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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
zdravím Vás na začátku nového školního roku a také na začátku nové sezony
našeho farního života. Po dovolených a prázdninách se začínáme opět scházet
každý na té své nedělní mši svaté. Prázdniny mimo jiné způsobily, že na
bohoslužbách, které v neděli zůstaly, se ukazovali i někteří účastníci mše svaté
pro rodiny s dětmi, která je ve školním roce v 10:15. Protože jsem se o
prázdninách více věnoval turistům, seznámil jsem se díky nim i s některými
účastníky jiných bohoslužeb než je ta nedělní v 9 hodin, kterou obvykle
mívám, nebo ta pro rodiny s dětmi, na kterou jsem se občas dostal. Je sice
dobře, že si účastníci nedělních bohoslužeb mohou vybrat čas i kněze
spojeného s oblíbenou bohoslužbou, ale někdy mi připadá divné, že jsem zde
dva roky farářem a někteří pravidelní účastníci bohoslužeb mě ještě neznají.
Představovací mše svatá sice byla hned na začátku mého příchodu do Prahy,
ale i to bylo v 9 hod. Od té doby jsem se setkával jen s částí pravidelných
účastníků bohoslužeb, a sice těch, kteří chodí na devátou nebo na 10:15. Rád
bych se seznámil i s těmi ostatními. Zatím je to tak, že se můžeme vidět
alespoň před kostelem nebo při nějaké farní akci v klubu, velmi vzácně také při
farním výletě nebo při nějakém administrativním úkonu na faře. Bylo by
užitečné, pokud farnost má být jako rodina, abychom v nové sezoně udělali
něco pro vzájemné seznámení. Nemyslím jen seznámení s farářem, který je pro
některé ještě pořád nový, ale i pro vzájemné seznámení těch, kdo se považují
za farníky v tomto společenství. Připomínám, že v 9 hodin bývá v neděli mše
svatá za farnost, protože však nejsem vševědoucí, je pro mne název farnost

stále tajemnou množinou, za kterou jen těžko mohu vidět všechny konkrétní
lidi. Ještě nemám rozmyšlený plán pro pomoc v takové situaci, ale uvítám
každý nápad.
V modlitbě jsme samozřejmě spojeni už teď, protože Pán je vševědoucí.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Výuka náboženství
pro děti 1.-4. třídy začne v pátek 3. října 2008 v 16 hod. v učebně kláštera,
kde se rodiče domluví na dalším programu s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou;
pro děti od 5. třídy začne ve středu 3. září v 17 hod. v malém refektáři
s katechetkou Mgr. Simonou Skřivánkovou, vchod z Františkánské zahrady.

Biblická katecheze pro dospělé – „Rok sv. Pavla“
Minulý školní rok jsme se v náboženství u dětí i na katechezi dospělých
věnovali podrobně desateru Božích přikázání. Letos, s ohledem na papežem
Benediktem XVI. vyhlášený svatopavelský rok, to bude pochopitelně život
a dílo sv. Pavla. Naše setkání začínají ve středu 3. září v 19:15 hod. - sraz jako
obvykle před farou po nešporách.
Na všechny, i na ty nově příchozí, se těší katechetka Mgr. Simona Skřivánková,

Setkávání nad Písmem
Jak jsme již v červnové Sněžence avizovali, začne v září cyklus setkávání
u Písma. Název bude Evangelium známé i neznámé. Texty a postavy Starého
a Nového zákona. První setkání by se konalo v pondělí 22. září ve farním
klubu. I když by si někteří přáli dřívější hodinu, zdá se začátek vhodnější až po
večerní bohoslužbě. Proti původnímu návrhu však zaokrouhlíme čas už na
19.00. V rámci možností se budeme scházet každé pondělí. Hned to následující
pondělí však máme provinční pouť do Znojma, takže druhé setkání bude až
6. října.
Nabídka je určena nejen zájemcům z farnosti, ale také těm, kdo mají zájem
o počátky víry a o seznamování se s Písmem svatým. 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

Milí spolufarníci,
prosíme vás všechny, kteří byste se rádi zapojili mezi nás lektory, kteří již
čteme při nedělních bohoslužbách, abyste se nebáli a přihlásili se u paní
Podlahové, tel. 602 424 653 nebo mailem na adrese h.podlahova@seznam.cz.
Helena Podlahová
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Už jsou velcí…
aneb, potřebují „náctiletí“ chodit na náboženství?
Učím zde ve farnosti při kostele Panny Marie Sněžné náboženství již
osmým rokem a postupem času si stále více uvědomuji, že všechny etapy růstu
a dospívání mají i v náboženském vzdělávání a výchově dětí nejen svoje
specifické otázky a potřeby, ale že dokonce nejsou zastupitelné žádnou jinou
aktivitou.
Vzpomínám, jak se při přípravě na první svaté přijímání děti učily nejen
základům křesťanské věrouky a mravního života, ale zvláště křesťanskému
hodnocení věcí a způsobu myšlení. Později jsme se spirálovitě k těmto
tématům vraceli a věnovali se jim do větších podrobností. Šlo o nové poznatky,
i o další samostatnost v hodnocení nabízených podnětů. V posledních měsících
výuky starších školních dětí jsem stále častěji pozorovala jejich rostoucí
osamostatňování se ve formulaci vlastních názorů, potřebu vymezit nejen svůj
osobní, ale přímo osobitý a jedinečný pohled na věci kolem nás. Spolu se
zdravou a vítanou touhou „postavit se na vlastní nohy“ byla patrná i vůle
k poznávání stanoviska duchovního domova, tedy církve, k jednotlivým
otázkám. Zároveň mi jednotliví žáci sdělovali mnohdy protikřesťanský způsob
výuky ve škole, který je pochopitelně znepokojoval a potřebovali si dané
otázky ujasnit.
Když jsem se před mnoha lety loučila s některými dětmi, které k nám na
přípravu k prvnímu svatému přijímání docházely z jiných farností, kladla jsem
na srdce jejich rodičům: záleží teď na vás, zda u svých dětí vypěstujete návyk
svátostného života, nebo dosažené milosti přijdou nazmar. U starších dětí,
prožívajících své dospívání v době náboženského Babylonu, který vidíme
v Praze na každém kroku, je to, co bych ráda sdělila rodičům dospívajících,
snad ještě naléhavější. Přimlouvám se za možnost jejich pravidelného kontaktu
s věřícími vrstevníky, protože doufám, že prožitek stejně smýšlejícího
společenství jim může pomoci v jejich nelehkém finiši za dospělostí. A buďme
prozíraví: odkud odjinud by si měli v budoucnu vybírat své životní partnery?
Mgr. Simona Skřivánková, katechetka
Jako předchozí léta, i tento rok mají starší žáci (od 10 let), možnost výuky katolického
náboženství ve středu v 17.00 hod. v malém refektáři.

Mše svatá pro rodiče a děti s kytarovým doprovodem bude poprvé po
prázdninách v neděli 7. září v 10:15 v kapli sv. Michala. Pak již zase
pravidelně každou neděli.

Příprava na biřmování začne v pondělí 6. října 2008 v 17:00 hod.
s br. Filipem OFM.
__________________________________________________
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Františkánská burza
Již pátým rokem se bude konat v naší farnosti ve dnech 5. - 7. 10. 2008
„Františkánská burza“. Výtěžek bude použit pro děti ze sociálně slabších
rodin. Budeme přijímat a nabízet opět různé drobné věci, předměty, všechno,
co může druhým udělat radost a co budou ještě moci použít.

Do burzy budeme přijímat všechno, kromě ošacení, obuvi a knih.
Věci přijímáme zdarma a stanovíme minimální cenu. Přijďte udělat radost sobě
i druhým.
Rádi uvítáme ty z vás, kteří byste se chtěli zapojit do organizace.
Kde?
Klub u Panny Marie Sněžné
Shromažďování věcí: pátek 3. 10. 15-18 hod.
sobota 4. 10. 10-12 hod.
Prodej:
sobota 4. 10. 10-18 hod.
neděle 5. 10. 10-18 hod.

Helena Podlahová

DOPORUČUJEME
Výstava grafika Jaroslava Šerých se koná 15. 9.-5. 10. 2008 v Galerii Sedmi
pod Katedrálním chrámem sv. Cyrila a Metoděje (Resslova ulice 9a, Praha 2).
Otevřena bude denně kromě pondělí, vždy od 10 do 17 hodin.
Pastorační středisko (Kolejní 4, Praha 6) připravilo v rámci Roku svatého
Pavla (začal 29. 6. 2008) cyklus setkání zaměřených na osobnost apoštola Pavla.
Přednášet budou Mons. Aleš Opatrný, Kateřina Lachmanová a P. Angelo
Scarano vždy ve středu od 8. 10. do 12. 11., a to od 19:30 hod. Ve středu 8. 10.
Ph.Lic Kateřina Lachmanová, Th.D.: Svatý Pavel jako člověk.
Sobota pro manželky se koná v sobotu 25. 10. 2008 od 9 do 17 hod.
v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6) s P. Vojtěchem Kodetem OCarm.
Součástí programu bude sdílení ve skupinkách. Polední občerstvení zajištěno, na
závěr mše sv. Na akci je třeba se předem přihlásit na telefonu 220 181 777.
Rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ se koná 14.–16. 11. 2008 na téma:
Život člověka je zápas. Některá témata: krása i zranitelnost lidského života;
lidský život máme bránit; i kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla;
rozjímání Božího slova – pomoc a ochrana v našem zápolení; Neposkvrněná
Panna – znamení definitivního vítězství, aj. Program zahajujeme v pátek v 17:30
registrací a v 18:00 slavením mše sv. Po zaslání přihlášky zašleme podrobnější
informace se složenkou k uhrazení nákladů na rekolekci – 150 Kč. Zájemci se
přihlašují písemně nejpozději do 7. 11. 2008 na adrese Pastorační středisko,
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, nebo na internetových stránkách ps.apha.cz.
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VELKÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET
Za polárním kruhem
Od roku 1997 pracují dvě české františkánky (později přibyla třetí)
v Estonsku v univerzitním městě Tartu, vedou zde katolickou devítiletou
školu. Jedna z nich se vrací do Čech. Na rozloučenou dostala od kolegů a
přátel dar – finančně hrazené cestování za polárním kruhem podle svého
výběru. Spolu s ní se na cesty vydala i druhá sestra. Aby prý jim samotným
nebylo na cestách smutno, „přibalily“ také mne.
Začátkem července začínáme putování slavením nedělní eucharistie
v Helsinkách v kostele St. Henry. (Katolické kostely jsou ve městě dva, druhý
je „nový“, z roku 1954.) Překvapuje mě směsice národů, zvláště několik
černošských rodin se spoustou malých dětí a také věkové složení věřících –
převážně střední a mladý věk.
Večer nastupujeme (my i auto) do vlaku, který nás po 12 hodinách přiváží do
městečka Rovaniemi u polárního kruhu. Vlak je pro nás šokem – úžasná
čistota, klimatizace, na každém konci vagonu sprcha s teplou vodou, v uličce
digitální ukazatel rychlosti vlaku – rychlost 135 km/hod., a v kabince pro dva
u každého lůžka digitální hodiny s budíkem a rádiem. Vlak jede tak tiše, že
vůbec nepozorujeme rozjíždění.
V osm hodin ráno jsme na místě. U nádraží nás vítá řada rozkvetlých keřů
šeříku. Nejprve navštěvujeme 6 km vzdálený „skalní kostel“: skála a vedle ní
na skalce postavená zvonička s mosazným zvonem (jak dlouho by zvon
vydržel u nás?!). U skály stojí velký dřevěný kříž a před ním do půlkruhu na
kamenech v několika řadách prkna-lavice. Zahajujeme zde den ranními
chválami. Po 7 km jízdy překračujeme polární kruh, svítí slunce, je +11°C. Po
nezbytném fotografování a proplétání mezi turisty – zní tu všechny možné
jazyky i čeština, po prohlídce několika domků s občerstvením, suvenýry i
pošty, kam děti z Evropy posílají vánoční dopisy Santa Klausovi, ujíždíme
mezi lesy a jezery dále k severu. Zvláště se mi líbí jezero Inari, dlouhé 80 km,
s maximální hloubkou 94 m, s množstvím zátok a ostrůvků, skalnatých,
zalesněných nebo jen porostlých trávou. Bohužel, k dlouhému posezení ani
koupání to neláká, svítí sice slunce, avšak je pouhých +7°C, fouká studený
severák a voda je pěkně ledová.
Cestou prohlížíme finské kostelíky – luteránské, krásně udržované a všechny
otevřené! V jednom je pozoruhodný obraz nad obětním stolem – laponská
rodina se sobem a v pozadí silueta vzkříšeného Krista. Jinde navštívíme jeden
z nejstarších finských kostelíků z r. 1689 a opodál větší kostel z 18. stol., který
byl postaven proto, že původní nestačil. Do kostela jezdili lidé z širokého
__________________________________________________
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okolí, v létě ve člunech a v zimě na saních, tažených soby. Úplná romantika!
Když si však představíme mráz, sníh a vítr, je po idylce!
Po cestě spíme v kempech, jsou pro nás také překvapením. Každá sebemenší
nejlevnější jednoduchá chatička má ledničku, elektrický vařič a radiátor,
k dispozici jsou společné, lesknoucí se a vytápěné sprchy.
1. 8. 2008 zaslala Anna Mikešová, pokračování příště

MYŠLENKY
Víme-li, že On nás slyší, kdykoli o něco žádáme, pak také víme, že to, co
máme, jsme dostali od Něho. (1J,15)
Všichni znovu do školy: Pane, nauč nás modlit se při každém vzpomínání
a vzpomínat při každé modlitbě, nauč nás s radostí děkovat za ty, kteří se věrně
drží Tvého evangelia, a prosit, aby se jejich láska ještě více rozhojnila, nauč
nás prosit o pravdu, o pravou moudrost, které je třeba k rozeznání užitečných
věcí od věcí neužitečných, nauč nás modlit se za ty, v nichž bylo započato
dobré dílo, a dosud nebylo dokonáno.
Prázdninová ohlédnutí:
Ve stanu se mi spí dost hezky, mohl bych v něm prospat i celý školní rok.
Maminko a tatínku, na táboře je hezky a každý den se chodíme koupat.
Učili jsem se, jak se zbavit klíštěte. Natáčíme ho jako hodinky, ale opačně.
Déšť nás chytil na poloviční cestě, ale promokli jsme celí.
Naučme se mít soucit s nedostatky bližního. Mějme na mysli, že kdyby nad
námi Bůh nedržel svou ruku, jednali bychom ještě hůř. (sv. Filip Neri)
Mládež chce být nezávislá na rodičích, ale ne na kapesném.
Být vzdělaný neznamená nikdy se neplést, ale neplést se do všeho.
Když člověk vychovává druhého ke svému obrazu, ne vždy ho pak ve
skutečnosti pozná. (z dílny P. Kosorina)
Z promluvy biskupa Františka Radkovského:
Vidíme, že naši křesťanští bratři protestanti mají velké úspěchy, a je to dobře,
protože se snaží přivést svou láskou, svým svědectvím lidi ke Kristu. Ale
zároveň nás to musí znepokojovat, protože bychom si měli uvědomit, co je
vlastně špatně na tom, jak my zvěstujeme Krista. Zvěstujeme ho vůbec? Nebo
se snažíme udržovat jenom nějaký posvátný provoz? Spoléháme na to, že si
Kristova církev zachovala plnost darů, že tedy to jde samo sebou a že k tomu
není potřeba, abychom se zcela nasadili? Abychom předávali Krista, aby to, co
z nás září, byla opravdu láska Kristova?
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník.
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
"Byl to trest Boží!"
Jednou z nejhorších věcí ve výchově je, když rodiče své děti straší, třeba hrozí
svým malým dětem bytostmi, které vůbec nejsou, nebo událostmi, které se
nestanou. Zejména dospělí, kteří svým výchovným úsilím nic nedokázali, si
rádi pomáhají jinými autoritami. Říkají například: "Brzy přijde Mikuláš, a jeho
čert ti dá výprask, strčí tě do pytle a odnese tě!" - "Ještě slovo a zavolám
policajta a on tě dá zavřít!" - "Jen počkej, až přijdeš do školy, učitel ti ukáže!"
Je prokázáno, že takové strašení na dětech vždy zanechává následky. Mnozí
rodiče straší své děti dokonce Bohem! Matky a otcové, kteří používají ve styku
s dětmi Boha jako "výchovnou pomoc", hrozí svým dětem Bohem a jeho
tresty. Znamená to: Bůh musí být v pohotovosti, aby dosáhli u dětí toho, čeho
svou pedagogickou činností sami nedokázali. Příklad: Malý Tomáš si hraje s
ostrým nožem, který nepozorovaně vzal v kuchyni. Otec, který to vidí, mu to
zakáže, že je to pro něho moc nebezpečné. Najednou se ozve hlasitý řev Tomáš se řízl. Otec se rozzlobí a říká svému synovi: "Vidíš, to máš z toho!
Když neposloucháš, Pán Bůh tě vždycky potrestá!" Místo toho, aby dítě
nechali zakoušet laskavého Boha, u něhož je v bezpečí, který je mu blízko,
stane se Bůh součástí trestního mechanismu rodičů. Toto je nesprávný,
znetvořený obraz Boha a může být pro dítě i těžkou překážkou na cestě víry...
Zkušený křesťanský vychovatel dodává: "Kdo dělá z Boha přísného účetního,
který s velikou přesností registruje naše chyby, ten nepochopil smysl
a podstatu radostného poselství. Pomlouváme Boha, když z něho děláme
strašáka a bubáka našich dětských pokojíků nebo Ho používáme jako morální
nátlakový prostředek." Dítě musí z chování svých rodičů brzy poznat, že Bůh
je naopak dobrý, že je nám stále nablízku svou láskou a pomocí. Děti musí
cítit, že ony i jejich rodiče jsou Bohem milováni a že Ho potřebují, že se Bůh
dívá a sdílí jejich radosti i jejich trápení. Bůh vůči nám vždycky říká ano.
Takto musí i rodiče své děti, i přes všechny jejich nezpůsoby, vždy přijímat
a říkat jim to.
Dvouletý chlapec, který vzal z ledničky deset vajec a naházel je na zem, se ptá
ustaraně své matky: "Je Kája hodný?" Matka mu odpovídá: "Kája je hodný, ale
házet vejce na zem není pěkné!" To je zralé uvažování! Dítě, které je zažije,
později pochopí, že Bůh, který odsuzuje zlo, se k nám staví kladně přes
všechny naše chyby a slabosti, že nám odpouští, když Ho o to prosíme. Bůh je
a vždycky zůstane Ten milující.
Ukázka je z knihy R. Abelna a A. Knera: "Neboj se!"
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1993.
Sváteční krátká počtení vybírá Charles Tvrzník.
__________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – září 2008
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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
Září 2008
malý refektář
Náboženství pro děti od 10 let (dále každou středu)
fara
Katecheze dospělých (sraz před farou, dále každou středu)
Hájek
Hlavní pouť v Hájku, svátek Narození Panny Marie
kaple
Mše svatá pro rodiče s dětmi (první po prázdninách)
Připomínka 14ti umučených bratří
Svátek Vtisknutí ran sv. Františkovi z Assisi
Klub
Setkávání nad Písmem (P. Regalát OFM)
fara
Setkání pastorační rady
Slavnost sv. Václava, patrona české země
Svatováclavská sbírka na církevní školství
kostel
3. 10. Pá 18:00 Mše svatá, Tranzitus – po večerní mši
4. 10. Čt
Slavnost sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
Klub
3.- 5. 10. Pá-Ne Františkánská burza – bleší trh
Klub
6. 10. Po 19:00 Setkávání nad Písmem (P. Regalát OFM)

3. 9. St

17:00
19:15
6. 9. So 10:30
7. 9. Ne 10:15
15. 9. Po 8:00
17. 9. St
22. 9. Po 19:00
23. 9. Út 19:19
28. 9. Ne

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 .
Jak poslat příspěvek do Sněženky?
Přispívat do zpravodaje Sněženka farní může každý. Není třeba umět ovládat počítač a
používat e-mail (i když tyto formy jsou vítány), ale stačí rukopis alespoň trochu čitelný
nebo strojopis zaslat na adresu: Ludmila Jirsová, Soukenická 14, Praha 1.
Nezapomeňte se, prosím, podepsat, anonymní příspěvky nemůžeme uveřejnit.
U převzatých článků uveďte zdroj.
redakce
_______________________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 15. 9. 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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