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Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 12

Ročník XV.

Prosinec 2009

Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky,
jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování
voláme: „Na tvůj příchod čekáme“, také v modlitbě Páně se modlíme: „Přijď
království tvé!“ Dalo by se říci, ţe toto období začátku nového církevního roku
je nejlepším obrazem ţivota člověka po jeho pádu do hříchu. Pro člověka je
známější skutečnost vyprahlé stepi neţ rajské zahrady. Tolik posuzujeme, jsme
nespokojeni, víme, ţe nám něco chybí, ale nemáme sílu o to usilovat. Musíme
stejně jako ve Starém zákoně volat: „Prolom, Pane, nebesa a sestup na zemi,“
do mého ţivota. Pro naši neschopnost je tu opět radostná zvěst: „Zaraduje se
vyprahlá země“. O Vánocích nám Pán nabízí něco z této radosti. Nepřehlušme
ji pouze tím, co nabízí tento svět. Lidé, kteří o Vánocích plní kostely, mohou
nám být znamením toho, ţe doma nedostali všechno, co čekali, ţe reklama
byla opět silnější neţ skutečnost. V tichu Adventu, toho krátkého i toho
celoţivotního, se připravujeme na to, „co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co na
mysl lidskou nevstoupilo“. Přeji vám radostný Advent plný naděje.
menší bratr Antonín Klaret

Z FARNOSTI
Varhanní koncert Přemka Kšicy, varhaníka u P. M. Sněţné, bude v kostele
v neděli 6. 12. v 16 hod. Koncert organizuje nadační fond na podporu váţné
hudby, který umoţňuje mimo jiné i našemu varhaníkovi studium v zahraničí.
„Přijď, Pane Jeţíši…“ (Zj 22, 20)

Adventní ekumenické setkání
se koná
v pondělí 7. prosince 2009 v 19 hod. ve Farním klubu.
Všichni jsou srdečně zváni.
P. Alkantara Houška OFM

Svátost smíření pro děti. V sobotu 19. prosince od 14:00 do 15:00 mohou
děti (i rodiče) přijít slavit svátost smíření.

bratr Jakub a bratr Antonín

Koledy u jeslí. Na Boží hod vánoční, v pátek 25. 12. po mši sv. pro děti
(asi v 11:00), se sejdeme v kapli Panny Marie Pasovské a zazpíváme společně
s dětmi koledy u jeslí. Na kytaru bude doprovázet farář Antonín.
Žehnání vína bude v neděli 27. 12. v závěru mše sv. v 9:00 a 10:15. Po ranní
mši sv. (asi od 10 hod.) se sejdeme v Klubu na ochutnávku právě poţehnaných
darů přírody.

Silvestrovské setkání farnosti v Klubu - 31. prosince 2009

Vstupné:

16:00 mše svatá v kostele Panny Marie Sněţné
poděkování za uplynulý rok
17:00 setkání v Klubu
donesené dobroty (slané, sladké i tekuté)

Vánoční trhy v Základní škole sv. Voršily v Praze 1, Ostrovní 9
se konají v pátek 18. 12. 2009 od 14:30 do 20:00 hod.
Do redakce přišlo pozvání od dětí ze 4. B.

________________________________________________________
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 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.
Farní klub: bratr Kapistrán, tel.: 733 755 903, Po-Pá 9-11, 14-17; So 9-11.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz ; www.lucianpms.cz
2

CHARITA
Farní charita Praha 1- Nové Město pořádá na podporu sociálního Programu
Máří - pomoc ţenám v sociální nouzi (www.programmari.cz):
 sbírku - v neděli 6. 12. 2009 po kaţdé mši svaté
 Benefiční koncert pěveckého sboru Carillon - ve středu 16. 12. 2009
ve 20:00 v kostele Panny Marie Sněţné. Vstupné 100,- a 50,- Kč.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí farníci, rodiče, děti!
Na počátku nového církevního roku je třeba se podívat trochu dopředu.
Z rozhodnutí České biskupské konference se tradiční Tříkrálová sbírka
uskuteční 2.-10. ledna 2010. Hlavním smyslem sbírky je pomoc potřebným
lidem, „zviditelnění“ církve ve společnosti. Je to příleţitost, jak několik dní za
rok mohou ukázat lidé ve farnosti, ţe to nejsou slova, ale činy, které dokazují
jejich ochotu udělat něco ve farnosti. Navíc se ukazuje ideální spolupráce
dospělých a dětí. Finanční efekt není zanedbatelný, ale není rozhodující. Část
sbírky se můţe vrátit do farnosti pro podporu nějakého místního sociálního
projektu.
Jako kaţdý rok i letos se do této sbírky zapojíme i my . Obracím se proto na
Vás, farníky, starší i mladší. Otevřeme srdce, pojďme dát něco ze sebe a ze
svého ve prospěch ostatních v nouzi. Pojďme ukázat solidaritu a vzájemnou
soudrţnost. Bez Vás koledníků se nedá tato sbírka realizovat. Bez Vás
dobrovolníků, kteří jste ochotni zříci se pohody domova a vydat se vstříc
pomoci těm, kteří to potřebují.
Hledáme nejen vedoucí tříčlenných skupinek, ale i děti, které by chodily
s těmi staršími koledovat.
Koledníci včetně dětí jsou zváni na slavností mši sv., kterou bude slouţit otec
kardinál Miloslav Vlk v neděli 3. ledna 2010 ve 14.30 hodin na praţském
arcibiskupství (sál kardinála Berana). Zde bude koledníkům poţehnáno.

Pokud se rozhodnete zapojit sebe nebo Vaše děti, přihlaste se
prosím nejpozději do 6. 12. 2009 u paní Podlahové, tel. 602 424 653,
mail: h.podlahova@seznam.cz.
V naší farnosti můţeme sbírku také podpořit účastí na doprovodných akcích:
v neděli 3. 1. 2010 v 16.00 v kostele: J. J. Ryba: Česká mše vánoční;
v sobotu 9. 1. 2010 od 14.00 před kostelem: Zpívání koled s kytarou.
Helena Podlahová – koordinátor Tříkrálové sbírky
_____________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněţné v Praze – prosinec 2009
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Farnost Panny Marie Sněţné a ZUŠ, Šimáčkova 16, Praha 7

srdečně zvou na

Tříkrálový koncert
Jakub Jan Ryba

Česká mše vánoční
Účinkuje smíšený sbor GAUDIUM
pod vedením Zdeny Součkové a Vladislava Součka.

V neděli 3. ledna 2010 v 16:00 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné.
Vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce.


Přijďte zpívat koledy
v sobotu 9. ledna 2010 od 14 hod.
před kostel Panny Marie Sněţné.
Budeme zpívat koledy stejně jako minulé roky.
Na kytaru a klávesy nás doprovodí manţelé Lutkovi.
Mezi bloky koled budou pauzy na zahřátí.

Sejdeme se v 13:30 v Klubu.

DOPORUČUJEME
Adventní duchovní obnova s P. J. Čunkem SJ se koná v rámci Akademie
nejen pro seniory 9. 12. od 9:30 v Pastoračním středisku v Dejvicích.
Vánoční koncert Rainbow gospel choir se koná 9. 12. v19 hodin v refektáři
kláštera františkánů, vchod z nádvoří kostela. Vstupné dobrovolné.
Unie katolických žen zve na společenské odpoledne na téma Hon-Kong, 6. 12.
od 14:30 do 16:30 do Farního klubu, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.
Vánoce s vůní dřeva v Betlémské kapli – výstava nejen betlémů v podzemí
Betlémské kaple, 28. 11. 2009 - 3. 1. 2010. Otevřeno denně 9 - 18 kromě 24. a
31. 12. 9-14; 25. 12. a 1. 1. 2010 13-18. Vstupné je 50,- a 25,- Kč.
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Adventní rekolekce pro rodiče
V sobotním slunném odpoledni (21. 11. 2009) jsme se sešli v počtu sedmi
statečných (další zájemce skolila chřipka) před kostelem s bratrem Jakubem,
abychom pod jeho vedením se připravili na nadcházející Advent. Po odevzdání
dětí „hlídací sluţbě“ jsme se vydali do klášterních útrob na avizovanou
duchovní obnovu. Téma bylo stručné a jasné: MOTLITBA. Po úvodní písni
a prosbě k Duchu sv., aby otevřel naši mysl, bratr Jakub přistoupil k danému
tématu. Po hodinové přednášce byl prostor pro duchovní rozhovor nebo
setrvání v tichosti a samotě. V 16:45 jsme se opět všichni sešli ke společnému
sdílení. Závěrečnou motlitbou a chválami sv. otce Františka jsme zakončili
toto vydařené sobotní odpoledne. Děkujeme bratru Jakubovi za to, ţe si na nás
udělal čas, Klárce Broţové a jejím kamarádkám za hlídání dětí a paní Gabriele
za upečení laskomin pro „hlídačky“ a děti. Další duchovní obnova je
naplánovaná na postní dobu. Udělejte si čas. Vřele doporučujeme.
Za obnovené rodiče Josef Antůšek.

MYŠLENKY
„I vy jste kdysi byli tmou, ale Pán vás učinil světlem. Ţijte proto jako děti
světla - ovocem světla je vţdy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co
se líbí Pánu.“ (Ef 5, 8-10)
Bůh nám v kaţdé situaci dá tolik síly, kolik jí potřebujeme, abychom se
nevzdali. Ale nedá ji předem, abychom nespoléhali na sebe, ale jen na Něho.
(D. Bonhoeffer)

O pohanech píše sv. Pavel, ţe "... i kdyţ Boha poznali, nectili Ho a
neprojevovali Mu svou vděčnost." (Řím 1,21) Ale u křesťana je to něco
skutečně podstatného. Nedostatek děkování je chybou v samém základu
křesťanského jednání.
O kaţdém smýšlej a mluv dobře.
I v nejhorším člověku se pokus najít něco dobrého.
Pracuj vţdy poctivě, protoţe plody tvé práce pouţívají druzí.
Ke smíření podávej ruku jako první.
Na nikoho nezvyšuj svůj hlas. (kardinál Stefan Wyszynski)
Dar/dárek je znamení
A znamení je viditelným vyjádřením toho, co je za ním. Darem vyjadřujeme
náklonnost, lásku, pozornost. Tyto pohnutky nejsou měřitelné hodnotou daru.
Lidé skromných moţností by pak nikdy nebyli schopni prostřednictvím daru
vyjádřit svou velkou lásku. (Ivan Golub)
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
_____________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněţné v Praze – prosinec 2009
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného
smýšlení, prohloubit svoji víru, případně připravit něco pro celou farnost.
Modlitba růžence
Výuka dětí – náboženství
denně: od 17:25 hod.
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00
s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou,
Adorace
simsk@email.cz, tel.: 722 569 464;
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli;
kaţdý třetí čtvrtek v měsíci nebude pro děti 1.-4. tř. v pátek 15-16 (pro
večerní adorace tichá, ale s hudbou nejmenší), 16-17, součástí výuky je
příprava na 1. sv. přijímání,
a moderovaná.
Mgr. T. Lenfeldová, tlenf@seznam.cz
Setkání po mši
Vchod je z Františkánské zahrady.
Neděle 10:00-12:30 vţdy v Klubu.
Biblická katecheze pro dospělé
Posezení při kávě, čaji…
Ve středu od 19:15 na faře. Sraz
Pro děti i dospělé kulečník.
v 19:10 na nádvoří před kostelem.
Setkání katechumenů (příprava
Katechetka S. Skřivánková.
dospělých na křest). Pondělí v 18:30,
Příprava na biřmování
sraz před farou.
Ve čtvrtek od 17:00 do cca 18:30,
Katechetka Marie Hlaváčová,
sraz na nádvoří před kostelem.
P. Antonín Klaret OFM.
br. Jakub OFM, jakub@ofm.cz,
Setkávání nad Písmem
tel. 731 604 059.
V pondělí v 19:00 (kromě státních
Společenství pro 16-25leté
svátků aj.) v Klubu.
Pro mladé, kteří se chtějí společně
P. Petr Regalát Beneš OFM
modlit, diskutovat a probírat ţivot
Společenství seniorů
z víry - ve čtvrtek od 19:00
Úterý od 9:00 v Klubu. Setkání po
ranní mši svaté v 8:00 při čaji a kávě. (adorace v kapli sv. Michala, v 19:30
se přesuneme do kláštera).
Jiří Petrus
br. Jakub OFM, jakub@ofm.cz,
tel. 731 604 059.

Tip na vánoční dárek:
Bratr Felix OFM spolu s farníky v Liberci opět letos vydali netradiční
.
nástěnný
kalendář 2009/2010.
Ţivotopisné romány od Wilhelma Hünermanna:
Farář světa (Ţivot Jana XXIII.);
Mnich mezi vlky (Ţivot sv. Jana Kapistrána, apoštola Evropy);
Farář arský (Ţivot Jana Maria Vianneye).
Vše dostanete např. v knihkupectví Paulínek na nádvoří u P. Marie Sněžné.
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Obrázek malovala Editka Brožová.

Radostné a poţehnané vánoční svátky
přeje Lucián
__________________________________________________________________________

Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Příští uzávěrka je 20. 12. 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.

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 růţence
čtvrtek:
19-20 tichá adorace v kapli sv. Michala
třetí čtvrtek v měsíci - adorace s hudbou a moderovaná

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Prosinec 2009
6. 12.
7. 12.
9. 12.
15. 12.
16. 12.

Ne
Po 19:00
St 19:00
Út 8:00
St 14:30
20:00
19. 12. So 14-15
25. 12. Pá 11:00
27. 12. Ne 9, 10:15
28. 12. - 1. 1. 2010
31. 12. Čt 16:00
17:00
3. 1. Ne 16:00
6. 1. St 18:00
9. 1. So 14:00

Sbírka Farní charity (vţdy po mši sv.)
Adventní ekumenické setkání
Koncert: Rainbow gospel choir
velký
Připomínka 14 umučených bratří
Přednáška s promítáním: Hon-Kong (UKŢ)
Benefiční koncert: sbor Carillon (pro Farní charitu)
Svátost smíření pro děti (i rodiče)
Zpívání koled u jeslí (nejen pro děti)
Svátek Svaté rodiny
Obnova manţelského slibu, ţehnání vína
Celodenní adorace
Mše svatá, poděkování za uplynulý rok
Silvestrovské setkání farnosti
Tříkrálový koncert dětského pěveckého sboru GAUDIUM
Slavnost Zjevení Páně - Tří králů (ţehnání vody a křídy)
Zpívání koled na Jungmannově nám.

Klub
refektář
Klub
kostel
kaple
kaple

kostel
Klub
kostel

Vánoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
24. 12.

Čt Štědrý den

25. 12.

Pá

26. 12.
27. 12.

So
Ne

28. 12.- 1. 1.
31. 12. Čt
1. 1.
2010
6. 1.
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Pá
St

16:00 pro rodiče s dětmi
24:00
Slavnost Narození Páně
9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00
11:00 koledy u jeslí
Slavnost sv. Štěpána
9:00, –
11:30, 18:00
Svátek Svaté rodiny
9:00 a 10:15 obnova manţelského slibu
11:30, 18:00
Celodenní adorace (eucharistický výstav)
Památka sv. Silvestra
8:00;
16:00 poděkování za uplynulý rok
Slavnost Matky Boţí, Panny Marie, Nový rok 2010
9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
7:00, 8:00, 18:00

_____________________________________________________
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