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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
v poslední lednovou neděli se splnilo mé přání, a to, že jsem už sloužil nedělní
mši svatou ve všech plánovaných časech. Měl bych se tedy teoreticky vidět již
s vámi se všemi. Většinou sice mívám v 9 hodin tu první, ale několikrát jsem
sloužil mši sv. pro rodiny s dětmi v 10:15, jednou jsem měl večerní a nakonec
i polední mší svatou. Možná jsou ještě nějací farníci, kteří chodívají pravidelně
v sobotu večer, ale tam jsem se ještě nedostal. Po přečtení dotazníků, které jste
vyplňovali v minulém roce, jsem měl dokonce i dojem, že někteří by měli rádi
užší kontakt s farností nebo s františkány. Snažil jsem se tedy zastupovat
nemocné katechetky, vedu teď i nějaké individuální přípravy ke svátostem pro
dospělé i děti, ale stále mi připadá, že z farnosti znám jenom poměrně malou
skupinku, která se tu objevuje častěji. Zbytek lidí, a je jich hodně, zůstává
tajemným, bezejmenným společenstvím. Mám teď na mysli i volby do
pastorační rady. Objevilo se pár jmen kandidátů, ale spíše z té skupiny známé.
Moc bych chtěl, aby farnost byla více jako rodina. Když mám před očima
konkrétní lidi, lépe se mi pro ně pracuje a za ně se modlí. Prosím o modlitbu za
živou farnost. Prosím o pomoc v tom poznání se. Poznávat se je v myšlení
bible milovat.
menší bratr Antonín

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.
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.

Setkání s přáteli farnosti bude na masopustní úterý 24. února v 19:19
v Klubu. Vstupné 50,- Kč, abychom tak přispěli na výdaje s přípravou
společné teplé večeře. Něco sladkého k čaji prosím přineste sami. Svoji účast
zapište v Klubu vždy v neděli (10-12), nebo se hlaste na tel. 604 414 929
(abychom mohli podle účasti nakoupit).
bratr Antonín

Poděkování
Děkuji všem, kteří jste se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkuji zvláště
Vám starším a dětem, kteří jste s úsměvem a kasičkou vyráželi do ulic. Děkuji
i všem, kteří jste přispěli svoji modlitbou, společným zpěvem před kostelem,
finanční částkou nebo jinou podporou po celou dobu konání této sbírky. Velký
dík patří i Markétě a Petrovi Lutkovým, kteří „zpěváky“ doprovázeli na
klávesy a kytaru. Zapojením se do sbírky jsme měli možnost pomoci
potřebným lidem. Naše farnost tak přispěla na sociální projekty celkovou
částkou 49 912,- Kč, což svědčí o Vaší velkorysosti. Všem Pán Bůh zaplať.
Koordinátorka TS – Helena Podlahová

Ekumenická bohoslužba
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se v úterý 20. 1. v 19 hod. konala
v kostele Panny Marie Sněžné ekumenická bohoslužba. Kromě 3 bratrů
františkánů se zúčastnili také 3 představitelé jiných církví (z církve bratrské,
pravoslavné a církve československé husitské). I když v celé chrámové lodi
bylo rozseto nemnoho účastníků (včetně 3 dalších františkánů), bohoslužba
měla důstojný průběh. Hudební doprovod zajistili manželé Radovi. Po
skončení bohoslužby pokračovalo setkání v Klubu u kávy, čaje a s koláčky.
Vzájemně jsme se představili a povídali si o životě v jednotlivých církvích.
Bylo to velmi poučné a zajímavé. Velký dík patří br. Alkantarovi OFM, který
celou ekumenickou bohoslužbu připravil a zorganizoval, a také br. Antonínovi,
který zase s námi zůstal v Klubu až do konce.
Ludmila Jirsová
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Volby do pastorační rady
v naší farnosti se budou konat v sobotu 14. února 2009 po večerní
mši sv. a v neděli 15. února 2009 po každé mši sv.
Orazítkované volební lístky budou rozdávány po skončení mše při
východu z kostela; volit se bude v kapli P. Marie Pasovské. Všechny
potřebné informace najdete na volebním lístku a členové volební komise
(Jirsa F., Ludvíková Ž. a Vašků V.) vám budou k dispozici.
Byli navrženi tito kandidáti:
Harmáčková Božena
Kabzanová Anna
Kotland Miroslav
Macková Monika
Podlahová Helena






bratr Antonín

Ze zápisu pastorační rady 13. 1. 2008
Přítomni: P. Antonín Klaret, br. Pacifik, A. Brožová, L. Jirsová, H. Podlahová,
G. Skružná, V. Vašků. Hosté: F. Jirsa.
Omluveni: P. Filip, P. Michal, J. Deutsch, H. Outratová, L. Vorlová .
Prodej Katolického týdeníku je nyní v nově otevřeném Knihkupectví Paulínek,
zbytek KT bude vždy v neděli v kostele, napsat oznámení do kostela.
Volby do pastorační rady:
pastorační rada bude volena na 5 let (dle Arcidies. stanov platných od 2008);
volby se uskuteční, pokud budou navrženi minimálně 4 kandidáti.
Volební komise (VK): Jirsa František, Ludvíková Žofie, Vašků Vladimír;
VK připraví předem stanovený počet volebních lístků označených razítkem.
Pokud budou splněny podmínky, budou volby v sobotu 14. 2. po večerní mši a
v neděli 15. 2. 2009 po každé mši sv., orazítkované volební lístky budou
rozdávány po mše sv. při východu z kostela; volit se bude v kapli P. Marie
Pasovské.
14 dnů před volbami bude zveřejněna listina kandidátů.
Tříkrálová sbírka: 65 % z vybraných peněz se vrátí do farnosti na sociální
programy:
a) Adopce na dálku (farnost přispívá ročně 5000,- Kč na studium indické
dívce – Shilpa Poojary); b) potřebným lidem.
Program: na 1. neděli postní (1. 3.) bude čten seznam katechumenů, 3., 4. a 5.
neděli postní budou skrutinia při mši sv. v 9 hod.
V úředních hodinách mohou farníci použít na faře internet (k osobní potřebě).
Příští setkání PR se uskuteční v úterý 10. února 2009.
_____________________________________________________
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DOPORUČUJEME
Cyklus přednášek o sociální nauce církve
Druhá beseda v rámci Iniciativy 17-11 se koná opět první středu v měcíci, tj.
4. února v 19:00 v Divadle Miriam (Ke Strašnické 10, Praha 10). Hostem bude
pražský světící biskup, předseda Rady Iustitia et Pax, Mons. Václav Malý.
Diskusní setkání má název Církev a očekávání současného světa. Vystoupení
hostů jsou nahrávána a budou v brzké době zpřístupněna na internetu. Podněty
a otázky můžete adresovat na e-mail: iniciativa1711@centrum.cz.
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úterý 10. února 2009
od 17:30 do přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49) k besedě
s Ing. Petrem Slavíkem z Magistrátu hlavního města Prahy. Téma je Historický
vývoj pražské přírody.
Unie katolických žen zve na
společenské odpoledne na téma Cesta kolem světa II. - Taiwan, 18. 2. 2009,
od 14:30 do 16:30 hod. v Klubu (vchod z Františkánské zahrady), přednáší
RNDr. Ondřej Bartušek;
přednášku z cyklu Ženská spiritualita: Rovnost a nerovnost křesťanů a
křesťanek, středa 18. 2. 2009 od 18:00 hod., přednáší Ing. Marie Kolářová.
Přednáška se uskuteční v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6, v I. patře.

Výstava
Svatý Václav – ochránce České země
Anežský klášter, Anežská 12/811, Praha 1
Výstava potrvá do 8. března 2009, denně 10-18 (mimo pondělí).
Unikátní výstavu artefaktů spojených se životem a kultem sv. Václava pořádá
v rámci Svatováclavského roku Arcibiskupství pražské ve spolupráci s NG.
Největším skvostem výstavy je Palladium země české včetně oltáříku, který
byl pro něj zhotoven ve Vídni. Vystavuje se po více než 60 letech. Podle
barokních legend darovala Palladium sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila.
Český kníže tento kovový reliéf zachycující Pannu Marii s Kristem nosil celý
život na prsou. Po zavraždění Václava bylo Palladium pravděpodobně
zakopáno někde v zemi.
_______________________________________________________________
K radostem lidské duše přispívá dosažení malého úspěchu. Velké úspěchy
přicházejí jen občas, zatímco malých lze dosáhnout každý den. (M. Kašparů)
4

Doba ztišení, obrácení a proměny
25. února, Popeleční středou, začíná významná část liturgického roku – doba
postní. Vstupme do tohoto období inspirováni, povzbuzeni a provázeni slovy
P. Prokopa Brože: Doba postní v sobě skrývá jedno nesmírně cenné kouzlo.
Připravuje nás na tajemství znovuzrození formou ztišení, pokání, obrácení a
proměny. Kardinál Martini ve své knize „Modlitba a intelektuální konverse“
popisuje čtverou konversi, čtveré obrácení, jímž křesťan během svého života
prochází. Obrácení je totiž velmi vzácný životní proces, jímž člověk
uspořádává svůj život napříč různými krizemi, velkými objevy, opravdovým
růstem i bolestným upadáním a celou řadou životních progresů i regresů.
Cenné na obrácení je, že se nemůže obejít bez víry: jen ve víře je možné dovést
obrácení ke zdárnému konci. V tomto bohatém ději lidského života, který je ve
víře bezpečně zakotven v podstavě Božího obdarování, můžeme nyní rozlišit
jakési čtyři fáze: obrácení náboženské, morální, intelektuální a mystické.
Obrácení náboženské nás přivádí ke schopnosti rozlišovat dobro od zla, a to
zcela jasně a zřetelně. Pokud se dnes lidé nechávají strhávat „blbou náladou“
je to jen proto, že toto prvé obrácení přehlédli či přeskočili. Zde se rodí
skutečný optimismus, skutečné „dobro“ v srdci člověka, milý nadhled a
skutečný realistický odhad situace. Svatý Augustin před obrácením patřil k
sektě manichejců, kteří se snažili řešit otázku dobra a zla tak, že měli prostě
dva bohy: jednoho zlého, druhého dobrého. Právě po obrácení svatý Augustin
zjistil, že Bůh je dobrý, a odtud také vyšel na cestu skutečného rozlišování
dobra a zla. Na cestě obrácení můžeme nyní postoupit a představit obrácení
morální. Dobro od Boha má nyní dát tvar lidské bytosti. K tomu je třeba
dobrého svědomí, dobrého úsudku a – zvláště dnes bych zdůraznil – dobrého
vkusu. Dobro, které nachází svou jednoznačnost v Bohu, nyní prostupuje
konkrétní lidské bytosti. Třetí fází je obrácení intelektuální: jde o vírou, láskou
a nadějí osvícený rozum. Otázku po pravdě, po pravém člověku, sice můžeme
řešit v rámci morálního obrácení ale vyřešit ji můžeme až tehdy, kdy svůj
rozum zcela otevřeme víře; až pak zjistíme, jak hodně rozumu prospívá, když
na sebe nechá dopadat světlo víry. Poslední je obrácení mystické: jde o vnitřně
jednoduchý pohled na život, který je dán tím, že se člověk ve své intimitě
spojuje s Bohem. Na této úrovni se člověk stává velmi akčním, neupadá přitom
do workoholismu či jiného druhu „lenošení“, má pozornost zaměřenou na
zcela konkrétní lidi i události, a přitom mu neuniká pohled na celek. Přeji vám
všem, aby Boží dar obrácení u vás zdomácněl natolik, že nejenže prokreslí tvář
vaší osobnosti, která se ve svém dobru umí obětovat, ale bude též zdrojem
krásných životních plodů.
P. Prokop Brož, převzato z Arcidiecézního zpravodaje 2/2009
_____________________________________________________
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MYŠLENKY
"Na to musíte přijet až do Afganistánu, abyste opravdu pocítili, jak v tomto
(vojenský kaplan P. Svoboda)
životě nám skutečně jde o život!"
Až jednou uvnitř - v srdci a víře zakusíš radost vykoupeného člověka,
vypořádáš se i s nejtěžším životem.
Valentýnské jiskření
Láska je jako jarní počasí - nepřichází v úvahu, že bychom se nudili.
Bez lásky mohu žít vedle tebe, jak dlouho chci. Ale bez lásky nemohu žít
s tebou ani den!
Dokonalý vztah je možný - ale ne s tím, kdo je dokonalý.
S láskou je to jako se sluncem - někteří se krásně opálí, jiní se škaredě spálí.
Masopustní konfety
Muž ať je dirigent, ale první housle má hrát žena!
Manželství je prý boj. Bez lásky je to ale předem prohraná bitva.
Netřeba velkých obětí, když na to stačí objetí!
Až tě zase přepadnou sny o princi na bílém koni, uteč se k nějaké realitě začni třeba uklízet ve stáji.
Hádanka na konec: Máme v Praze kostel sv. Valentina?
Správná odpověď: kostel sv. Valentina býval v dnešní Praze l, ve Valentinské ulici.
V době josefinské byl zrušen, později zbourán, zbylo jen pojmenování ulice.
Myšlenky a krátké počtení vybírá Charles Tvrzník.

____________________________________________________________

Alfa a omega
Pro workoholika je práce alfou a omegou, tedy tím prvním a posledním. Alfa
a omega jsou první a poslední písmena řecké abecedy, v češtině říkáme
podobně "od á do zet". V Bibli jsou obě písmena spojována s Bohem a Ježíšem
Kristem. "Já jsem Alfa i Omega, praví Bůh, ten který jest a který byl a který
přichází, Všemohoucí." (Zjevení Janovo 1,8) Písmena alfa a omega se postupně
stávala Kristovými symboly, které zvěstují, že Ježíš Kristus jako ten První
a Poslední i přes různé katastrofy a apokalyptické hrůzy – bude mít poslední
slovo. Konečně, kurzy Alfa, pořádané dvakrát ročně v Komunitním centru sv.
Prokopa v Nových Butovicích, jsou praktickým úvodem do křesťanské víry.
Současný kurz je od 19. 1. do 30. 3. 2009. Účast na kurzu lze jen doporučit.
Přihlásit se můžete na tel. 251 618 893, 777 739 612 nebo e-mailem na adrese
scarano@seznam.cz nebo přímo v KC, V Hůrkách 8, 158 00 Praha 5 – N. Butovice.
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Rudyard Kipling: Když ...
Když bezhlavost svým okem klidně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když, podezříván, pevně v sebe věříš,
však neviníš svých soků z bezpráví,
když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,
lží obtáčen jsa, neupadat v lež,
když záštím oblit, sám jsi beze zloby,
slov ctnostných nadarmo však nebereš.
Když umíš snít a nepodlehnout snění,
když hloubat znáš a dovedeš přec žít,
když proti triumfu i proti ponížení
jak proti svůdcům společným jsi kryt,
když nezoufáš, ač poctivá tvá slova
jsou kroucena, by úskok z nich se stal,
když hroutí se Tvé stavení a znovu
jak dělník lopotíš se dál.
Když spočítat znáš hromadu svých zisků
a na jediný hod vše riskovat,
zas po prohře se vracet k východisku
a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,
když přinutit znáš srdce své a činy,
by s Tebou vytrvaly nejvěrněj,
ač tep a pohyb uniká Ti živý
a jen vůle Tvá káže "vytrvej!"
Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,
když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,
když sbratřen s davem, uchováš si hrdost
a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král,
když řekneš: "svými vteřinami všemi,
mně, čase, jak bych závodníkem byl, služ!"
- pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi,
a co je více: pak, synu můj, jsi muž!
Rudyard Kipling (1865-1936), anglický spisovatel, který barvitě zachytil život v kdysi
britských koloniích. Známým románem je Kniha džunglí. Jako první angl. spisovatel
obdržel Nobelovu cenu za literaturu (1907). V Čechách si získal též velkou oblibu
výbor z jeho veršů: Písně mužů (báseň „Když..“ je jedna z nich). Báseň If (Když) byla
oblíbenou básní i našich prvních dvou prezidentů.
_____________________________________________________
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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
Únor 2009
2. 2.

Po

2 2.
3. 2.
4. 2.

Po 19:00
Út
St 19:15

10. 2.
11. 2.

Út 19:19
St

16. 2.
18. 2.
22. 2.
24. 2.

Po 8:00
St 14:30
Ne
Út 19:19

25. 2.

St

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Světový den zasvěcených osob
Setkání nad Písmem (dále každé pondělí)
Památka sv. Blažeje
Katecheze dospělých (dále každou středu)
Světový den boje proti rakovině
Setkání pastorační rady
Památka Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných
Připomínka 14ti umučených bratří
Přednáška s promítáním: Cesta kolem světa II. (UKŽ)
Sbírka: Svatopetrský haléř
Masopustní úterý
Setkání farnosti - společná večeře s bratry františkány
Popeleční středa, den přísného postu

fara
fara
fara

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

Změna
Knihkupectví Paulínek, které je od ledna nově otevřeno v kapli sv. Jana
Nepomuckého (vchod z nádvoří kostela), je otevřeno ve všední dny 9-18,
v sobotu 9-14. V prodejně si mimo jiné můžete zakoupit i Katolický
týdeník a periodika, která dříve byla v kostele.
___________________________________________________________________________________

Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 18. 2. 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.
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