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Přikázané svátky a jiné slavnosti
Církevní právo zná pojem „přikázané svátky“. Jde ve skutečnosti o rozšíření
starozákonního třetího přikázání: „Pomni, abys den sváteční světil...“ –
k nedělím se přidávají další dny. Není to nelegitimní, vždyť Ježíš dal
apoštolům (a tedy i jejich nástupcům) právo věci rozvazovat a svazovat. Smysl
přikázaného svátku byl vždy dvojí (tak jako i smysl soboty či milostivého léta
ve Starém zákoně): vytvořit si v nitru prostor k oslavě Hospodina a přinutit se
odpočinout si od neustálé práce.
Ve středověku byly přikázané svátky tím, čím je pro nás dnes volná sobota
a dovolená: když Josef II. mimo jiné rušil přikázané svátky, zvýšil tím
podstatným způsobem (a na úkor rodinného i společenského života)
produktivitu práce ve staré monarchii. Stačí si jen uvědomit, že ze zhruba 80
přikázaných svátků ročně ponechal stěží desetinu.
Dnešní liturgický kalendář zná pojem přikázaného svátku (ten je zakotven
i v kodexu kanonického práva). Počet přikázaných svátků je zredukováno
v naší zemi na pouhé dva: Boží Hod vánoční a slavnost Matky Boží, Panny
Marie (tedy 25. prosinec a 1. leden). Zajímavá otázka k tomu, abychom se
mohli zamyslet sami nad sebou. Opravdu nepotřebujeme odpočinek? Opravdu
nemáme co slavit? Opravdu není důvod se občas zastavit a děkovat?
A těch dní ke slavení je celá řada:
6. leden
- Zjevení Páně
19. březen
- sv. Josefa, snoubence Panny Marie
- Zvěstování Páně
25. březen
čtvrtek po šesté velikonoční neděli - Nanebevstoupení Páně
čtvrtek,10 dnů po letnicích - Těla a Krve Páně
24. červen
- Narození sv. Jana Křtitele
29. červen
- sv. Petra a Pavla, apoštolů
5. červenec - sv. Cyrila a Metoděje
15. srpen
- Nanebevzetí Panny Marie
28. září
- sv. Václava, hlavního patrona české země
1. listopad - Všech svatých
Svátků, hodných slavení, je jak se zdá dostatek – jen si vybrat alespoň některé,
(pak jsou ovšem ještě třeba narozeniny – svátek toho, že Bůh myslel od
věčnosti přímo na mne…). Protože Bůh nás stvořil k radosti – a stojí za to,
důvody naší radosti si připomínat – a slavit.
zaslal Vlado Koronthály, redakčně kráceno
____________________________________________________
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MYŠLENKY
Motto měsíce: Nezůstávejme jen peříčkem zmítaným starostmi, problémy,
náladami a míněním druhých.
(S)myšlenky - školní perličky ke Dni dětí (1. června)
Na jaře chodíme do školy velice rozjaření.
V květinářství jsem koupil mamince frézie a bramboráky ke Dni matek.
Umím moc dobře utíkat, ale tatínek říká, že mám ve škole co dohánět.
Každý den si cestou ze školy říkám: "Zase je blíž k prázdninám!"
Z vysvědčení jsem vyšel celkem dobře. Rodiče se začali dohadovat, po kom asi
jsem, a na známky docela zapomněli.
Křesťané, sledující okolo sebe častá vítězství zla, stále čekají, že Bůh zasáhne.
Utěšují se, že se musí stát něco mimořádného. Ale zbytečně. Bůh už zasáhl.
Poslal svého Syna. Má-li přijít náprava, musí se stát něco mimořádného v nás.
Hihihi-historka
Každé slovo toho druhého bylo chápáno jako obvinění, každá omluva jako
výčitka. Zdálo se, že manželé si nikdy nedokážou porozumět. Už spolu proto
ani nemluvili, omezili se pouze na písemnou komunikaci. "Vzbuď mě zítra v
sedm!" napsal manžel na lístek a podal ho manželce. Když se probudil, bylo už
půl deváté. Vyděšeně vyskočil z postele a závan vzduchu k němu z nočního
stolku zvedl lístek, na kterém stálo: "Sedm hodin. Vstávej, už je čas." Teď se
pokoušejí spolu zase mluvit. (Z knihy Vitamíny pro duši N. Lechleitnera)
Kdo vidí v Bohu svého otce a v lidech své bratry a sestry, pochopil ducha
Kristova. Boží slovo není jen závazným slovem, ale i závaznou výzvou, která
ze strany člověka vyžaduje odpověď.
My už jsem takoví, že důvěřujeme každému, jen Bohu ne. Zubnímu lékaři
otvíráme pohotově ústa beze strachu o sousední zdravý zub. Prostě mu věříme.
Dáme se odvézt na chirurgii, vysvléknout do naha, uspat, řezat a zašívat v
přesvědčení, že nám tím neublíží. Vstupujeme do autobusu, letadla a
důvěřujeme schopnostem a záměrům řidiče nebo pilota. Jen do Božích rukou
se svěřujeme jaksi s nedůvěrou. Proč tak pochybujeme? (Podle L. Černocha)
Kdo si nehraje, na něco si hraje.
Lidé neradi myslí, raději si domýšlejí.
Random Thought
The gospel is one gift you can keep and still pass on to others.
Evangelium, to je jedinečný dar, který si můžeš ponechat a současně ho
předávat i dalším.
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Pátera Smitha zpověď jeptišek vždycky rozradostnila, poněvadž si při ní
uvědomoval, že ještě jiní lidé na světě bojují stejnou osamocenou bitvu
o milost jako on. Čerpal z toho také vědomí pokory, protože mu bylo zřejmé,
že jeptišky jsou o tolik blíž svatosti nežli on sám: nikdy neztrácejí trpělivost,
nikdy nekritizují své bližní, nesnaží se strkat Pánu Bohu do lokte. Přijímají
své vlastní trampoty a nedokonalosti jiných lidí jako věci přirozené v tomto
slzavém údolí. Když poslouchal jejich rychlou mluvu uprostřed vůně kadidla
a starého dřeva a čistého prádla, cítil otec Smith často, že ony by měly zpovídat
jeho, a ne on je. Byl vždycky trochu nervózní, když poklekla u zpovědnice
velebná Matka, neboť věděl, že je v duchovních věcech mnohem vzdělanější
nežli on a že by potřeboval náramnou pomoc od Ducha svatého, nemá-li
vypadat jako hlupák, když jí dává duchovní radu. Toho dne však mu vyloudila
poprvé úsměv. Minulou sobotu měla promluvu k děvčátkům první třídy, od
pěti do deseti let, a řekla jim, že je velmi nehezké, mažou-li si děvčata tváře
kosmetickými prostředky. Je to urážka díla našeho Stvořitele, neboť kdyby byl
chtěl, aby ženy měly karmínové rty, byl by je stvořil takové sám. V té chvíli
zapomněla, že mluví k dětem tak malým, a teď se v duchu ptala, bylo-li to
od ní moudré nebo pošetilé. Neudělala snad více škody než dobra? Neponoukla
snad nerozvážně některá z děvčat, aby začala uvažovat o zvyku, o kterém snad
do té doby ani neslyšela? Prosí tedy důstojného otce za rozhřešení a zároveň
o radu v té věci.
Ukázka je z knihy Plná slávy anglického spisovatele Bruce Marshalla,
přeložil Jan Čep, vyšlo v nakladatelství Vyšehrad.
Sváteční krátká počtení vybírá Charles Tvrzník.

HUMOR
"Tak jaká byla zkouška?" "Velice nábožná." "Jak to, nábožná?" "No, profesor
v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižoval, za chvíli jsem
odpověděl a zase se pokřižoval on."
____________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Příští uzávěrka je 15. 6. 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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Pozdrav z Říma
Při své návštěvě Říma v dubnu tohoto roku jsem se opět setkal s bývalým
apoštolským nunciem v naší republice, nyní kardinálem Giovannim Coppou.
Žádal mě, abych členům Sekulárního františkánského řádu a všem ostatním
věřícím u Panny Marie Sněžné vyřídil jeho srdečné pozdravy.
Každý kardinál dostává přidělen jeden z římských kostelů jako svůj
titulární chrám. Pan kardinál Giovanni Coppa obdržel moderní chrám
zasvěcený prvnímu nástupci sv. Petra na římském stolci, sv. mučedníku
Linovi. Chrám byl vysvěcen v předvečer jubilejního roku 2000. Nalézá se za
Vatikánem, spíše v okrajové části Říma.
Pan kardinál se zúčastnil otevření výstavy „Česká bible v průběhu věků“
dne 17. dubna 2008. O této významné náboženské a kulturní události
referoval i Katolický týdeník. Výstavu organizovalo České centrum v Římě
a byla zahájena pod záštitou a za osobní účasti našeho pana kardinála
Miloslava Vlka. Ten představil Giovanniho Coppu jako českého kardinála,
protože hovoří česky a u nás působil. Přítomen byl i pan kardinál Tomáš
Špidlík SJ. Výstava byla uspořádána při bazilice Sv. Kříže Jeruzalémského,
která je titulárním chrámem pana kardinála Vlka a při níž je cisterciácké
opatství. Trvání výstavy bylo naplánováno do 10. května 2008.
V závěru této zprávy prosím čtenáře, aby ve svých modlitbách pamatovali
na našeho milého pana kardinála Coppu, který stále chová tak vřelé
přátelské city k naší vlasti!
P. Petr Alkantara Houška OFM
_______________________________________________________________
PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Červen 2008
7. 6.
9. 6.
10. 6.
13. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
24. 6.
29. 6.

So
Po
Út
Pá
Ne
Po
Út
Út
Ne

10:30 Hájek: mše svatá za jednotu křesťanů
19:00 Flétnový koncert, hrají absolventky konzervatoře J. Ježka
19:19 Přednáška: Putujeme ke starým římským bazilikám
Svátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele
10-12 Prodej křesťanských knih
19:19 Beseda: Filmový festival v Cannes očima člena poroty
19:19 Setkání farnosti a farní pastorační rady
Slavnost narození sv. Jana Křtitele
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Hájek
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub

____________________________________________________________________

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 internetu: www.pms.ofm.cz ; www.lucianpms.cz .
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