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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
po prázdninách začíná mnoho věcí najednou. Některé události už ani nelze
oznámit, protože budou dříve, než vyjde toto číslo. Jde o pouť v Hájku 5. září
s panem kardinálem. Také nastaly změny, které byly ohlášeny už před
prázdninami, odstěhovali se bratři Filip, Dominik a Bonaventura, přistěhoval
se bratr Rafael po ukončení noviciátu na Slovensku, a také bratr Jakub, který je
po br. Filipovi ustanoven kaplanem. Budete se s ním tedy setkávat převážně na
nedělní mši sv. v 10.15 a pravděpodobně také na bohoslužbách, které míval br.
Filip. Ve farní kanceláři také budete potkávat bratr Petera, jehož jste vídali
převážně v montérkách. Teď je ustanoven výpomocným duchovním a bude
ulehčovat kaplanský úřad br. Jakubovi, který je zároveň magistrem pro bratry
s časnými sliby. Starost o farní klub převzal bratr Kapistrán. Mám naději, že se
tito bratři budou účastnit pastorační rady nebo setkání farnosti. Největší
událost, která nás v září čeká, je setkání s papežem v pondělí 28. září. Mnoho
lidí se sice nepřihlásilo, přesto jsem objednal 120 vstupenek, aby nenastaly
potíže na poslední chvíli. Předpokládá se, že se na místo setkání vydáme
metrem a kyvadlovou dopravou. Program začíná již v 6.30, takže mám úmysl
jet z Černého mostu v 6.00 hod. Přesto doporučuji, abyste pozorně naslouchali
i při četbě nedělních ohlášek a sledovali nástěnky, kdyby se něco změnilo.
Přeji radost a požehnání do nového školního roku.
menší bratr Antonín

Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI.
Sobota 26. 9. 2009 - Praha
11:30 Uvítací ceremoniál na ruzyňském letišti v Praze; promluva Benedikta XVI.
12:30 Návštěva kostela Panny Marie Vítězné – Pražského Jezulátka;
pozdrav Benedikta XVI.
16:30 Zdvořilostní návštěva u prezidenta republiky na Pražském hradě;
17:00 Setkání s představiteli politického a společenského života a s diplomatickým
sborem ve Španělském sále Pražského hradu; promluva Benedikta XVI.
18:00 Modlitba nešpor s kněžími, řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí v
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha; promluva Benedikta XVI.
Neděle 27. 9. 2009 - Brno
9:20 Přistání na letišti v Brně-Tuřanech
10:00 Mše svatá na letišti; homilie Benedikta XVI.
Po mši: Polední modlitba Anděl Páně; promluva Benedikta XVI.
12:45 Odlet zpět do Prahy
Neděle 27. 9. 2009 - Praha
17:15 Setkání s představiteli Ekumenické rady církví v ČR v Arcibiskupském paláci;
promluva Benedikta XVI.
18:00 Setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu; ¨
promluva Benedikta XVI.

Pondělí 28. 9. 2009 - Stará Boleslav
8:50 Návštěva baziliky sv. Václava
9:45 Mše svatá u příležitosti Národní svatováclavské pouti;
homilie Benedikta XVI.
Po mši: Poselství Svatého otce Benedikta XVI. mládeži
Pondělí 28. 9. 2009 - Praha
13:15 Oběd s biskupy v prostorách Arcibiskupského paláce
16:45 Rozloučení s Apoštolskou nunciaturou
17:15 Závěrečný ceremoniál na ruzyňském letišti; promluva Svatého otce
17:45 Odlet do Říma
Další informace jsou k dispozici na www.navstevapapeze.cz.

Chcete se účastnit setkání s papežem 28. září ve Staré Boleslavi?
V úvodníku nás farář Antonín zve na setkání s papežem Benediktem - pouť
do Staré Boleslavi. Abychom byli vpuštěni do označených sektorů na
Proboštské louce, kde bude papež sloužit mši svatou, musíme se prokázat
vstupenkou, která je zdarma. Až budou na faře vstupenky k vyzvednutí, bude
to ihned oznámeno (zatím vstupenky na faře k dispozici nejsou). Sledujte proto
pozorně ohlášky i nástěnku. Program na louce začíná v 6:30 hod. Kyvadlová
doprava je zajištěna z Černého mostu (metro B) nebo z Letňan (metro C) na
autobusové nádraží ve Staré Boleslavi. Počítejme ještě s přesunem pěšky na
louku. Mše svatá začíná v 9:45 hod.
Ludmila Jirsová
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Mše svatá pro rodiče a děti s kytarovým doprovodem bude poprvé po
prázdninách v neděli 6. září v 10:15 v kapli sv. Michala.
Náboženství pro děti 1.-4. třídy povede katechetka Mgr. Táňa Lenfeldová
od pátku 2. 10. od 15 nebo 16 hod. v malém refektáři. Sledujte nástěnku.
Náboženství pro děti od 5. třídy povede katechetka Mgr. Simona
Skřivánková ve středu od 17 hod. v malém refektáři, vchod z Františkánské
zahrady. První setkání bude 9. září. Zájemci se mohou hlásit mailem na adrese
simsk@email.cz, telefonem na 722 569 464 nebo přijít na hodinu.
Biblická katecheze pro dospělé začne ve středu 9. září 2009 od 19:10. –
sraz před farou po nešporách. Na všechny, i na ty nově příchozí, se těší
katechetka Mgr. Simona Skřivánková.
Setkávání nad Písmem s bratrem Regalátem OFM začne v říjnu.
Farní klub - od 1. září 2009 má provoz ve Farním klubu na starosti bratr
Kapistrán OFM. V příštím zpravodaji uvedeme, jak je možné akce v Klubu
domlouvat.

Setkání farnosti bude opět každé třetí úterý v měsíci, tj. poprvé po
prázdninách 15. září od 19:19 hod v Klubu. Prosíme přineste něco ke kávě
a čaji.

Františkánská burza
2.-4. října 2009
Již pátým rokem se bude konat v naší farnosti „Františkánská burza“. Výtěžek
bude použit pro děti ze sociálně slabších rodin. Budeme přijímat a nabízet opět
různé drobné věci, předměty, všechno, co může druhým udělat radost a co
budou ještě moci použít.

Do burzy budeme přijímat všechno, kromě ošacení, obuvi a knih.
Věci přijímáme zdarma a stanovíme minimální cenu. Přijďte si udělat radost.
Kde?
Klub u Panny Marie Sněžné
Shromažďování věcí: pátek 2. 10. 15-18 hod.
sobota 3. 10. 10-12 hod.
Prodej:
sobota 3. 10. 10-18 hod.
neděle 4. 10. 10-18 hod.
Prosím o pomoc dobrovolníky při konání burzy. Bez Vás, pomocníků, by se
nedala tato akce organizovat. Proto bude vítána každá pomocná ruka. Děkuji
všem a Pán Bůh zaplať.
Helena Podlahová
__________________________________________________
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Zamyšlení nad informovaností ve farnosti
Někdy kolem dvacátého července mne kamarádka z farnosti sv. Václava na
Smíchově upozornila, abych se přihlásila ve své farnosti na setkání s papežem
Benediktem XVI., protože se u nich přihlášky přijímají jen do konce července.
Dávala jsem pozor, zda-li při ohláškách po mši nezazní informace o tom, kdy
a kde se máme možnost přihlásit. Sledovala jsem i nástěnky, zda se tam
neobjeví nějaké oznámení. Nic o možnosti přihlásit se jsem neslyšela, tak jsem
jednou po skončení večerní mše šla za celebrujícím knězem, který o žádné
možnosti nevěděl. Přibližně asi za měsíc (kolem 15. srpna) jsem se dozvěděla,
že jsou všechna místa již obsazená. Naštěstí tato informace nebyla úplně
přesná a nakonec vše dobře dopadlo, poněvadž zase jiná kamarádka z naší
farnosti Panny Marie Sněžné napsala mail přímo faráři Antonínovi a obě nás
dodatečně přihlásila. Příště budu kontaktovat rovnou našeho faráře Antonína.
Myslím, že návštěva papeže je významná událost a mělo by se jí i u nás
věnovat více pozornosti. Větší informovanost by měla být i o jiných akcích
(např. farní tábory, farní poutě, přednášky ap.).
Marie Kašparová st.

DOPORUČUJEME
Pozvání na výstavu CESTA ČLOVĚKA
Galerie CRUX, ul. Ivana Olbrachta 45, Brandýs nad Labem.
Jedná se o výstavu fotografií, keramiky, kreseb, maleb na dřevo, hedvábí
a kámen, soch a tapiserií vytvořených v Klubu křesťanských výtvarníků.
Vystaveny budou práce těchto umělců: Stanka Čermáková, Ludmila Dalíková,
Natálie Hlubučková, Jiří Cház, Helena Jelínková, Vlastimil Malý, Janka
Maredová, Janka Procházková, Maria Škochová, Jan Švadlenka, Miloslav
Vokoun a Petr Vokoun (někteří výtvarníci se nám představovali v minulých
letech v našem zpravodaji a potkáváme je často ve farnosti). Výstava je
přístupna od 14. 8. do 16. 9. 2009 každý den kromě neděle, a to od 10:00 do
18:00. www.galeriecrux.cz
Janka Procházková

Jeruzalémské meditace s P. Józefem Augustynem SJ
Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Pastoračním střediskem pořádá ve
dnech 6.–8. 11. 2009 již tradiční rekolekce P. Józefa Augustyna SJ, na téma
Jeruzalémské meditace.
Program bude zahájen v pátek od 17:30 registrací a v 18:00 mší svatou..
Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují písemně do 30. 10. 2009 na adrese
Pastorační středisko, Thákurova 3, Praha 6 nebo prostřednictvím formuláře na
www.ps.apha.cz.
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MYŠLENKY
Motto měsíce:
"Kdybych uměl prorokovat a rozuměl všem tajemstvím, kdybych měl všechno
poznání a víru, že bych i hory přenášel, ale lásku bych neměl, nejsem nic!"
(1Kor 13,2)

Nechte za sebe mluvit svoji práci, ona umí všechny jazyky světa.
Život dává lekce pouze těm, kteří se chtějí učit.
Nebojte se pádů, učte se padat.
Vstaňte a ukažte, že za něco stojíte.
Vděční lidé jsou šťastní lidé
Ve víru všedního života si člověk často vůbec neuvědomí, že nekonečně více
přijímá, než dává, a že teprve až vděčnost život obohacuje.
"Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
Všechna provinění ti odpouští, že všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze
zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním." (Žalm 103)
Jak se správně ptát
1. Albert Schweitzer se neptal, co bude s jeho pověstí profesora, s věhlasem
bachovského varhaníka, když začal pracovat mezi černochy. Myslel spíše na
to, co bude s těmi miliony lidí, zraněných násilím a nespravedlností, jestliže
jim nepůjde na pomoc.
2. President Abraham Lincoln se neptal a nebál se, co se s ním stane, odstraníli hanbu otroctví. Ptal se jinak: "Co bude s Amerikou a miliony jejích
černochů, jestliže otroctví nezruším?" (Podle kázání M. L. Kinga)
Růst začíná tam, kde končí obviňování. Již staří mudrci říkali, že poznání sebe
samého je vrcholem moudrosti. Když však připíšeme vinu za své činy a pocity
někomu nebo něčemu jinému, sami o sobě se nic nedovíme. Nešťastný je ten,
kdo stále přenáší odpovědnost na jiné lidi, obviňuje ostatní, a ocitne se tak
mimo jakoukoli realitu. Tím ztrácí prostor pro skutečný růst. (J. Schultz)
Můžeme se stát nepřáteli dětí?
I když se snažíme být jejich přáteli? Stává se to především tehdy, jestliže
potlačujeme každý samostatný projev dítěte, každé jeho NE, jestliže odmítáme
každou jeho iniciativu, jestliže vždy myslíme za něho a místo něho, jestliže
ztrácíme trpělivost, když dítě chce něco udělat, ač to nebude tak dobře a rychle
jako od dospělých (J. Golub)
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník.
__________________________________________________
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Jak ne-skončil rok sv. Pavla (postřehy dvou účastnic)
„Milovaní bratři a sestry!" Takovými nebo velmi podobnými slovy obvykle
začínají listy svatého apoštola Pavla a jimi si dovolujeme oslovit také vás.
Tedy: Milovaní, máme překvapivou informaci, kterou jsme se v sobotu
27. června dozvěděly: Rok sv. Pavla nekončí. Tak zaznělo v kázání během
mše svaté sloužené při příležitosti zakončení Roku sv. Pavla s Dcerami
sv. Pavla. Rády bychom se s vámi, kdo jste nemohli být přítomni, podělily o
několik momentů, které se nás velmi dotkly. Jedním z nich byl obětní průvod
při mši svaté. K oltáři byly s chlebem a vínem přineseny také dvě knihy. Ta
první obsahovala ručně přepsané pavlovské listy: každý ze zákazníků
knihkupectví sester paulínek se po dobu Jubilejního roku sv. Pavla mohl
zastavit u otevřené Bible a opsat jeden verš z jeho listů. Rovněž byla přinesena
kniha sestavená z „lectio divina" uživatelů komunitního webu Signály.cz, kteří
týden po týdnu přečetli za jubilejní rok všechny pavlovské listy a na web
napsali svůj postřeh či modlitbu. Tak společenství okolo oltáře netvořili jen
přítomní návštěvníci knihkupectví a přátelé Dcer sv. Pavla, ale i všichni
lidé, kteří se na oněch knihách podíleli. Ke konci mše svaté zaznělo,
že v Roce sv. Pavla šlo o Slovo, které šířil, a protože to Slovo je pořád živé,
můžeme jej stále rozjímat a zakoušet ve svém životě. Konec ještě neznamená
oddych, ale nový nádech pro Slovo. Tím nádechem byla druhá část programu.
Inscenované čtení z listů sv. Pavla. Zvláštností tohoto čtení bylo, že k ambonu
přistupovali čtenáři nesoucí jeho jméno (přímo z farnosti to byli otec a syn
Jiranovi). Setkání se sv. Pavlem, v postavě apoštola, provázel herec Pavel
Šimčík. Zvláštní výmluvnosti přednášenému a čtenému slovu dodávaly
zhudebněné úryvky pavlovských listů (autor: Václav Hálek, zpěv: Pavla
Kšicová, housle: Vítezslav Ochman).
V soustředěném tichu kostela získala Pavlova slova zvláštní sílu. Jakoby
nemluvil světec dva tisíce let starý, ale současník člověka 21. století. Tak
aktuálně působily jeho výzvy k životu v lásce, k pomoci slabším a trpícím,
k spolehnutí se na Pána a úplném nasazení se pro hlásání evangelia. Když
zazněla závěrečná slova - úryvek z Listu Efezským: „Klekám na kolena před
Otcem, od něhož mají původ všecky rody na nebi i na zemi, a prosím ho: ať
vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha
vnitřní člověk a aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci ..." (Ef 3, 14.17),
byl to sám apoštol národů, kdo se modlil za všechny přítomné. Naší odpovědí
bylo tiché „amen" v srdci a společná modlitba litanií k sv. Pavlu, jíž se celý
slavnostní večer zakončil. Putování po cestách Božího království už zde na
zemi po příkladu sv. Pavla však tímto neskončilo. Bude nám stále po boku
v každé chvíli, kdy nalistujeme v Písmu jeho listy a kdy mu budeme
naslouchat při liturgii.
Radka a Andrea, paulinky
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Max Kašparů: Opravdovost
Půjdeme-li kolem základní školy a z otevřeného okna uslyšíme žáka, který při
hodině matematiky dává špatné odpovědi, nesmíme si rázem myslet, že je
v krizi násobilka nebo škola. Uslyšíme-li sousedova synka, coby žáka hudební
školy, jak falešně hraje stupnice, nemůžeme prohlásit, že je v úpadku celé
umění.
Ani poctivá věda, ani krásno se do krize čí úpadku dostat nemohou. V těch
může být buď zdravé uvažování počtáře, který chybně násobí čísla, nebo
prstoklad muzikanta, který sice tiskne klávesu relativně dobře, ale absolutně
jinou. Často slyším podobný názor, že v současné době je v krizi křesťanská
víra. Není. V krizi je současný člověk, který si říká "věřící". Kdo se neučí
poctivě matematiku, necvičí stupnice a nežije opravdově svoji víru, nemůže
dosáhnout ničeho jiného než špatného výsledku. Proto jsou falešné melodie,
chybné výpočty, a nakonec i pokřivená víra, produktem lidské neopravdovosti
a nepoctivosti. Je bezesporu pravda, že vytvořit v životě cokoliv hodnotného –
ať už v oblasti umění vědy nebo náboženství – předpokládá nejen nezbytně
nutné podmínky a schopnosti darované Bohem, ale také naši osobní poctivost.
K radosti lidské duše proto přispěje opravdovost v konání. Apoštol Jakub
dotvrzuje, jak velikou moc má opravdová modlitba spravedlivého, a apoštol
Petr dodává, že opravdová láska dokonce překryje i mnoho hříchů.
L. Evely dodává: Absolutno nevzniká tím, že se sčítá relativní, ani věčné
nevznikne tím, že se sčítá časové. Hodnota nevzniká tím, že se sčítají
nehodnoty.
Sváteční krátká počtení vybírá Charles Tvrzník

Pojeďte 20. září 2009 do kostela na kole!
Ekologická sekce ČKA a komise pro otázky životního prostředí při SR
ČCE vyhlašují na 20. září 2009 již druhý ročník akce s názvem "Do
kostela na kole". Přečtěte si něco o smyslu této akce, bezpečnosti jízdy
na kole nebo křesťanském pohledu na ochranu životního prostředí.
(http://kzp.evangnet.cz/) Pokud 20. září plánujete jet do kostela na kole,
můžete se zaregistrovat a veřejně tak vyjádřit podporu této akci. Uvítáme,
pokud nám zašlete fotografie zachycující průběh akce, každý fotograf může
vyhrát praktické ceny. Pro inspiraci si můžete prohlédnout na internetu snímky
z 1. ročníku (http://www.dokostelanakole.cz/).
K akci se může připojit každý, kdo v neděli 20. září pojede do kostela na kole.
__________________________________________________
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
čtvrtek:

7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
17:25 modlitba růžence
19-20 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Září 2009
5.
6.
8.
9.

9.
9.
9.
9.

So
Ne
Út
St

10:30
10:15
19:19
17:00
19:10
15. 9. Út 8:00
19:19
17. 9. Čt
27. 9. Ne
28. 9. Po
9:45
3. 10. So 18:00
4. 10. Ne
2.- 4. 10. Pá-Ne

Hájek
Hlavní pouť v Hájku, svátek Narození Panny Marie
kaple
Mše svatá pro rodiče s dětmi (první po prázdninách)
fara
Setkání pastorační rady
malý refektář
Náboženství pro děti od 10 let (dále každou středu)
fara
Katecheze dospělých (sraz před farou, dále každou středu)
Připomínka 14 umučených bratří
Klub
Setkání farnosti
Svátek Vtisknutí ran sv. Františkovi z Assisi
Svatováclavská sbírka na církevní školství
Slavnost sv. Václava, patrona české země
Mše sv. s papežem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi
kostel
Mše svatá, po večerní mši - Tranzitus
Slavnost sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
Klub
Františkánská burza

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. Jakub OFM, jakub@ofm.cz
pomocní duchovní: P. Peter OFM, P. Michal OFM, P. Regalát OFM
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 .
Jak poslat příspěvek do Sněženky?
Přispívat do zpravodaje Sněženka farní může každý. Není třeba umět ovládat počítač
a používat e-mail (i když tyto formy jsou vítány), ale stačí rukopis alespoň trochu
čitelný nebo strojopis zaslat na adresu redakce nebo fary. Nezapomeňte se, prosím,
podepsat, anonymní příspěvky nemůžeme uveřejnit. U převzatých článků uveďte zdroj.
redakce
__________________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 15. 9. 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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