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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila
dny velikonočního tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu) jako
zasvěcené svátky. Přece však cítíme, že jsou to posvátné dny a jejich slavení je
spojené s mimořádnými milostmi. Na Zelený čtvrtek dopoledne si my kněží
obnovujeme v katedrále své závazky. Mše svatá se svěcením olejů v katedrále
je přístupná pro každého, jistě budeme vděčni za každou vaši podporu
v modlitbě. Večer pak, po dobré postní přípravě, je čas ke společnému pozvání
celé farnosti k Večeři Páně. Jenom katechumeni a malé děti jsou tak trochu
mimo. Naše maminka to řešila tak, že nám dětem, pokud jsme ještě nemohly
přistupovat ke svatému přijímání, dávala pusu, a to nejen na Zelený čtvrtek, ale
pokaždé, když se vracela s Pánem Ježíšem v srdci. Myslím, že to není špatný
nápad. Kéž nám pak Pánova přítomnost umožní, abychom celé svátky prožili
ve vědomí posvátnosti. Křížová cesta a památka umučení Páně o Velkém pátku
nás činí svědky události vykoupení. Je to příležitost k díkům za dar víry a také
za každoroční katechumeny v naší farnosti. Jsou připomínkou dobra, kterého
se dostalo i nám. O velikonoční vigilií už budou mít i katechumeni účast na
všem spolu s námi. Kristus, vítěz nad smrtí, zvítězil i v jejich životech; mimo
jiné i tímto způsobem rozradostňuje naši farnost. V neposlední řadě bych chtěl

povzbudit k moudrosti ty, kdo se ještě domnívají, že po velikonoční svaté
zpovědi musí jít znovu o neděli Božího milosrdenství (2. neděle velikonoční)
ke svátosti smíření. Určitě v nebi nemají zájem, aby po dobré čtyřicetidenní
přípravě a zpovídání před Velikonocemi byli kněží znovu ve zpovědnicích.
Vlastně ani není možné v tento den všechny vyzpovídat... Milosrdenství je
hoden ten, kdo má s druhými milosrdenství. Moc vám všem přeji na něm
menší bratr Antonín
podíl.

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.
pro děti od 5. tř. ve středu od 17 hod. v malém refektáři;
pro děti (+ – 13 let) v úterý od 16 hod. na faře.
Nový katechumenát, tj. příprava dospělých na křest, bude zahájen 29. 4.

Křížová cesta na Petříně s hudebním doprovodem bude na Květnou
neděli 5. 4. v 15:00 hod. Sejdeme se u prvního zastavení na Petříně.
Setkání na Zelený čtvrtek (9. dubna 2009)
Stejně jako v minulých letech se i letos sejdeme po obřadech v Klubu,
abychom ještě nějaký čas zůstali ve společenství. Připravíme vhodnou večeři –
každý nechť donese občerstvení. Setrváme v tichosti a modlitbě.
Na setkání zve Helena Podlahová.

Setkání přátel farnosti
se konalo zase po delší době v komornější sestavě 17. 3. 2009 v Klubu. Na
masopustní úterý (24. 2.) se nás sešlo celkem asi 60 ve velkém refektáři spolu
s bratry františkány. Nechyběla vařená kolena, koblížky, ale i jiné dobroty.
Mohli jsme se setkat a pohovořit i s farníky, s nimiž se tak často nevidíme a
oslovit i hosty, kteří měli odvahu přijít mezi nás v tento den poprvé. Na setkání
třetí úterý v březnu se nás sešlo asi 15. Tentokrát chyběl farář Antonín, takže
jsme si nezazpívali, ale zato jsme si více popovídali. Těšíme se zase na příští
setkání v úterý 28. 4. v 19:19 v Klubu.
Ludmila Jirsová
_____________________________________________________________________________

Zmrtvýchvstání znamená, že Ježíš nezemřel do nicoty! Co čeká člověka, až dosáhne
toho nejposlednějšího, posledního dne svého života? Žádné "nic", nýbrž ono
"všechno", jímž je Bůh. Kdo věří, ví: smrt je průchodem k Bohu, vejití do Boží
skrytosti, která přesahuje všechny představy, kterou žádné lidské oko nevidělo a která
se vymyká jeho zásahu, pochopení, promýšlení i fantazii. (H. Küng)
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Malý farní výlet v sobotu 18. dubna 2009 do
Brandýsa nad Labem
Kdo máte chuť, můžete se připojit na malou výpravu za kulturou do tohoto
nedalekého městečka. Pojedeme autobusem č. 375 ze stanice Českomoravská
metra B, odjezd autobusu je v 9:30. Jízdenky MHD platí na část cesty. Protože
jde již o příměstskou linku, jízdenky si dokoupíme. Návrat plánujeme kolem
18 hod.
Navštívíme
výstavu obrazů a grafik Dominika Jirsy v Galerii Crux, ul. Ivana Olbrachta 45,
která byla zahájena 20. 3. 2009. Galerii spravují školské sestry, a tak jim patří
velký dík, že umožňují vystavovat tvorbu i těm nejmladším a začínajícím, mezi
které Dominik patří;
zámek - původně raně gotická tvrz ze 14. stol., později rozšířená na gotický
hrad. V 16. stol. přestavěn Habsburky na reprezentační renesanční zámek. Za
třicetileté války poničen, v 19. stol. částečně romanticky upraven. V současné
době postupně rekonstruován. Vstupné je pro dospělé 50 Kč, pro děti od 6 let,
studenty a důchodce 25 Kč, rodinné 110 Kč; prohlídka zámku trvá 45 minut;
podle počasí zavítáme do baziliky sv. Václava a chrámu Nanebevzetí Panny
Marie ve Staré Boleslavi (pěšky přejdeme přes most).
Na malý výlet zvou Jirsovi.

Již pátým rokem zveme všechny příznivce
cykloturistiky
k týdennímu putování
v termínu od 9.-15. srpna 2009
do samotného srdce Šumavy.
Letos strávíme společné chvíle na Šumavě, od Lipna až k jezeru Laka
(cca 15 km od Želené Rudy). Duchovní doprovod zajištěn. Bližší informace
najdete v příští Sněžence. Přihlásit se je možné na tel. 602 424 653 nebo
mailem (h.podlahova@seznam.cz) do konce června 2009.
Na společný týden s vámi se těší Helena Podlahová a Lukáš Petrus.

_______________________________________________________
Modlitba
Dej mi, Pane, rozum, který Tě poznává, moudrost, která tě nalézá, život, který
se Ti líbí, vytrvalost, která s důvěrou lne k Tobě, a důvěru, jež mě konečně
učiní zcela Tvým.
(Tomáš Akvinský, +1274)
____________________________________________________
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Hospodaření farnosti v roce 2008
Příjmy
sbírky
tisk
tábor
dary
pronájmy
úroky

příjmy celkem

Výdaje
odvody ze sbírek
tisk
energie (elektřina, plyn)
zaměstnanci
tábor
bohoslužebné výdaje
výpočetní technika
služby (telefony, alarm)
režie
společenství farnosti
dary
bankovní poplatky
ostatní výdaje
1 433 019 výdaje celkem

1 126 615
156 000
63 600
55 550
31 000
254

505 293
224 577
207 825
142 925
63 600
51 688
29 711
29 708
24 267
15 086
9 350
6 113
31 996
1 342 139

Příjmy
Hlavní část příjmů farnosti tvoří nedělní sbírky společně s penězi
z pokladniček v kostele. Z pokladniček pocházejí i příjmy za tisk.
Výdaje
Ze sbírek se odvádí 10 % arcidiecézi a 25 % Provincii bratří františkánů,
která hradí opravy kostela. Účelové sbírky se odvádějí celé. Největší část
výdajů za tisk tvoří Katolický týdeník (151 709 Kč). K prodeji v kostele jsou
dále nabízeny také farní zpravodaj Sněženka, Liturgické texty a další tiskoviny.
Jediným zaměstnancem farnosti je bratr Pacifik jako kostelník. Bohoslužebné
výdaje zahrnují hostie, víno, svíčky, květiny. Do režie jsou zahrnuty například
úklidové prostředky, kancelářské potřeby a další drobné výdaje. Položka
společenství zahrnuje náklady na pomůcky pro Luciána a na občerstvení při
František Jirsa
některých farních akcích.
_____________________________________________________________________
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 15.4. 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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DOPORUČUJEME
Ekologická sekce ČKA zve na
besedu (odloženou) s biochemičkou RNDr. Ivanou Macháčkovou, CSc.,
ředitelkou Institutu ekumenických studií, na téma Periodicita růstu rostlin,
v úterý 14. 4. od 17:30 do přízemí kláštera Emauzy;
na ekumenickou bohoslužbu (spolu Akademickou farností) ke Dni Země na
úterý 21. 4. 2009 od 19 hod. do kostela Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova
Mostu) a po ní cca od 20 hodin bude v sakristii kostela následovat diskuse.
Unie katolických žen zve na
besedu s PhDr. Kateřinou Bečkovou, předsedkyní Klubu za starou Prahu, na
téma Krásy Prahy a jejich ochrana pro budoucnost, 15. 4. od 14:30 do Klubu;
pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí (mše svatá, návštěva hradu
Lemberka a Zdislaviny studánky), která se koná v neděli 10. 5. Hlaste se na
tel. 220 181 329 nebo mailem ukz@volny.cz do 30. 4. 2009.
Výstava Česká Bible v průběhu staletí se koná v Karolinu do 12. 4. 2009.
Projekt představuje dějiny bible a variabilitu její knižní a výtvarné formy na
našem území od nejstarších dochovaných zlomků od 11. stol. do současnosti.
_____________________________________________________________
Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:

7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
9:00, 10:15 (pro rodiče s dětmi), 11:30, 18:00
17:25 modlitba růžence

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Duben 2009
1. 4.
5. 4.
6. 4.
9. 4.

St
Ne
Po
Čt

10. 4. Pá
15. 4. St

19:15
15:00
19:19
18:00
19:19

8:00
14:30
18:30
18. 4. So 9:30
19. 4. - 23. 4.
23. 4. Čt
28. 4. Út 19:19
1. 5. Pá 10:30

fara
Petřín
Klub

Katecheze dospělých (každou středu)
Křížová cesta na Petříně (sraz u 1. zastavení)
Setkávání nad Písmem (každé pondělí kromě Velikonoc)
Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně
Setkání po mši svaté
Velký pátek – postní den, sbírka na Svatou zemi
Připomínka 14 umučených bratří
Beseda: Krásy Prahy a jejich ochrana pro budoucnost (UKŽ)
Večery ve středu (ADCM)
Malý farní výlet
Kapitula bratří františkánů
Svátek sv. Vojtěcha, patrona pražské arcidiecéze
Setkání přátel farnosti
První májová pouť v Hájku, celebruje P. Filip OFM

____________________________________________________
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BOHOSLUŽBY VELIKONOČNÍHO TÝDNE
KVĚTNÁ NEDĚLE
5. dubna
Mše sv. v 9:30
na začátku žehnání ratolestí v ambitu kláštera,
(není mše sv. pro rodiče s dětmi),

v 11:30, 18:00.

ZELENÝ ČTVRTEK
9. dubna
Mše sv. v 18:00 na památku Večeře Páně
s obřadem mytí nohou.
Po mši sv. odnesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady.
Osobní tichá adorace do 21:00.

VELKÝ PÁTEK – postní den
Památka Umučení Páně
10. dubna
Kostel a Getsemanská zahrada otevřeny od 8:30 hod.

V 15:00 křížová cesta na nádvoří kostela,
v 16:00 obřady Velkého pátku.

BÍLÁ SOBOTA
11. dubna
Kostel otevřený od 8:30.

Ve 20:00 velikonoční vigilie,
začíná žehnáním ohně na nádvoří kostela.

Celebruje biskup Václav Malý.

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
12. dubna
Mše sv. v 9:00 a 10:15 s žehnáním pokrmů,
v 11:30 a 18:00.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
13. dubna
Mše sv. v 9:00, 11:30, 18:00.
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