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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
jsme na začátku října, měsíce zasvěceného Panně Marii, zvláště modlitbě
posvátného růžence. Rád bych připomněl, že u nás, v kostele zasvěceném
Panně Marii, bývalo pěkným zvykem modlit se před mší svatou růženec.
Myslím, že je mnohem lepší zachovat věrně tuto modlitbu než před některou
mší svatou nahustit za růženec ještě litanie, případně jiné modlitby
a modlitbičky a před jinou mší svatou se nemodlit vůbec. Těžko se mi
odpovídá na otázky stylu: „To se nesmíme modlit ty litanie?“ Samozřejmě, že
nemám v úmyslu něco zakazovat, jenom volám po moudrosti. Zkusme se proto
v říjnu před každou mší svatou (kromě neděle v 10:15 a 11:30) modlit pouze
růženec a s radostí se této modlitby zúčastňujme, ostatní formy zbožnosti
nechme na jiné příležitosti. Také prosím, aby se nezačínalo dříve než 45 minut
před mší svatou, a před samotným začátkem by pak bylo ticho pro soustředění,
případně pro nácvik písně nebo žalmu. Chtělo by se mi sem ještě připsat: „Kdo
má uši k slyšení, slyš!“ Není to vůbec příležitost pro spory. Spíše vidím, že
zájem o modlitbu růžence stále slábne. Na druhé straně však vím o oblibě
růžence i mezi mladými lidmi. Jde tedy jenom o to, abychom se dokázali
svorně dohodnout na formě modlitby a neprosazovat tu svoji verzi jako lepší.
Navrhuji úplně obyčejné opakování tajemství, jak jsme zvyklí, aby měl každý
dost prostoru pro vlastní rozjímání. Myslím, že předčítání myšlenek na úvod
desátků se spíše hodí k soukromé meditaci než při veřejné modlitbě v kostele.
Věřím, milí farníci, že tato má slova všichni správně pochopíte.
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 je každou středu od 17 hod. v malém refektáři
s katechetkou Mgr. Simonou Skřivánkovou, vchod z Františkánské zahrady;
pro děti (+-13 let) v úterý od 16 hod. na faře s br. Antonínem (od 14. 10.).
Jde vlastně o přípravu 12leté dívenky na křest, a děti se mohou připojit, pokud
jim čas vyhovuje, i když jsou pokřtěné. Pro děti je náboženství velmi důležité.
Příprava na biřmování začne 6. října 2008 v 17:00 hod. s br. Filipem.
Biblická katecheze pro dospělé – se koná každou středu od 19:15 hod. na
Mgr. S. Skřivánková
faře. Sraz na nádvoří v 19:10.
Setkávání nad Písmem se koná každé pondělí od 19 hod. ve farním klubu.
Nabídka je určena nejen zájemcům z farnosti, ale také těm, kdo mají zájem
o počátky víry a o seznamování se s Písmem svatým.
br. Regalát OFM

Setkání s přáteli farnosti se bude konat v úterý 21. října v 19:19 v Klubu.
Nezapomeňte přinést něco dobrého ke kávě.

redakce

Oznámení pro ty, kteří mají v úmyslu přijít na toto Setkání farnosti při
kostele Panny Marie Sněžné:
Na návrh faráře Antonína se můžeme podělit se všemi přítomnými o dojmy,
které jsme získaly na návštěvě Chorvatska v půvabném malém městě Rovinj,
které je poloostrovem v moři Jadran. Byly jsme zde hosty nejen konventu
františkánů, ale i farnosti Župy sv. Eufemie a sice od 20. do 28. srpna 2008.
Mottem naší "misie" je poznání, že všude žijí františkáni. Ostatní se dozvíte
z fotografií, doplněných o naše nevšední zážitky a z geneze celého itineráře.
Pokud ovšem přijdete. Všechny srdečně zvou aktérky tohoto výjezdu
Božena Harmáčková a Helena Podlahová

Františkánská burza
Budeme opět přijímat různé drobné věci, předměty, všechno, co může druhým
udělat radost a co se dá ještě použít. Nenoste ošacení, obuv a knihy!
Věci přijímáme zdarma a stanovíme minimální cenu. Přijďte si něco vybrat.
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
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Ministranti na kolech
„Jsme všichni? Tak jedeme!“ Průvod se znovu rozjíždí a mizí v zatáčce za
vesnicí. Kamarádi mi už potřetí opravili píchnutou pneumatiku a teď doufám,
že ten záludný kus gumy nezradí znovu a nevyhodí mne ze sedla.
To je
jen jeden
z mnoha
zážitků
z cyklistického
putování,
které letos
směřovalo
z Novohradských
hor do
Hosína
u Českých
Budějovic.
Musíme
však uznat,
že většina
událostí
byla příjemnější než trápení se s pneumatikou. Návštěva poutního kostela
v Dobré Vodě, šiškové bitvy i sbírání ostružin, to všechno patřilo k výpravě,
kterou v srpnu podnikli ministranti od Panny Marie Sněžné a jejich přátelé.
Letošní jízda byla už čtvrtým ročníkem, vedení výletu si opět vzali na starost
Helenka Podlahová a Lukáš Petrus. Na noc jsme se uchylovali do vypůjčených
chalup a v televizi sledovali přenosy olympijských klání z Pekingu. Přes den
jsme sportovní výkony podávali sami a na kolech drncali po lesích a zdolávali
stoupání na jihočeských silnicích. Ač mnozí z nás nejsou trénovanými jezdci,
obstáli jsme docela slušně a s jízdou v kopcovitém terénu si poradil i nejmladší
účastník, jedenáctiletý Martin.
Jenom můj neduživý bicykl se vymstil ještě několikrát. Zklamal pár
kilometrů před koncem budějovické anabáze a nezbylo než se pustit do dalších
oprav. Ochotní spolucestovatelé u mne mají odměnu. Dík patří i Helence
a Lukášovi, kteří celé putování naplánovali a vedli, i všem, kdo nám poskytli
přístřeší. Díky vám.
Štěpán Havlíček
__________________________________________________
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DOPORUČUJEME
Unie katolických žen zve na
ekumenickou bohoslužbu žen (na poděkování za úrodu a dary země na téma
Víno jako dar). Koná se v sobotu 11. 10. 2008 ve 14.00 ve farním klubu;
přednášku z cyklu Ženská spiritualita: Biblická mariologie I., v pondělí
20. 10. 2008 od 18.00 hod., přednášet bude prof. Ctirad Pospíšil Th.D., OFM.
Přednáška se uskuteční v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6.
Pastorační středisko (Kolejní 4, Praha 6) připravilo v rámci Roku svatého
Pavla (začal 29. 6. 2008) cyklus setkání zaměřených na osobnost apoštola Pavla,
vždy ve středu od 8. 10. do 12. 11. od 19:30 hod. První setkání bude 8. října
s Ph.Lic K. Lachmanovou, Th.D. na téma 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: Život
člověka je zápas. (Témata: krása i zranitelnost lidského života; i kdybych šel
temnotou rokle, nezaleknu se zla; pomoc a ochrana v našem zápolení; aj.)
Zahájení je v pátek v 17:30 registrací a v 18:00 slavením mše. Poplatek je 150
Kč. Přihlašujte se písemně do 7. 11. 2008 na adrese Pastorační středisko,
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, nebo na internetových stránkách ps.apha.cz.

VELKÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET
Za polárním kruhem (dokončení)
A už přejíždíme norské hranice. Nikde žádná kontrola, i když Norsko
není v EU. To mě udivuje. Míříme na mys Nord Cap, strmý skalnatý výběžek
307 m nad mořem, považovaný za nejsevernější místo Evropy. Lidé sem jezdí
pozorovat „nezápad“ slunce, zvláště 21. června, kdy se slunce o půlnoci dotkne
hladiny moře a znovu stoupá. Lesy mizí, kolem jsou jen skály s trávou
a mechem. Projíždíme pěti různě dlouhými tunely, nejdelší je 6,8 km a je 212
m pod hladinou moře. Mys je na ostrově, dříve se tam jezdilo trajektem.
Platíme mýtné. Čím více se blížíme k severu, tím je počasí horší. Slunce mizí,
špičky hor jsou v mracích. Na parkovišti u hranice mraků fotíme zpětný pohled
na moře pod námi. Vedle nás zastaví auto, vyskočí starší energická
Holanďanka a hned nám sděluje: 24 hodin jsme čekali, až se mraky roztrhnou,
ale nothing, nothing, nothing (nic, nic, nic – to se stalo naším pořekadlem na
další cestě). I my nic nevidíme, viditelnost je stěží na 10 m, studený vítr. Jsme
u cíle, zastavujeme u závor, kde se platí za parkování a vstup do objektu, ve
kterém je několik restaurací, ekumenická kaple, kino, vyhlídková terasa,
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muzeum, nejsevernější evropská pošta a podzemní chodba ve skále k zasklené
vyhlídce na tříštící se vlny o útes. Některá auta se obracejí a odjíždějí. My se
v autě modlíme za Evropu, aby našla cestu zpět ke křesťanským hodnotám.
Potom se také obracíme. Po 20 km v prvním městečku se ubytujeme a ráno se
vracíme na mys znovu. Tentokrát máme štěstí. Slunce sice nevidíme, ale
mraky se částečně protrhávají, je klidno a poměrně teplo. Vidíme do dálky na
moře i okolní útesy. Všechny silnice na naší cestě jsou ve výborném stavu,
nechápu, jak je mohou v těchto extrémních podmínkách udržovat. Žasneme
i na odpočívadlech, na kterých jsou často nerezové toalety, čisté, nepoškozené,
že se nám o tom u nás může jen zdát, někde i vyhřívané, všude zdarma. Na
jednom odpočívadle parkují i motorkáři. Jeden z nich zdraví sestry, jsou to
katolíci, Španělé. Hovoří španělsky a italsky, my anglicky, tak si toho moc
nepovíme. Při návratu objíždíme fjordy a fotíme a fotíme. Ve Finsku ve
vnitrozemí se ubytujeme v přírodní rezervaci Pallas Yllästunturin. Ráno
stoupáme na pohoří, které se mi zdá vzhledem k naší malé nadmořské výšce
vysoké: 600–800 m. Připomíná Nízké Tatry a je dlouhé 60 km. To samozřejmě
nepřejdeme. Místo oveček se zde pasou sobi. O Finech se vypráví, že si
historky o pověstných komárech vymysleli, aby jim do země nejezdilo mnoho
turistů. Ale skutečnost je mnohem horší. Takové „davy“ komárů jsem v životě
neviděla. Od finských přátel dostáváme tenké bundy se sítí přes obličej i na
ruce, pod bradou na zip, všechno v jednom kuse, takže na nás nemůžou. Ale
jejich dorážení, bzučení a sedání na nás je velice nepříjemné. Kalhoty mám
komáry úplně obsypané. Vytahujeme repelent a stříkáme všude na sebe.
Jakmile se zastavíme, nemáme šanci se ani najíst, chleba obložený komáry nás
neláká a tak spojujeme oběd s večeří až v kempu. O půlnoci jdeme k blízkému
jezeru udělat dokumentační fotografie, aby se nám věřilo, že v tomto ročním
období zde v noci svítí slunce jako ve dne. Už se mi „stýská“ po stmívání
a noční tmě. A opět utíkáme před komáry. Druhý den je v plánu také túra, ale
plán rušíme kvůli komárům, projíždíme rezervací a vybíráme místa, kde se dá
vystoupit a projít. V lesích po celé naší cestě vidíme soby. Pasou se u silnice,
auta jim vůbec nevadí. Když vystoupíme a chceme je fotografovat, dají se na
útěk. Autem můžeme u nich zastavit i na velmi malou vzdálenost a fotit, to jim
nevadí, jen se zvědavě dívají, nesmíme se ale moc hýbat. Často pochodují
středem silnice a projíždějící auta musí zpomalit nebo i zastavit. Večer
nasedáme na vlak v jiném městečku než kam jsme přijely, za chvíli přejíždíme
polární kruh a ráno jsme opět v Helsinkách. Následuje trajekt, letadlo a z letiště
dojedeme právě včas k Panně Marii Sněžné, kde cestu končíme a při večerní
eucharistické oběti děkujeme za ochranu, pomoc a šťastný návrat.
Anna Mikešová
__________________________________________________
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MYŠLENKY
Modlitba
Bože pravdy a věrnosti, přinášíme před Tebe utrpení i naději našeho národa:
dej jeho vůdcům spravedlivé myšlenky a silnou odvahu. Dej, aby naše země
hojně plodila a naše práce aby nesla užitek, aby vládlo právo a dělník dostával
svou zaslouženou mzdu. Ochraňuj náš domov a naši vlast a pomáhej, aby dům
vystavěný otci nebyl smeten bouří a proudem doby.
(Jaroslav Šimsa, 28. 10. 1918 - Den vzniku ČSR)

Rok sv. Pavla
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy. Láska vše
vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Z prvního listu apoštola Pavla Korinťanům

Nejraději pomáháme těm, kteří to potřebují, ale mohou nám to i oplatit.
Netřeba pochybovat o Boží schopnosti stvořit slovem cokoli a o schopnosti lidí
stejným způsobem cokoli zničit.
Lidé si všimnou, když se vám něco povede, ale více ocení, když něco pokazíte.
The main thing is to keep the main thing main thing.
Hlavní věcí je udržovat hlavní věc hlavní věcí.

(Random Thought)

Zkusme věřit, že všem našim skutkům i slovům je přítomen i náš neviditelný
Přítel, anděl strážný, který bude o nás svědčit při Božím soudu - a pak budeme
třeba jednat trochu jinak! (gratulovat svému andělu strážnému můžete 2. 10.)
Člověk vydrží mnohem víc, než si myslí - pokud na to nemyslí.
Když spolu lidé mluví, je pro ně mnohem těžší navzájem se pomlouvat.
K radostem lidské duše patří poznání, že není tak těžké najít radost, jako si ji
udržet. Proto nás Ježíš vybízí, abychom stále hledali, protože nalezneme, stále
tloukli, protože nám bude opět otevřeno, a stále prosili, neboť nám bude vždy
znovu dáno. (Max Kašparů)
Před Druhým vatikánským koncilem spousta katolíků skutečně věřila, že za
hranicemi církve římskokatolické všechno padá rovnou do pekla. Pro většinu
dnešních křesťanů je naštěstí taková představa už absurdní! (K. Lachmanová)
Hádanka nakonec: Jakou řečí vlastně mluvil Ježíš?
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník.
6

SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Anděl Opatrovník
V Čechách známe tohoto anděla spíše jako anděla strážce. Od doby, kdy u nás
střežila nevinné vězně stráž veřejné bezpečnosti, má však označení "strážce"
nepříjemnou příchuť. Proto dnešní matka malé dítě spíše opatruje, než-li střeží.
V naší tak překotně pádící době potřebujeme anděla opatrovníka asi i proto,
abychom v hektickém způsobu života neztratili poklad nashromážděný ze
svých prožitků. Často přecházíme od jednoho dojmu ke druhému, ale pak
zjistíme, že v nás nemá co růst. Cítíme se jako rozbití. Nedovedeme vychutnat
své prožitky. Mnoho lidí není dnes schopno prožít intenzivně svou přítomnost
a procítit ji. Proto potřebují stále silnější impulsy zevnějšku, aby vůbec vnímali
sama sebe. Jedni z prvních mnichů vyvinuli metodu, jak žít plně v přítomnosti.
Byla to meditativní metoda zvaná "ruminatio", přežvykování. Vzali si do úst
některé slovo Písma a přežvykovali je, opakovali si je ve svém srdci, dívali se
na ně ze všech stran. Tak se zabývali jediným slovem Písma po celé dny: to se
v nich stávalo tělem, proměnilo je. Existuje jeden hezký výrok z doby Otců,
který srovnává naše zacházení se slovem s chováním koně a velblouda.
Velbloud se spokojí s trochou potravy a tu ustavičně přežvykuje. Kůň ji naproti
tomu potřebuje mnoho a není nasycen nikdy. Otec Antonios nás napomíná,
abychom se slovem Božím nezacházeli jako koně, nýbrž jako velbloudi.
Abychom do sebe necpali stále nové a nové, nýbrž uchovávali ve svém srdci to
málo, co jsme slyšeli a četli. To nás promění a pak z toho budeme moci žít.
Anděl opatrovník tě nechce vést ke konzervativnímu postoji ani k úniku
z přítomnosti. Spíše by tě rád nasměroval k tomu, abys chránil a střežil své
cenné zážitky, abys je opatroval jako drahocenný poklad a opětovně ho
obdivoval. To dodá tvému životu hloubku a bohatství. Budeš s to obstát
i v situacích nepříliš růžových. Budeš také procházet pouštními úseky, aniž
zhyneš žízní. Kdo nedovede uchovávat, ten potřebuje stále novou útěchu,
novou potravu, nové zážitky, aby si vůbec uvědomil, že žije. Umění uchovávat
mě udrží naživu i tam, kde jsem odříznut od života, v situacích, když
ztroskotáme a nemůžeme dál. Přeji ti, aby anděl opatrovník ti daroval
schopnost v každém okamžiku intenzívně žít a schopnost Frederika, o němž se
v jedné pohádce vypráví, že v létě sbíral sluneční paprsky i pestrost květů, aby
se z nich mohl těšit v zimě.
Ukázka je vybrána z knihy Anselma Grüna: Poselství shůry.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Sváteční krátká počtení vybírá Charles Tvrzník.
__________________________________________________
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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
Říjen 2008
1. 10. St
2. 10. Čt
3. 10. Pá 16:00
18:00
4. 10. So 18:00
10:30
3.- 5. 10. Pá-Ne
6. 10. Po 19:00
8. 10. St 17:00
19:15
11. 10. So 10:30
14:00
14. 10. Út 16:00
19:19
15. 10. St
8:00
21. 10. Út 19:19
21. -22 . 10. 8:00
23. 10. Čt 8:00

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Památka sv. andělů strážných
Náboženství pro děti 1.-3. tř., vstup z Františkánské zahrady
kostel
Mše svatá, Tranzitus
Slavnost sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
Hájek
Mše sv. v Hájku, P. Vladimír Slámečka OP
Klub
Františkánská burza – bleší trh
Klub
Setkávání nad Písmem (dále každé pondělí)
malý
refektář
Náboženství pro děti od 10 let, vstup z Frant. zahrady
fara
Katecheze dospělých (sraz před farou, dále každou středu)
Hájek
Mše sv. v Hájku, P. Vladimír Slámečka OP (letos poslední)
Klub
Ekumenická bohoslužba žen (pořádá UKŽ)
fara
Náboženství pro děti (+ - 13 let)
fara
Setkání pastorační rady
Připomínka 14ti umučených bratří
Klub
Setkání přátel farnosti
Příprava na přijetí svátosti nemocných (při mši sv.)
Při mši sv. bude udělována svátost nemocných
(prosíme zájemce, aby se předem přihlásili v sakristii)

1. 11. So
2. 11. Ne

Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny zemřelé

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 .
_______________________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 15. 10. 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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