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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
zdravím Vás na začátku nového roku. Čas, který každý od Pána
dostáváme, je časem milosti. Prožíváme ho jako po sobě následující
změny. Třeba v tomto novém roce bude změna ve vedení naší provincie
a možná i ve vedení našeho řádu. To však jsou jen vnější změny.
Evangelium nás volá k podstatnějším změnám – k obrácení srdce. To je
možné za jakýchkoliv vnějších změn. Zdá se však, že některé vnější
podněty více podporují možnost obrácení. Prosme proto Pána o takové
změny, které by nám toto obrácení umožňovaly. Především však prosme
o moudrost, abychom dokázali rozpoznat, k čemu nás jednotlivé změny
mají motivovat. Přejí Vám Boží požehnání pro moudré prožití každé
změny, a to po celý nový rok 2009.
menší bratr Antonín
___________________________________________________________________

Naše víra by se měla stále více měnit v lásku.
Benedikt XVI.

Z FARNOSTI
Výuka náboženství
pro děti 1.-4. tř. v pátek 15-16, 16-17 hod. v učebně kláštera, součástí výuky
je příprava na 1. sv. přijímání, Mgr. Táňa Lenfeldová, tlenf@seznam.cz;
pro děti od 5. tř. 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 OFM.
Biblická katecheze pro dospělé je ve středu od 19:15 na faře s katechetkou
Mgr. Simonou Skřivánkovou,.
Setkávání nad Písmem je v pondělí od 19:00 s br. Regalátem OFM.
Příprava na biřmování je v pondělí od 17:00 s br. Filipem OFM.

Vánoční koncert
v kostele Panny Marie Sněžné
s krátkou bohoslužbou slova.
V neděli 11. ledna 2009 od 16 hod.
Na varhany hraje Míla Šimek.

Dobrovolné vstupné.
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se koná
v kostele Panny Marie Sněžné

ekumenická bohoslužba
v úterý 20. ledna v 19 hod.
Po ukončení bude pokračovat setkání s farností v Klubu.
Všichni jsme srdečně zváni.

V rámci Jubilejního roku sv. Pavla se koná

přednáška s promítáním

Procházka Římem po stopách apoštola Pavla
v úterý 27. ledna 2009 v 19:19 hod. v Klubu,
přednáší P. Petr Alkantara Houška OFM.
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Ze zápisu pastorační rady 9. 12. 2008
Byli přítomni všichni členové PR: P. Antonín, P. Filip, P. Michal, br. Pacifik,
A. Brožová, J. Deutsch, L. Jirsová, H. Outratová, H. Podlahová, G. Skružná,
V. Vašků, L. Vorlová. Hosté: F. Jirsa, M. Vašků.
 Po zahájení prodeje v knihkupectví sester paulínek (v polovině ledna 2009)
bude vhodné dohodnout nový způsob prodeje Katolického týdeníku.
V otevírací době prodejny nebude KT v kostele, zamezí se ztrátám. Zajistí
br. Antonín.
 Pastorační rada byla ustanovena dle stanov na období 2 let, v lednu 2009
toto období končí. Poslední setkání PR bude v lednu 2009, počátkem roku
2009 bude ustanovena nová PR.
 Úkoly pro stávající členy PR: oslovit osobně vhodné lidi z farnosti a
požádat je o zapojení do práce ve farnosti a pro kandidaturu na člena PR.
F. Jirsa navrhne harmonogram ustanovení nové PR v souladu se stanovami,
pošle všem přítomným mailem k připomínkám.
 Navázání kontaktů s Běloruskem (výzva z Arcid. Charity Praha):
ubytování dětí v Praze vzhledem k prázdninovému termínu těžko zajistíme,
br. Filip osloví v neděli na „dětské“ rodiče a zjistí případné zájemce;
pomoc při navázání spolupráce s farností z Běloruska nabídli: H. Outratová,
G. Skružná, J. Deutsch, F. Jirsa, ale zatím se nenašel nikdo, kdo by za
spolupráci převzal odpovědnost.
 Ekumenická bohoslužba bude 20. 1. 2009 v 19:00 v Klubu v rámci setkání s
přáteli farnosti, po bohoslužbě bude pokračovat setkání s farností. Malé
občerstvení zajistí farníci.
 Nástěnky: A. Brožová se odstěhovala, starost o nástěnky převzala Lucie
Vorlová. L. Jirsová dává do nástěnky letáčky na konkrétní akce, zkusí
oslovit M. Antůškovou, která by mohla dodávat fotografie.
 Tříkrálová sbírka: je málo přihlášených vedoucích skupinek, z PR ani
z Charity se v požadovaném termínu (do 5. 12.) nikdo nepřihlásil (kromě
organizátorky H. Podlahové). G. Skružná vysvětlila PR, že Charita sice je
formálně organizátorem sbírky, ale pracovnice Charity nemají čas se jí
aktivně zúčastnit.
 Pro úplnost informování farníků je nezbytné obnovit posílání do farního
zpravodaje program z fary (br. Filip) a akcí v Klubu (J. Deutsch).
 Je nutné koordinovat akce v Klubu tak, aby se časově nepřekrývaly a
vzájemně se nerušily (dostatečný časový odstup).
Příští setkání se uskuteční v úterý 13. ledna 2009.
Hlavní téma: plán činností do konce školního roku 2008/2009.
_____________________________________________________
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Volby do pastorační rady
V únoru 2009 se budou konat volby do pastorační rady naší farnosti.
Funkční období PR je nyní podle arcidiecézních stanov 5 roků. Právo volit má
každý člen farního společenství starší 15 let, právo být zvolen má každý člen
farního společenství starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.
Kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit.
Návrh musí obsahovat kromě jména kandidáta také jeho telefonní nebo
mailové spojení nebo jinou možnost jak navrženého kandidáta
kontaktovat.
Písemné návrhy můžete podávat na faru do úterý 20. ledna 2009.
bratr Antonín Klaret

Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře.
PR spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým
společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu
duši“.
Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o
nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost
při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace
farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.
Hlavní úkoly pastorační rady:
(a) probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství
a oživovat spolupráci jeho členů;
(b) získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry
a jejího prohlubování;
(c) podporovat vznik a rozvoj nových kněžských a řeholních povolání ve
farnosti;
(d) přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou
účast celého farního společenství na liturgii;
(e) podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní
charitou;
(f) vidět zvláštní životní situaci rodin a různých skupin farního společenství
a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách;
(g) podporovat vzdělávací činnost ve farnosti;
(h) pravidelně informovat farní společenství o práci a problémech ve farnosti;
(i) společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství.
z diecézních stanov pro pastorační rady
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Posezení v Klubu na Silvestra bylo opravdu veselé,
přišel mezi nás i „Starý rok 2008“.
Již několik let se poslední den v roce na svátek svatého Silvestra
uskutečňuje setkání lidí z farnosti. Také letos bylo zahájeno v 16 hodin
v kostele děkovnou mší svatou, kterou sloužil farář Antonín Klaret. Po mši
jsme se přesunuli do Klubu, kde setkání pokračovalo v silvestrovském duchu.
V průběhu setkání se s námi přišel rozloučit „Starý rok 2008“ – viz foto níže.
„Starý rok“ poděkoval za všechno dobré, co jsme v minulém roce udělali,
šlechetně pominul všechno, co se nám nepovedlo a do nového roku popřál
hodně Božího požehnání. Jen co „Starý rok“ odešel, objevila se vzápětí paní
Francouzová ☺. Bratr Antonín přinesl kytaru a my ostatní něco dobrého
k zakousnutí. Kdo nepřišel na setkání, může jen litovat, že neviděl na vlastní
oči „Starý rok“ a řadu dalších zajímavých událostí.
Další zajímavé fotografie ze setkání jsou na internetových stránkách farnosti na
adrese www.pms.ofm.cz.
František Jirsa

_____________________________________________________
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DOPORUČUJEME
Ekologická sekce České křesťanské akademie se připojuje k lednovým
modlitbám a zve na úterý 13. ledna 2009 od 17:30 do přízemí kláštera Emauzy
(Praha 2, Vyšehradská 49) k Podvečeru modliteb za životní prostředí a náš
vztah k němu. Kázáním poslouží Ivan O. Štampach.
Unie katolických žen zve na
společenské odpoledne na téma Cesta kolem světa I - Singapur, 21. 1. 2009,
od 14:30 do 16:30 hod. v Klubu (vchod z Františkánské zahrady), přednáší
RNDr. Ondřej Bartušek;
přednášku z cyklu Ženská spiritualita: Otcové a matky – synové a dcery, ve
středu 21. ledna 2009 od 18:00 hod., přednáší PhDr. Jaroslav Šturma.
Přednáška se uskuteční v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6, v I. patře, v P1.
ADCM Praha zve na Večery ve středu, 21. 1. od 18:30. Na programu je
adorace, katecheze z cyklu "Big people" o bl. Jakubovi Alberione (S. Anna
Mátiková) a od 20 hod. zahraje Rapsodické divadlo z Olomouce hru ESTER.
(Možnost svátosti smíření, občerstvení… Více na www.praha.signaly.cz

Přednáška na téma Bible a psychoterapie se koná ve farním sále kostela
sv. Terezičky, Praha-Kobylisy v pátek 23. 1. 2009 od 17 hod.:
Doc. MUDr. ThDr. Max Kašparů, PhD: Otázky pastorální medicíny.

MYŠLENKY
Někteří křesťané se podobají apoštolům na orloji - všem se ukazují, ale
s nikým nemluví.
Nevím, proč věřím - snad je to dar, říká Jan Golub. Později dodal: víra je
tušení, víra je především dar, pro který člověk musí svobodně nastavit své
ruce! A první, čemu jsem se pak naučil, bylo: neházet kamenem po někom,
kdo nevěří. A taky neklamat sám sebe, že věřím, protože je mi všechno jasné.
Kdo je náš bližní v podobenství o milosrdném Samaritánovi? Ježíš na tuto
otázku záměrně přímo neodpověděl. Řekl však jinými slovy toto: "Přestaň chtít
třídit lidi na bližní a nebližní. Hleď si jen toho, abys ty sám byl bližním všech,
s nimiž se potkáš." Tak jako Samaritán, vlastně jako Ježíš, protože se stal
bližním, tj. blízkým každému člověku bez výjimek. (K. Lachmanová)
Myšlenky s úsměvem

Nechval přítele před průšvihem. Podvodníci se bojí ještě větších podvodníků.
Mít rád nutně neznamená být rád. Někteří lidé jsou zkaženi jen napůl: lžou, ale
ještě nekradou. Při dobré vůli je vždycky co nedělat. ☺
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Ježíšova chudoba
V životě svém i v životě církve jsme zvyklí spoléhat na okázalou prezentaci.
Velmi bychom chtěli uvidět Kristovo vítězství a triumf, jeho moc a vládu.
A zatím on je skrytý: je chudý v Betlémě, ještě chudší na Kalvárii a snad
nejskromnější v Eucharistii. Tím, že jde až do takové krajnosti ve své chudobě
a ponížení, zdůrazňuje význam skromných prostředků. Jeho narození
neprovází žádné znamení moci. Přichází k nám jako malé Dítě, zcela vydané
na milost lidí, kteří je obklopují. Je na nich závislý, nikomu neodporuje,
nemůže ukázat svou vůli ani se bránit. Dává se poznat především skrze svou
chudobu, poníženost, slabost. Takový přišel ve chvíli narození a takový bude
při svém umučení. Neznamená to, že Ježíš nepoužíval i bohatých prostředků.
Vždyť triumfální vjezd do Jeruzaléma je takovým okázalým projevem. Ježíš
chtěl ukázat, že když si to bude přát, budou se mu klanět zástupy a budou před
ním rozprostírat své pláště. Chtěl tím dokázat, že může cokoliv, ale to mohlo
apoštoly zmást. V Ježíšově životě byly i bohaté prostředky, jako zázraky, bylo
tu proměnění na hoře Tábor, ale on především užíval nenápadných prostředků,
a tím dával příklad i nám. Skromným prostředkem je utrpení přijaté z lásky
k Bohu, odříkání, někdy život ve velké tichosti, mlčení, kontemplaci. Tyto
neviditelné prostředky, které se ve světle víry ukazují jako rozhodující v osudu
světa. Bohaté prostředky jsou ty, jež jsou bohaté v očích světa, ale ve světle
víry jsou viděny jinak. "Neboť pošetilá Boží věc je moudřejší než lidé," říká
sv. Pavel, "a slabá Boží věc je silnější než lidé" (1 Kor 1,25). Nejbohatší jsou
tedy chudé prostředky, jsou i nejúčinnější, jsou projevem opravdové evangelní
moudrosti. Bohaté prostředky církev také potřebuje a nelze je odmítat. Bůh
nechce jednostrannost, chce, aby existoval katolický tisk, aby existovaly
rozmanité formy viditelného apoštolátu. Patronkou skromných prostředků je
Maria. Ta, která podle lidských měřítek ve svém životě nevykonala žádné
velké dílo. V jejím životě se vůbec nevyskytují bohaté projevy. Je v něm
chudoba, mlčení, skrytý život, pokora, poslušnost, modlitba, kontemplace,
odevzdanost Bohu. Její život, plný prostoty a užívání skromných prostředků,
byl životem skrytým v Bohu. K takovému životu zve i nás.
Ukázka z knihy Tadeusze Dajczera: Rozjímání o víře (vydaly Paulínky, 1998).
Ukázku a myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
______________________________________________________________________

Mnohé krásné postavy tohoto světa mi připomínají strom – mají korunu
naondulovanou i kvalitně oděný kmen, ovšem plody jejich úst mě vedou
k zamyšlení, v jaké půdě mají své kořeny.
(MUDr. Max Kašparů)
_____________________________________________________
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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
Leden 2009
10. 1.
11. 1.

So 14:00
Ne 16:00

12. 1. Po 19:00
13. 1. Út 19:19
14. 1. St 19:15
15. 1. Čt
8:00
18. - 25. ledna
20. 1. Út 19:00
21. 1.
27. 1.
2. 2.

St

14:30
18:30
Út 19:19
Po

Zpívání koled na Jungmannově nám.
Vánoční koncert s krátkou bohoslužbou slova
Na varhany hraje Míla Šimek
Setkání nad Písmem (dále každé pondělí)
Setkání pastorační rady
Katecheze dospělých (dále každou středu)
Připomínka 14ti umučených bratří
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Ekumenická bohoslužba
Po ukončení bude setkání s farností
Přednáška s promítáním: Cesta kolem světa (UKŽ)
Večery ve středu (nejen pro mládež pořádá ADCM)
Přednáška s promítáním na téma:
Procházka Římem po stopách apoštola Pavla
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

kostel

fara
fara

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

Modlitba
Pane, v novém roce nám dej jasné myšlenky, ochraň nás před nepotřebným
mluvením a daruj nám klid, abychom správně viděli sebe, své možnosti
a své hranice, abychom nebyli příliš hrdí na své úspěchy a příliš zoufalí nad
svými prohrami.
___________________________________________________________________________________

Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 15. 1. 2009. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1. Náklady na vytištění
jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč. Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do
pokladničky v kostele.

8

