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Ročník XIV.

Listopad 2008

Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
listopad věnujeme vzpomínkám na naše zemřelé a modlitbám za ně. Hřbitovy
a nazdobené hroby jsou symbolem této doby. Tak jako o Vánocích cítím
sounáležitost s těmi, kdo najednou jsou přitaženi vánoční bohoslužbou do
kostela, kam celý rok nechodili, podobně v měsíci listopadu děkuji Pánu za ty,
kdo pamatují na své zemřelé, i když víru v život věčný si moc neuvědomují.
Byl jsem nedávno s jednou takovou paní na hrobě jejího nedlouho zesnulého
manžela. Velice pečlivě očistila hrob, vyměnila kytky, zapálila svíčky. Navrhl
jsem jí, že se společně za jejího muže pomodlíme. Okamžitě souhlasila. Tento
zážitek mě přivedl k myšlence, že se máme modlit za všechny ty, jejichž
příbuzní už nevědí, jak se modlit. A také za tyto příbuzné, vždyť oni mají šanci
přiblížit se skrze své drahé zemřelé zase kousek k Pánu. Společenství svatých
nefunguje jenom jednostranně, i zemřelí nám pomáhají. Naopak jako něco
cizího našemu smýšlení vnímám tu skutečnost, že přibývá rozloučení bez
obřadů, že v krematoriu zůstávají nevyzvednuté urny, že se ztrácí vztah
k zemřelým. Naše naděje je až za branami smrti, proto si v tyto dny
uvědomujeme naši sounáležitost se zemřelými a děkujeme za všechny, kdo
toto vědomí souvislostí jakýmkoli způsobem uznávají. Od Pána vyprošujeme,
aby jim jejich snahu odměnil.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Výuka náboženství
pro děti 1.-4. třídy se koná v pátek 15-16, 16-17 hod. v učebně kláštera,
součástí výuky bude příprava na 1. sv. přijímání, s katechetkou Mgr. Táňou
Lenfeldovou, e-mail: tlenf@seznam.cz;
pro děti od 5. třídy je ve 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. Jde vlastně
o přípravu 13leté dívky na křest a děti se mohou připojit, pokud jim čas
vyhovuje, i když jsou již pokřtěné.
Biblická katecheze pro dospělé se koná ve středu od 19:15 hod. na faře
s Mgr. Simonou Skřivánkovou. Sraz na nádvoří v 19:10.
Setkávání nad Písmem se koná v pondělí od 19 hod. v Klubu. Nabídka je
určena nejen zájemcům z farnosti, ale také těm, kdo mají zájem o počátky víry
a o seznamování se s Písmem svatým. Vede br. Regalát OFM.
Příprava na biřmování je v pondělí v 17:00 hod. s br. Filipem.

Setkání farnosti se koná v úterý 18. listopadu v 19:19 v Klubu.
Nezapomeňte přinést něco dobrého ke kávě.

Dvě poděkování
Děkuji mnohokrát panu Miroslavu Oberreiterovi a sestře Dolores OSF za
obětavou přípravu CD, čímž byla přednáška „Putování františkánskou

Itálií“ dne 30. září 2008 v Klubu nesmírně obohacena.
P. Petr Alcantara Houška OFM
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří jste se jakýmkoli způsobem zapojili
do „Františkánské burzy“ konané 3.-5. 10. t. r. Děkuji vám, kteří jste přinesli
zdarma věci, i všem za aktivní výpomoc ve dnech burzy. Děkuji i vám všem,
kteří jste zakoupením předmětů přispěli na potřebné v naší farnosti. Velký dík
patří i vám, kteří jste se za nás modlili. Bez vás pomocníků by se nedala tato
akce realizovat. Pán Bůh zaplať za vše. Výtěžek ve výši 11 979,- Kč rozdělíme
těm, kteří to potřebují.
Helena Podlahová
___________________________________________________________________
Ke svatosti je třeba víc dobré vůle než času. Je třeba se změnit, a když se změníme,
vidíme, jací jsme byli. A takové přišel spasit náš Pán, lotry, kteří si uvědomují svá
lotrovství. Hříšník, dokud se neprobudí ze svého spánku, neuvědomuje si, jaký je před
Bohem.
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ZAUJALO NÁS
Blahoslavený Jan Duns Scotus
Také Františkova rodina si připomíná v letošním osmičkovém roce
významné výročí: 700 let od smrti teologa a filosofa, dnes již blahoslaveného
Jana Duns Scota. Pocházel pravděpodobně z jižního Skotska, z městečka Duns.
Narodil se někdy v letech 1265–66, stal se Menším bratrem a byl vysvěcen na
kněze. Studoval v Oxfordu, přednášel v Paříži a nakonec v Kolíně nad Rýnem,
kde zemřel 8. listopadu 1308. Bylo mu něco přes čtyřicet let. V krizovém
období, kdy francouzský král Filip Sličný se postavil proti Svatému stolci,
prokázal Scotus svou věrnost Petrovu nástupci. Jeho literární pozůstalost
obsahuje řadu svazků. Jako filosof zdůrazňoval prvenství lidské vůle, vše
zakládal na lásce.
V oboru teologie byl snad prvním obhájcem Neposkvrněného početí Panny
Marie. Argumentoval tím, že Kristus by nebyl dokonalým Vykupitelem, kdyby
alespoň na jednom člověku se do všech důsledků neprojevily účinky jeho
vykoupení, kdyby alespoň na jednom člověku nebylo ukázáno, jakým Bůh
člověka chtěl mít a jakým by člověk skutečně byl, kdyby nebylo došlo
k prvotnímu hříchu. Tím člověkem byla Panna Maria, vyvolená za matku
vtěleného Božího Syna, Vykupitele. I ona potřebovala vykoupení, ale byla
předvykoupena, to znamená vykoupena vznešenějším způsobem než ostatní
lidé. Plody Kristova vykoupení jí byly aplikovány předem, totiž v okamžiku
jejího početí pod srdcem matky. Byla tedy dědičného hříchu zcela uchráněna,
ne snad pouze očištěna. Uchránit je neskonale více než očistit. Také zvláštní
Boží milostí byla během celého života uchráněna i každého hříchu osobního.
Byla osobností dokonale harmonickou.
Scotova these byla postupně přijímána ve velké Františkově rodině a
spojována s vroucí úctou Neposkvrněné Panny. Záhy vzniká hymnus po staletí
uchovávaný a zpívaný: „Tota pulchra“, „Všechna krásná jsi Maria a poskvrna
prvotní není na Tobě!“
Konečně roku 1854 papež Pius IX. prohlásil učení o Neposkvrněné za
článek víry. A 20. března 1993 povýšil Jan Pavel II. Jana Duns Scota mezi
blahoslavené.
P. Petr Alcantara Houška OFM
_____________________________________________________________________

Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak
jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. (lKr3,14)
Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží: utrpení a smrt se nám křesťanům
nevyhýbají, jako se nevyhnuly ani Kristovi.
_____________________________________________________
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DOPORUČUJEME
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úterý 11. 11. 2008 od
17:30 do přízemí kláštera Emauzy na besedu s doc. RNDr. Martinem
Branišem, CSc. z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK na
téma Znečistěné prostředí. Předpokládaný konec do 19:15.
Unie katolických žen zve na
přednášku z cyklu Ženská spiritualita: Stupně víry – rozdílná či společná
cesta žen a mužů, ve středu 12. 11. od 18:00, přednášet bude Dr. Vojtěch Eliáš.
Přednáška se uskuteční v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6;
společenské odpoledne na téma Jižní Afrika – sever + Lesotho, 19. 11. od
14:30 do 16:30 hod. v Klubu (vchod z Františkánské zahrady), přednáší
RNDr. Ondřej Bartušek.
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 slavením mše svaté v 18:00. 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.
Přednáška na téma Bible a psychoterapie se koná ve farním sále kostela sv.
Terezičky, Praha-Kobylisy v pátek 14. 11. 2008 od 17 hod.:
MUDr. Ilona Burdová: Přínos křesťanství v léčbě duševních poruch;
(23. 1. 2009 od 17 hod: Doc. MUDr. ThDr. Max Kašparů, PhD: Otázky
pastorální medicíny).
Slavnost světla se koná v pátek 21. 11. ve 20:00 v kostele sv. Václava ve
Vršovicích. Tato modlitba ve stylu Taizé je přípravou na Evropské setkání
mladých v Bruselu, na které zvou bratři z Taizé. Více na www.taize.fr

MYŠLENKY
Podzimní aforistikon
Nikomu nebyl život dán do vlastnictví, všem byl dán jen do užívání.
V životě tolik nezáleží na délce jako na dobrém provedení.
Protože Bůh tvrdě omezil náš pozemský život, člověk musí přísně vymezit své
zájmy.
Člověk ví, co chce, Bůh taky ví, jak to dopadne.
Přičiňme se i my, vždyť žádný lenoch se nestal svatým a žádný svatý nebyl
lenochem.
Zkusme to i jinak: umějme vše omluvit u druhých, ale na sebe buďme přísní.
Člověk někdy lže i tím, co neříká.
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11. listopad – památka svatého Martina
římského jezdce, který se podle legendy podělil o svůj plášť se žebrákem.
Později se stal biskupem v Tours. Svátek je dodnes doprovázen lidovými
zvyky: pojídáním martinské husy a lampiónovým průvodem dětí (každoročně se
koná od rotundy sv. Martina na Vyšehradě po mši, která začíná v 16 hod.)

Modlitba
Nebeský Otče, Ty chceš aby všem lidem bylo pomoženo a aby přišli k poznání
Tvé pravdy. Otevři tedy svému Slovu dveře a nakloň srdce mnohých ke svým
svědectvím. Zachovej všechny, kdo Tě znají, ve známosti své pravdy a dej jim
ústa své moudrosti, jimž nikdo nebude moci odolat, aby svět poznal, že se Ti
nikdo nevyrovná a že Ty jsi jediný Pán skrze Ježíše Krista, svého Syna.
(Martin Luther, nar. 10. 11. 1483)

Hospodine, náš Bože! Dáváš nám lidem život a pak jej zase odnímáš, na chvíli
ho skryješ v tajemství smrti, abys jej opět obnovený a očištěný uvedl na světlo
jako náš věčný život.
Ale já si tolik nezakládám na svém životě! Jde mi především o to, abych
doběhl závod až do konce a splnil úkol, který mi Pán Ježíš dal: být nositelem
radostné zvěsti o Boží lásce. (Sk 20,24)
(Doporučeno P. A. Scaranem: "Setkávání se svatým Pavlem ve všední den")

Mládí žije sněním, stáří vzpomínkami. (židovské přísloví)
O dochvilnosti:
Dochvilný může být každý jen za cenu toho, že něco nestihne.
Považuješ dochvilnost za ztrátu svého času?
Dochvilnost je výsada králů a královen!
Ke svátku Ježíše Krista Krále
Nebylo snad hanlivého titulu, který by lidé nepřisoudili Kristu! Posedlý
ďáblem, spojenec Belzebuba, pijan vína, žrout, přítel hříšníků, bohorouhač,
přestupník Zákona, zneuctívatel soboty, rušitel posvátné tradice, buřič, svůdce.
Ke všemu tomu pomatený blázen! Takový osud má Kristus a takový mají ti, co
jsou Kristovi, co se řídí Jeho slovem. Nestyďte se za to, jestli jste si podobný
titul vysloužili svým křesťanstvím! Bude to revanš Tomu, který se stal
bláznem kvůli nám.
Vlídná poselství Vojtěcha Kodeta:
Prosit Boha o zdar svého díla je prozíravé, pokud ale nevzniklo za jeho zády.
Vidíš-li člověka, jemuž bolest zatvrdila srdce, nepohrdej jím. Nevíš, čím si
prošel. Člověk musí přestat spěchat, aby nepřehlédl stopy Boží přítomnosti.
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
_____________________________________________________
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Soutěžíme se Sněženkou
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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 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 jí 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 by tě rád nasměroval k tomu, abys chránil a střežil své cenné
zážitky, abys je opatroval jako drahocenný poklad. To dodá tvému životu
hloubku a bohatství. Budeš s to obstát i v situacích nepříliš růžových. Kdo
nedovede uchovávat, ten potřebuje stále novou útěchu, novou potravu, nové
zážitky, aby si vůbec uvědomil, že žije. Umění uchovávat tě udrží naživu i tam,
kde jsi odříznut od života, v situacích, když ztroskotáš a nemůžeš dál. Kéž by ti
anděl opatrovník daroval schopnost v každém okamžiku intenzívně žít
i schopnost Frederika, o němž se v jedné pohádce vypráví, že v létě sbíral
sluneční paprsky a pestrost květů, aby se z nich mohl těšit i v zimě.
Ukázka je vybrána z knihy Anselma Grüna: Poselství shůry.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Sváteční krátká počtení vybírá Charles Tvrzník.
Poznámka: Už druhým rokem vychází v tomto Zpravodaji jednostránkový příspěvek: –
„Sváteční krátké počtení" jako ukázka ze zajímavých knih s duchovní tématikou.
Zájemcům stačí kliknout na adresu www.pms.ofm.cz.
_____________________________________________________
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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
Listopad 2008
1. 11. So
2. 11. Ne
3. 11. Po
4. 11. Út
5. 11. St
7. 11. Pá
13. 11. Čt
15. 11. So
18. 11. Út
19. 11. St
23. 11. Ne
29. 11. So

30. 11. Ne

Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny zemřelé, sbírka na charitu
11:00 Modlitba za zemřelé na hřbitově u našeho kostela
sraz na nádvoří
Klub
19:00 Setkávání nad Písmem (dále každé pondělí)
fara
16:00 Náboženství pro děti (+ - 13 let, dále každé úterý)
fara
19:19 Setkání pastorační rady
17:00 Náboženství pro děti od 10 let (vstup z Františkánské zahrady) m. refektář
fara
19:15 Katecheze dospělých (sraz před farou, dále každou středu)
učebna
15:00 Náboženství pro děti 1.-3. tř. (vstup z Františkánské zahrady)
Památka svaté Anežky České, panny
Klub
19:00 Vzpomínkové setkání na RNDr. Jiřího Mrázka, CSc.
8:00 Připomínka 14ti umučených bratří
Klub
19:19 Setkání farnosti
Klub
14:30 Společenské odpoledne: Jižní Afrika (pořádá UKŽ)
Slavnost Ježíše Krista Krále
Adventní setkání dětí a mládeže u Panny Marie Sněžné
v. refektář
15:00 Divadlo: Šípková Růženka
Klub
16:00 výroba adventních věnců, minidárečků
kostel
18:00 svěcení adventních věnců
1. neděle adventní
9, 10:15 Svěcení adventních věnců
Mikulášská sbírka na bohoslovce

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. 11. 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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