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Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1
Číslo 5

Ročník XV.

Květen 2009

Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
začíná měsíc květen, měsíc zasvěcený Panně Marii. Je dobré si tedy znovu
připomenout, že náš kostel má Pannu Marii za svou zvláštní ochránkyni.
Dějiny spojené s tímto kostelem jsou často i krvavé a nepokojné, a přece kostel
doposud stojí. Připomíná nám ochranu Panny Marie a je zároveň výzvou,
abychom úctu k ní rozvíjeli a podporovali. Nestačí jenom podepisovat petice
za znovupostavení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, i když tato
aktivita je jistě také chvályhodná a plně ji podporuji. Naše setkávání při
modlitbě růžence nebo v květnu při modlitbě litanií má za úkol přiblížit život
Panny Marie a jejího Syna naší době, abychom zůstali navzdory všem změnám
solí, která má svoji chuť. Úloha Panny Marie je velmi vznešená, ale zároveň
velmi nenápadná. Nejde o dlouhé modlitby, ale o uchovávání v našich srdcích
toho, co od Pána přijímáme a za co jsme zodpovědní. Náš kostel, schovaný
uprostřed rušného centra města, je náručím Matky, která zve k setkání a chce
nám nejen po tomto putování, ale ještě během něho ukazovat Ježíše, který
pamatoval na společenství sebe, Matky a nás i při umírání na kříži. Přeji vám
radostné prožití měsíce května s občerstvením lidské lásky láskou Boží, láskou,
kterou nám sám Pán nabízí skrze svou Matku a vlastně i skrze náš kostel.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Májová pobožnost
V měsíci květnu budou mariánské pobožnosti, mariánské litanie, přede mši sv.
v 17:30 hod. Nebude modlitba růžence.
Setkání s přáteli farnosti se bude konat jako obvykle třetí úterý v měsíci,
tj. 19. května v 19:19 v Klubu. Nezapomeňte na něco dobrého ke kávě.

První svaté přijímání
v neděli 24. května při mši svaté v 9:30
Poprvé ke stolu Páně přistoupí Jan Šafář, Larisa Rajnišová,
Anna Pazourková, Kateřina Sixtová a Jakub Pak.
Děti se na sobotní svátost smíření a na nedělní slavnost pečlivě připravují
a velice se těší. Kéž je celá naše farní rodina doprovodí modlitbou, oběťmi
a dobrým příkladem. S důvěrou v Boží pomoc společně za ně prosme:
Bože Otče, shlédni na tyto děti a vezmi je pod svou zvláštní ochranu,
veď jejich kroky na všech jejich životních cestách.
Naplň je Duchem svatým, aby poznaly pravdu víry a měly sílu podle ní žít.
Ochraňuj je před každým nebezpečím a dej jim živou víru, pevnou naději a
pravou lásku, aby Tě milovaly a toužily po setkání s Tvým Synem, Ježíšem
Kristem. Dej, ať nad nimi bdí nebeská Matka Panna Maria a chrání je všichni
svatí. Amen.
V 17:30 se těšíme na setkání s dětmi při májové pobožnosti.
katechetka Mgr. Taťána Lenfeldová

Pozvání na pouť do Hájku 13. 6. 2009
Spolu s naším farářem Tondou oslavíme svátek sv. Antonína v Hájku při
mši svaté v 10:30 hod. Můžete jet na kole s br. Antonínem od metra B,
stanice Zličín, nebo autobusem č. 307 ze Zličína do zastávky Červený
Újezd, poté cca 1 km pěšky nebo budete do Hájku dopraveni autem.
V příští Sněžence více.

Pozvání ke službě lektora
Prosíme všechny farníky, kteří navštěvují nedělní bohoslužbu v 9:00 hod. a
chtěli by se zapojit do řad lektorů (tedy těch, kteří čtou), ať kontaktují faráře
Antonína nebo paní Helenu Podlahovou (602 424 653).
2

Absolventský koncert
Lenka Pištécká

Collegium Mariánům - Týnská vyšší odborná škola
Obor Chrámové sbormistrovství
p

Pátek 8. května 2009 v 16 hod.
kostel Panny Marie Sněžné
Chlapecký sbor Bruncvík & Coro e Orchestra di Strada
hudba od gregoriánského chorálu po české baroko

Alena a Michael Bílkovi vystavují u františkánů
Ve středu 3. června 2009 v 18 hodin
bude v ambitu kláštera bratří františkánů
zahájena výstava dvou význačných umělců. Svojí pozoruhodnou grafikou
se představí Alena Bílková, jedinečný prostor "zalidní" dřevěné
postavy sochaře Michaela Bílka. Více v červnové Sněžence.

Flétnový večer
posluchačů Konzervatoře Jaroslava Ježka
ze třídy prof. Maria Mesanyho

ve středu 3. června 2009 v 19:19 hod. ve Farním klubu
Zazní díla W. A. Mozarta, J. Quantze, A. Piazzolly a dalších autorů.

Vstupné 30,- a 10,- Kč.
______________________________________________________
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Již pátým rokem zveme příznivce cykloturistiky
k týdennímu putování
9.-15. srpna 2009
do samotného srdce Šumavy.
9. 8.

odjezd z Prahy-Hlavního nádraží do Horní Plané,
ubytování na faře v Horní Plané do středy 12. 8. 2009,
12. 8. přesun do salesiánského střediska na Horské Kvildě na Šumavě,
15. 8. ve večerních hodinách příjezd do Prahy na Hlavní nádraží.
Duchovní doprovod zajištěn.
Zve H. Podlahová a L. Petrus (602424653, h.podlahova@seznam.cz).

HUMOR
Na kávě nešetřit
Vypráví se, že papež Jan Pavel II. byl na obědě v ženském klášteře. Po kávě,
kterou mu sestry po jídle nabídly, poznamenal s úsměvem: „Pravá káva
dobrých řeholních sester – hodně lásky a málo kávy.“
Láska téměř nebeská
Adam a Eva byli nejšťastnější pár, který kdy žil. Neměli tchána ani tchyni!

DOPORUČUJEME
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úterý 12. 5. 2009 od
17:30 do přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49) k besedě na téma
Územní plán, problematika severního obchvatu Prahy. Úvodní slovo přednese
Ing. Petr Hejl, starosta městské části Praha - Suchdol. Předpokládaný konec
besedy je do 19:20.
Unie katolických žen zve na
přednášku z cyklu Ženská spiritualita: Mariánské atributy III., ve středu 13. 5.
od 18:00, přednáší prof. PhDr. Ing. Jan Royt; v budově KTF, Thákurova 3,
Praha 6, v 1. patře, v P3;
společenské odpoledne na téma Cesta kolem světa IV. - Nový Zéland - města,,
20. 5. 2009, od 14:30 do 16:30 v Klubu, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.
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Provincie bratří františkánů,
studenti bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy,
Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti
a
Památník národního písemnictví
Vás srdečně zvou na

rekonstrukci barokní pouti

Vůdce cesty do Hájku svatého
v sobotu 16. května 2009

Program:
Poutní procesí se zpěvy a dobovými modlitbami po části staré poutní cesty ze
Starých Litovic do Hájku (Michael Pospíšil Ritornello, studenti Ped. fak. UK).
Poutní mše svatá.
Čtení z barokních tisků o hájeckých zázračných uzdraveních a zachráněních.
Prohlídka poutního areálu.
Lidová hra o svaté Barboře v provedení studentů Pedagogické fakulty UK.
Slavnostní dobová večerní iluminace sochy Panny Marie.
Sraz poutníků před tvrzí ve Starých Litovicích ve 14.00 hod.,
před srazem možnost prohlídky tvrze. Ukončení pouti po 22.00 hodině.
Občerstvení v Hájku zajištěno.
Zvláštní autobus z Prahy pojede ve 13.15 z konečné tramvaje č. 22
(z asfaltové plochy u tramvajové smyčky na Bílé Hoře).
Autobusové spojení zpět z Hájku do Hostivic v 19.00 hodin;
do Hostivic, Bílé Hory a Kladna po 22.00 hod.
______________________________________________________
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BERLA A KŘÍŽ
(Ke 40. výročí úmrtí Josefa kard. Berana)

Bylo po desáté hodině dopolední v sobotu 17. května 1969. Lidského mraveniště, jež uvyklo na římských ulicích téměř neustálému houkání klaksonů,
se náhle zmocnilo vzrušení a podiv: papež se neočekávaně vydal z Vatikánu do
města: jeho automobil směřoval k české koleji Nepomucenu. Pavel VI. dostal
zprávu, že pražský arcibiskup a kardinál v exilu dr. Josef Beran umírá. Papež
vstoupil do budovy kolem 10.45 a u lůžka arcibiskupova stanul dvě minuty
poté, co lékař konstatoval smrt. Papežova bílá postava se sklání nad lůžkem
a římský biskup s jemností sobě vlastní vtiskuje polibek na chladnoucí čelo.
Pak krátce promluví k přítomným kněžím a alumnům a nazve zemřelého
svatým knězem.
Zhoršující se politické poměry ve vlasti nedovolily, aby zesnulý mohl být
pochován doma - v pražské katedrále sv. Víta. Nicméně pohřeb kardinálův dne
22. května 1969 v bazilice sv. Petra byl triumfální. Byli přítomní všichni
naši biskupové, zádušní mši svatou sloužil pražský apoštolský administrátor dr.
František Tomášek a výkrop nad rakví vykonal sám papež. Potom byla rakev
s tělem zesnulého uložena do podzemní svatopetrské krypty do těsné blízkosti
mnoha papežských hrobů.
Historický význam a velikost kardinála Berana jsou nesporně zakotveny ve
skutečnosti, že byl znamením a symbolem nenásilného, avšak vytrvalého
odporu proti bezbožecké moci v bývalém Československu, moci, jež usilovala
zničit církev. Je věcí jakési prozřetelnostní hry božské moudrosti, jež všechno
pořádá jemně, ale účinně, že k tomuto poslání vyvolila člověka nepatrné
postavy.
Když pražský arcibiskup - bývalý vězeň v Dachau - ve svatovojtěšském
roce 1947 žehnal světcovou lebkou z hradčanské výšiny městu Praze, netušil,
necelý rok po své biskupské konsekraci, že právě jej čeká Vojtěchův úděl, úděl
vyhnance.
Nad jeho vlastí se už stahovaly zlověstné mraky a vývoj po komunistickém
puči v únoru 1948 brzy dospěl tak daleko, že arcibiskup mlčet nemohl. 19.
červen 1949, kdy se měl v kostelech předčítat pastýřský list biskupů
protestující proti násilí a bezpráví páchaném na církvi, byl počátkem arcibiskupovy internace - nejprve ve vlastním paláci a od jara 1951 na různých
místech veřejnosti neznámých.
Byly to předlouhé měsíce a roky naprostého odloučení od kněží i prostých
věřících, léta izolovanosti ve společnosti jednoho z rovněž internovaných
biskupů a dvou tří řádových sester.
Teprve zásah prezidenta Kennedyho v roce 1963 přinesl dr. Beranovi
i ostatním biskupům uvolnění: internace byla zaměněna za možnost volnějšího
pobytu na přikázaném místě, kam však začalo chodit hodně návštěv. Proto byl
„vládci“ z původního ubytování v Mukařově u Prahy převezen do odlehlého
jihočeského Radvanova.
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Mezitím se stal papežem Giovanni Battista Montini, bývalý státní
podsekretář Pia XII., s nímž se Beran kdysi setkal v papežských předpokojích
při své první a zároveň poslední audienci u papeže, který jej arcibiskupem
jmenoval. Montini, Pavel VI., nezapomněl na arcibiskupa-vyznavače a na
počátku roku 1965 jej jmenoval kardinálem. Naši držitelé moci se cítili zaskočeni, zprvu nevěděli, jak reagovat, ale nakonec se rozhodli arcibiskupovi
sice umožnit převzetí kardinálského biretu v Římě, ale současně jej vykázat z
vlasti. Byl odvezen autem na pražské letiště tak, aby nemohl svou katedrálu ani
z dálky spatřit, a posazen do letadla. Svatý otec jmenoval pak pražským
apoštolským administrátorem dr. Františka Tomáška.
V Římě jej přivítali zvláště naši krajané s velikou radostí a papež Pavel VI.
ve výročí své korunovace žádal nového kardinála, aby v jeho přítomnosti
sloužil za něj slavnostní mši svatou.
Dr. Beranovi zbývala však už jen čtyři léta života. Z Říma podnikl mnoho
cest za našimi krajany nejen v Evropě, ale i za oceánem.
Jaro 1968 bylo jaro nadějné pro naši zem, avšak vystřídalo je léto méně
příznivé s invazí tanků. V té době se musel kardinál podrobit ve stuttgartské
nemocnici operaci kýly a lékaři zjistili, že v jeho útrobách hlodá smrtelná
choroba.
Zbytek života strávil v Římě, kde kdysi studoval a kde 10. 6. 1911 byl
vysvěcen na kněze. Dokud může, promlouvá ke svému národu prostřednictvím
vatikánského rozhlasu. Pozvedne svůj hlas po Palachově sebeupálení a
naposledy, už velmi vyčerpán, promluví na Zelený čtvrtek.
Charakteristickým rysem Beranovy zbožnosti byla mariánská úcta. Miloval
mariánská poutní místa. V sobotu, v den Panny Marie, 29. 12. 1888 se
kdysi narodil a v sobotu 17. 5. 1969 umírá. Středem jeho zbožnosti byla eucharistie, což vyjádřil i svým biskupským heslem: „Eucharistie a práce".
Eucharistie je oběť i svátost. To se promítlo i do arcibiskupova života. Vždyť
slavnost Božího těla v roce 1949 byla počátkem jeho dlouholeté křížové
cesty. A ještě krátce před smrtí odsloužil s vypětím všech sil svou poslední
mši svatou a přijal tělo Kristovo a krev Kristovu jako skutečné viaticum - pokrm na cestu.
Takřka v předvečer 25. výročí jeho skonu stal se plzeňský chrám sv. Bartoloměje, kde byl kdysi pokřtěn, biskupskou katedrálou.
Arcibiskup a kardinál dr. Josef Beran, syn plzeňského učitele, vzešlý
z chudých rodinných poměrů, věrný syn církve a vždy upřímně milující
svou vlast, je i po smrti tím, čím byl za živa: svědeckým znamením. Jeho
hrob ve vatikánských kryptách, ozdobený nově papežem Janem Pavlem II., je
trvalým pojítkem našeho národa s Petrovým nástupcem. Dosud se žádnému
českému biskupovi nedostalo takové pocty. Je to však zároveň i projev uznání
tisícileté křesťanské tradici našeho národa.
Petr Alkantara OFM
______________________________________________________
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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
Květen 2009
1. 5. Pá 17:30
10:30
4. 5. Po 19:19
5. 5. Út 8-11
6. 5. St 19:10
8. 5. Pá 16:00
15. 5. Pá 8:00
16. 5. So
19. 5.
20. 5.
21. 5.
24. 5.

Út 19:19
St 14:30
Čt
Ne 9:30
17:30
31. 5. So
3. 6. St 19:19

kostel
Májová pobožnost – denně během května
Hájek
Hájek: mše svatá, po ní první májová pobožnost
Klub
Setkávání nad Písmem (dále každé pondělí)
Klub
Setkání seniorů (každé úterý mše svatá, poté setkání)
fara
Katecheze pro dospělé (sraz před farou v 19:00, každou středu)
kostel
Koncert: Absolventský koncert Lenky Pištěcké
Připomínka 14 umučených bratří
Svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona Čech
Hájek
Rekonstrukce pouti do Hájku, viz letáček
Klub
Setkání s přáteli farnosti
Klub
Společenské odpoledne s přednáškou (pořádá UKŽ)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Společná mše svatá – 1. svaté přijímání dětí
Májová pobožnost s účastí dětí, které přistoupily k 1. svatému přijímání
Slavnost Seslání Ducha svaté
Klub
Koncert: Flétnový večer (vstupné 30,- a 10,-)

Nové vedení provincie františkánů zvolené 23. 4. 2009:
Provinční ministr:
Provinční vikář:
Definitoři:

Jeroným František Jurka
Jan Maria Vianney Dohnal
Dominik Daniel Valer
Didak Robert Klučka
Augustin Jiří Zatloukal
Bartoloměj Pavel Černý
_____________________________________________________________
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. 5. 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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