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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
měsíc květen nazýváme měsícem lásky, je zasvěcen Panně Marii a je za
námi. Červen je měsícem Božského Srdce Páně, zase tedy máme před
sebou symbol lásky. V Ježíšově srdci nalézáme zdroj všeho dobra. Tak
bych navrhoval, abychom se pokusili v lásce setrvat, vždyť Ježíšova
láska je vzorem i pro postoj Mariin. V červnu se mnoho lidí zabývá
prospěchem svých dětí ve škole, vlastními zkouškami, přípravou na
prázdniny. Je potřebné nepouštět ze zřetele skutečnost, že jsem milován,
že Pán se mnou počítá. Hovoří o tom Slavnost Těla a Krve Páně
i Slavnost Božského Srdce Páně, kterou si kromě června trochu
připomínáme o každém prvním pátku v měsíci. Tady můžeme načerpat
sílu pro naplnění nového přikázání: „Milujte se navzájem, jako jsem já
miloval vás.“ Přeji a vyprošuji vám láskyplný závěr školního roku.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Definitorium bratří františkánů (bratři Jeroným, Jan Maria Vianney,
Dominik, Didak, Augustin, Bartoloměj) 18. 5. 2009 rozhodovalo o změnách
v obsazení františkánských domů. Naší farnosti se týká:
P. Antonín Dabrowski zůstává farářem farnosti Panny Marie Sněžné.
P. Filip Rathouský byl ustanoven představeným domu v Brně – Husovicích.
Přesun bude uskutečňován postupně do konce prázdnin.

Poděkování P. Filipu Rathouskému
Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve
víře v Krista Ježíše. (1Tim 3,13)
Milý bratře Filipe,
děkujeme Ti za vše dobré, co jsi pro nás a pro celou farnost za dobu Tvého
působení u Panny Marie Sněžné vykonal, i za to dobré, co třeba zůstalo našim
zrakům skryto, ale je napořád vtisknuto v Boží paměti… Děkujeme ti za
„chléb života“, za to, že jsi rozvazoval pouta našich hříchů, za Tvoji celou
kněžskou službu. Zvláště Ti chceme poděkovat za Tvoji práci s mládeží, které
jsi se velice věnoval, za práci, kterou jsi vykonal pro poutní místo Hájek a za
to, jak jsi nám farníkům pomáhal při práci ve farnosti a jak jsi nás dokázal
duchovně povzbudit k další činnosti. Děkujeme, že Pán tě obdařil schopnostmi
velice zdatného organizátora, které jsi mohl při působení u Panny Marie
Sněžné využít ku prospěchu celé farnosti. Vyprošujeme Ti do Tvého nového
působení hodně Božího požehnání, milostí, ochranu Panny Marie a mnoho sil
Tvoji farníci od Panny Marie Sněžné
do Tvé další kněžské služby.

Flétnový večer posluchačů Konzervatoře Jaroslava Ježka ze třídy prof.
Maria Mesanyho, ve středu 3. června 2009 v 19:19 hod. ve Farním klubu.
Vstupné 30,- a 10,- Kč.

Setkání přátel farnosti se konalo 19. 5. v Klubu. Sešlo se nás tentokrát
tolik, že jsme se nevešli kolem malého stolečku. S novými příchozími jsme
opakovaně zvětšovali náš přátelský kruh. Bratr Tonda vyprávěl o hlavní
celosvětové oslavě 800. výročí potvrzení řehole a založení řádu menších bratří,
které se konalo letos v polovině dubna v Assisi. Shromáždilo se tam asi 2000
představitelů řádu minoritů, františkánů a kapucínů z celého světa.
Získali jsme nové zajímavé informace, posilnili se na těle i na duchu,
popovídali si a zazpívali s kytarou.
Poslední setkání před prázdninami bude 13. 6. v Hájku u Prahy.
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Pouť do Hájku v sobotu 13. června 2009
Spolu s naším farářem oslavíme svátek sv.
Antonína při mši svaté v 10:30 hod. v Hájku.
Po mši sv. posedíme, poobědváme společně
z vlastních zásob a jistě si i zazpíváme
s kytarou.
Doprava do Hájku:
Na kole (pouze při pěkném počasí) - spolu
s br. Antonínem odjezd v 9:00 od metra B,
stanice Zličín.
Autobusem č. 307 v 8:10 od metra B ze Zličína do zastávky Červený Újezd,
poté cca 1 km pěšky.
Vlakem z Hlavního nádraží v 8:41 do zastávky Jeneč (9:22) nebo z nádraží
Praha-Dejvice v 9:34 do Jenče (9:56), pak cca 3 km pěšky.
Ti, kteří nemohou jít pěšky, budou z Červeného Újezdu nebo Jenče do Hájku
dopraveni autem.
Pokud budete chtít dovézt autem od autobusu či vlaku, můžete volat
na 605 202 693 nebo 608 065 023, volejte již předem. Pokud někdo ještě
pojedete autem, prosíme, ozvěte se nám. (Jirsovi).

350 let výročí příchodu františkánů do Hájku, 1659-2009
Klášter v Hájku nedaleko Červeného
Újezdu je znám tím, že zde byla
postavena nejstarší Loreta v Čechách
a na Moravě. Je to první kopie
Svatého domu v italském městě
Loreto, o kterém se věřilo, že v něm
žila v Nazaretě Panna Maria a který
byl podle tradice přenesen z Nazareta
do Loreta. Díky tomu sem také po
staletí putovala procesí poutníků.
Zakladatel Hájku, pan Florián Dětrich Žďárský ze Žďáru, měl v letech 16231625 šťastnou volbu místa, když v tomto rovinatém kraji nedaleko Prahy,
uprostřed stromového háje, postavil loretánskou kapli – příbytek Panny Marie.
Jeho potomci zde založili klášter.
____________________________________________________
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Syn Floriána, František Adam Eusebius hrabě ze Žďáru, se postaral o to, aby
zde byla ustanovena duchovní správa. Roku 1659 sem uvedl tři františkány,
kteří bydleli mnoho let v poustevně. Díky tomu, že byla Loreta hojně
navštěvována poutníky, založil fundaci pro 12 františkánů. Na dobu než byl
klášter dostavěn, vyžádal si hrabě dopisem z 6. září 1659 pro svůj statek
Červený Újezd od provinčního ministra Pavla de Tauris dva františkány,
P. Donula a P. Ivona. Provinční kapitula, která 8. 9. 1659 jednala v Jindřichově
Hradci, jmenovala prvním představeným v Hájku františkána P. Donula Paleu,
který se spolu s tehdejším kladenským farářem zasloužil o postupný rozkvět
tohoto poutního místa. Letos tedy uplynulo 350 let od příchodu prvních bratří
do Hájku. Stavbu kláštera zahájil v roce 1663 Karel Lurago a Jan Dominik
Orsini, kteří zbudovali východní křídlo kláštera a věž s hodinami (1668).
Stavba kláštera pokračovala pomalu. Postupně bylo vystavěno východní křídlo
kláštera, sakristie a kůr, takže se františkáni v roce 1673 přestěhovali
z poustevny do kláštera. Bývalá poustevna byla proměněna v kapli, ke které
vedlo 15 výklenkových kapliček křížové cesty. U této stavby vytryskl roku
1662 ze země napovrch pramen vody a později tam byla vykopána studna.
Voda měla léčivé účinky. Po založení kláštera přicházeli po celý rok do Hájku
poutníci z okolních vsí a městeček (Unhoště, Berouna, Dobříše, Slaného).
A tak klášter postupně vzkvétal. Poutníci putovali do Hájku převážně
o mariánských svátcích. Cesta z Prahy do Hájku byla lemována 20 kapličkami,
u kterých se poutníci zastavovali a modlili se. Po modlitbách u poslední
kapličky dorazil průvod poutníků ke klášteru. Zde byli přivítáni všemi členy
konventu. Noc strávili poutníci v ambitu kláštera, kde byla možnost zpovědi
a soukromé pobožnosti. Druhý den po mši svaté a kázání následovalo
rozloučení s poutníky, kteří se poté vraceli zpět do svých farností.
V letech 1950 až 1953 zde byl zřízen internační tábor pro kněze a do roku
1989 celý klášter chátral pod správou ministerstva obrany.
V dnešní době se do tohoto poutního místa opět vrací život.
Každá pouť je putováním. Putováním za tím, abychom se občerstvili a otevřeli
svá srdce Bohu.
Poutě v Hájku - mše sv. je vždy v sobotu v 10:30 (pokud není uvedeno jinak)
27. 6.
11. 7.
25. 7.
2. 8.

rozloučení se školním rokem, celebruje P. Vladimír Slámečka OP
za kněze internované v Hájku, celebruje P. Jaroslav Ptáček OCr.
svátek sv. Jakuba, apoštola, celebruje P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM
neděle mše sv. v 10:30, svátek Panny Marie Andělské - Porciunkula
celebruje P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM
15. 8. ze svátku Nanebevzetí Panny Marie, celebruje P. Michal Fr. Pometlo OFM
5. 9. hlavní pouť ke svátku Narození Panny Marie, celebruje kardinál M. Vlk
Procesí asi od 8:00 z Hostivic-Starých Litovic se zpěvy a modlitbami (čas a místo se
upřesní).
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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. Přihlásit se je možné do konce června 2009.
Zve H. Podlahová a L. Petrus (602424653, h.podlahova@seznam.cz).

DOPORUČUJEME
Pouť rodin pražské arcidiecéze: "Odvaha žít rodinu dnes" se koná v sobotu
6. 6. 2009 na Svaté Hoře.
v 11:00 hlavní poutní mše svatá,
celebruje Mons. Aleš Opatrný, ThD.
Odpoledne doprovodný program pro rodiny:
beseda rodin s Mons. Alešem Opatrným;
hry pro celou rodinu - připravuje 189. dívčí
skautský oddíl Argiope.
Koncert písničkářky Evy Henychové se koná ve středu 17. 6. 2009 ve 20:00
v Klubu u Panny Marie Sněžné.
Exercicie pro manželské páry na téma "Vím, komu jsem uvěřil." (2Tm 1,12)
se konají od 19. do 25. 7., pořádá Centrum pro rodinu Plzeň ve spolupráci
s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Účast s dětmi (především
mladšími) bude tentokrát možná! Péče o děti zajištěna. Exercicie povede
Mons. Aleš Opatrný, ThD. Místo: Lovecký zámeček Nečtiny u Manětína
uprostřed lesů (okr. Plzeň - sever). Informace na tel.: 220 181 777.
Tři slánská barokní zastavení - výstava františkánských obrazů v muzeu ve
Slaném potrvá do 20. června 2009. Fotografie ze zahájení naleznete na
internetových stránkách muzea http://muzeum.slansko.cz/fotogalerie/.
Výstava Svatý na mostě je věnována k 280. výročí od svatořečení svatého
Jana Nepomuckého. Výstava trvá do 31. srpna 2009 v Muzeu Karlova mostu,
Křížovnické náměstí, Praha 1.
převzato z internetu
____________________________________________________
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V ambitu františkánského kláštera v červnu vystavují

Alena Bílková a Michael Bílek
Jsou kulturní události, které bychom měli prožít. K takovým dozajista patří
výstava, která od 3. do 28. června 2009 ozvláštní historické prostory kláštera
bratří františkánů. Téměř celý měsíc tu budou čekat laskaví dřevění obři, kteří
vám od prvního pohledu připadnou důvěrně známí, jakoby byli vytvořeni jen
pro vás. Vstoupí do vašeho srdce a vy na ně budete dlouho vzpomínat jako na
své přátele. Na svět je přivedl sochař Michael Bílek. A budou tu také grafická
díla Aleny Bílkové. Vnitřně se vás dotknou, jemně a krásně jako křídla anděla,
ale stejně tak i vážně a naléhavě.
Michael Bílek se narodil v roce 1942 v Turnově,
úspěšně absolvoval střední a vysokoškolské
studium a řadu zahraničních stáží. V roce 1969
promoval na Akademii výtvarných umění v Praze,
v ateliéru prof. Karla Hladíka (sochařství). Od roku
1971 žije a pracuje jako sochař a restaurátor
v Petrovicích na úbočí Krušných hor u Ústí nad
Labem. Je autorem mnoha realizací v tomto kraji.
Ve svém ateliéru se věnuje tvorbě dřevěných,
kolorovaných, figurálních plastik. Je členem
Asociace restaurátorů, řádným členem Spolku
výtvarných umělců Mánes, jeho dílo je zastoupeno
např. v Národní galerii v Praze, v Galerii hlavního
města Prahy, v Oblastní galerii v Liberci
a v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Řada jeho prací
našla své uplatnění v architektuře, v Praze např. v interiéru Kolovratského
paláce. Účast na výstavách a samostatné
výstavy by vydaly na dlouhý seznam.
Alena Bílková se narodila v roce 1946 v Ústí
n. Labem. 1964 maturovala na SPŠ sklářské
v Železném Brodě, 1970 promovala na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze, ateliér
prof. S. Libenského (umělecké zpracování
skla). 1970-1975 byla odbornou asistentkou
katedry výtvarné výchovy na pedagogické
fakultě v Ústí nad Labem. Od roku 1975 se
věnuje volné tvorbě v grafice, kresbě
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a ilustraci, je autorkou několika sklářských realizací v architektuře, ilustrovala
několik knih. Od roku 1979 uspořádala téměř tři desítky samostatných výstav
v Čechách a zúčastnila se mnoha výstav společných. Samostatně vystavovala
v Rakousku a ve Francii, účastnila se výstav v Dánsku, Itálii, Německu, USA,
Polsku. Její dílo je zastoupeno v řadě našich i zahraničních galeriích. Žije
s manželem v etroPvicích, zde vychovali i své dva syny.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 3. června 2009 v 18 hodin v ambitu
kláštera bratří františkánů, vchod z nádvoří kostela Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha l.
Všichni jste srdečně zváni.

Žofie Ludvíková

Významné srpnové svátky v naší farnosti
2. srpna - svátek Panny Marie Královny Andělů. Je to hlavní františkánská
pouť, kterou mohou bratři slavit ve všech svých kostelech. V současné době je
možnost slavení tohoto svátku rozšířena také pro všechny farní kostely. Při
slavení tohoto svátku můžeme za obvyklých podmínek získat plnomocné
odpustky. Letos připadá tento den na neděli, takže máme více možností
zúčastnit se.
5. srpna - Posvěcení římské baziliky Panny Marie. Je to pro náš kostel
patronátní slavnost, protože jde o posvěcení baziliky Santa Maria Maggiore,
její druhý název je Panna Maria Sněžná. Také v tento den je možné získat
v našem kostele plnomocné odpustky.
8. srpna - svátek sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu Kazatelů, lidově
dominikánů. V tento den je tradičně hlavním celebrantem a kazatelem
v kostele sv. Jiljí u dominikánů některý z bratří františkánů od Panny Marie
Sněžné. O slavnosti sv. Františka si to vyměníme.
Ke všem těmto slavením srdečně zveme.
menší bratr Antonín

Poděkování
Děkujeme všem, kdo nám do farního zpravodaje poslal během tohoto školního
roku příspěvek k uveřejnění.
Vzhledem k tomu, že přispěvovatelů je bohužel stále méně a méně, a že nejsou
téměř žádné farní akce, které by byly ve zpravodaji nabízeny (tudíž na ně
nejsou ani žádné ohlasy), je toto, červnové číslo, poslední před prázdninami.
Přejeme všem hezké prožití dovolených i celých prázdnin a načerpání
čerstvých sil do nového školního roku.
redakce
____________________________________________________
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
7:00 (o prázdninách není), 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (pro rodiče s dětmi, o prázdninách není), 11:30, 18:00
denně:
17:25 modlitba růžence
zpovědní pohotovost:
9:00–12:00 (o prázdninách)

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Červen 2009
1. 6. Po 19:19
3. 6. St 19:15
19:19
7. 6. Ne
11. 6. Čt
13. 6. So
10:30
15. 6. Po 8:00
17. 6. St 18:30
20:00
19. 6. Pá
29. 6. Po
2. 8. Ne
5. 8. St
8. 8. So
15. 8. So

Setkávání nad Písmem (každé pondělí, mimo prázdniny)
Katecheze dospělých (každou středu, mimo prázdniny)
Flétnový koncert
Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Pouť do Hájku
Mše sv. k svátku sv. Antonína z Padovy
Připomínka 14 umučených bratří
Večery ve středu (ADCM)
Koncert písničkářky Evy Henychové
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sv. Petra a Pavla
Svátek Panny Marie Královny Andělů
Slavnost Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Sv. Dominika
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Klub
fara
Klub

Hájek

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

V letních měsících budou úřední hodiny na faře kráceny.
______________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Příští uzávěrka je 25. 8. 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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