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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
doba vánoční je velice krátká. Je nejkratší ze všech dob církevního roku.
Je ovšem velice významná, neboť nám přibližuje tajemství vtělení
Božího Syna. Dává význam celému Adventu. Kvůli ní nebyl Advent
jenom čekáním, ale o Vánocích se zúročilo všechno, co bylo spojeno
s přípravou na tyto svátky. Vánoce nám zpětně ukazují Advent jako čas
milosti. Z tohoto hlediska je i každý rok začátkem nového období
milosti. Nemáme tedy tento čas jenom přežívat, ale naplňovat. Přeji nám
všem, ať vtělení Ježíše Krista poznamenává tento náš čas milosti,
abychom se jednou dostali k vytouženému slavení věčného okamžiku.
Vždyť právě věčnost dává význam všemu tomu, co prožíváme již teď.
Požehnaný rok 2010 Vám přeje
menší bratr Antonín Klaret

Z FARNOSTI
„NEVIDĚT NEZNAMENÁ NEŽÍT“
Srdečně vás zveme na

KONCERT
vyprávění s autorskými písničkami Michaely Blažkové a Lucie Chrápavé,
v pátek 15. ledna 2010 od 18 hod. do Farního klubu.
Vstupné dobrovolné.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se

Ekumenická bohoslužba slova
koná

v úterý 19. ledna 2010 v 19 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné.
Po ukončení bohoslužby bude pokračovat setkání ve Farním klubu.
Všichni jsou srdečně zváni.
P. Alkantara Houška OFM

První sliby sestry Andrey
V sobotu 30. ledna v 16 hod. bude v kostele Panny Marie Sněžné sloužena mše
sv. s prvními sliby paulínky Andrey Hýblové. V současné době tato sestra
ukončuje noviciát v Itálii, ale v době prázdnin se objevovala v Knihkupectví
Paulínky.

15 let Sněženky farní
Číslem, které právě držíte v ruce, začíná již 16. ročník našeho farního
zpravodaje. Proto neuškodí podívat se trochu do historie na to, co se dělo ve
farnosti v roce 1995. Byly zde mezinárodní kontakty, zahájení výstavní
činnosti, bratr Ignác připravoval pravidelně Liturgické okénko, Jakub Outrata
psal o historii kláštera a farnosti. Zatímco některé věci se změnily (kdy se
naposledy sešlo při úklidu kostela 15 lidí?), některé obecné postřehy jsou stále
platné (Vytvořme živé společenství, Úvodník otce Norberta). Stejně jako před
15 lety i dnes, ne všechno, co se děje ve farnosti, je ve zpravodaji zachyceno.
Ne všichni mají potřebu informovat druhé prostřednictvím zpravodaje o tom,
co ve farnosti dělají. Následující ukázky z ročníku 1995 jsou kráceny.
František Jirsa
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02/1995 Díky všem, kdo připravovali františkánské Živé jesličky!
I sníh napadl v ten čtvrtek před Štědrým dnem jako na objednávku, takže
celý Petřín byl krásně zasněžený. Zpívali jsme koledy anebo mlčeli
a přemýšleli. Tichá světla nad ztemnělou Prahou a jasné mrazivé nebe.
Spolu s pastýři jsme se ulekli, když se objevili andělé. Šli jsme za
hvězdou, která nás vedla. Potkali jsme malé pasáčky, kteří by také rádi
k Betlému, a tři krále, kteří také uviděli hvězdu. A pak se hvězda zastavila
a my jsme Ho nalezli. Malé děťátko v holé, mrazivé jeskyni, v jesličkách
na slámě (sice ne v plenkách, ale ve fusaku), opravdové živé dítě
s maminkou a tatínkem. A andělé zpívali nad jeskyní a všude kolem světlo
pochodní a radost. Pastýři přinášeli své dary, dvě kožičky a trošku mlíčka,
my zase své modlitby. Hudebníkům mrzly ruce, ale naše srdce se zahřívala
M.K.
láskou. Odcházeli jsme s radostí v srdci a se světlem v duši.
04/1995 Výstavy - obnovená tradice.
Pořádání výstav má u Panny Marie Sněžné již svou tradici. Začala v roce
1968 galerií CRUX. Po r. 1989 se tato tradice oživila, zejména zásluhou
obětavé práce Jany Válkové, iniciátorky a dnešní ředitelky Veselé školy.
Uskutečnila se řada výstav, z nichž jmenujme alespoň, svým způsobem
prestižní, výstavu italského sakrálního umění či půvabnou výstavku
svatých obrázků. Výstavy se zpočátku konaly v zadní části kaple P. Marie
Pasovské v nádvoří, po dokončení stavebních prací se výstavní činnost
usídlila v prostorách klášterního ambitu. Na první výstavě v ambitu se
představil obnovený Orel, katolické tělocvičné hnutí, vzniklé svého času
jako protějšek Sokola.
br. Michal
04/1995 Setkávání výtvarníků.
Výtvarní umělci si za místo k setkávání zvolili kostel P. M. Sněžné.
Účelem setkávání je na prvním místě duchovní osvěžení při bohoslužbě ve
společenství křesťanů - výtvarníků. Následuje pak beseda, kde nejen
poznáváme práce ostatních, ale skrze práci a rozhovory i sebe navzájem.
br. Michal
04/1995 Liturgické okénko.
Řecké slovo "leitourgia" mělo původně význam "služba" (státu).
V křesťanském prostředí se vžilo jako "služba náboženská". V současném
pojetí je liturgie "dokonalým výrazem duchovního uspořádání života
církve."
__________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – leden 2010
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V liturgii se uskutečňuje naše spojení s oslaveným Kristem zde na zemi.
On sám nám říká: "Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam
jsem já uprostřed nich." On je hlavou a my jsme údy jeho tajemného těla.
Činnost probíhající v liturgii tedy chápeme jako činnost Kristovu, ke které
se my svými úkony připojujeme. Při slavení eucharistie se tak stáváme
jedním tělem a jednou duší v Pánu.
K bohoslužbám se scházíme jako lidé nejrůznějšího založení, každý
přichází se svou povahou a se svým pocitem. A zde se máme poddat určité
proměně: vystoupit ze svého soukromí a být s druhými - což je krásné, ale
i náročné, být s lidmi blízkými i neznámými, s přívětivými i lhostejnými
nebo i nepříjemnými. Je třeba vynaložit určité úsilí: sdílet svůj vnitřní
život s druhými a také pociťovat jejich potřeby jako své vlastní, vytvářet
prostředí porozumění a živoucí otevřenosti. Když se shromažďujeme
k bohoslužbě, vstupujeme do této vyšší jednoty, a liturgie nás vede k
tomu, abychom se společně vyjádřili.
br. Ignác

04/1995 Vytvořme živé společenství!
Scházíme se pravidelně na mši svaté, známe se "od vidění", ale blíže spolu
nepromluvíme, až na malé výjimky se prakticky neznáme. Bratři nám zde
nabízejí možnost setkávat se po nedělní mši svaté. Je možné chvilku
posedět, uvařit si kávu nebo čaj, vzájemně se pohostit doma připravenými
zákusky. Už jsme učinili jeden pokus o setkání po dětské mši sv., ale na
výzvu otce Šamárka se tam objevili pouze tři lidé. V čem je problém?
Nejsme na to zvyklí... Nemáme čas... Spěcháme vařit oběd... Pociťujeme
ostych při setkávání s druhými? Ještě pořád v nás přežívá to, v čem jsme
v minulých letech vyrůstali - rychle do kostela, rychle domů, hlavně aby
mě někdo nepoznal... Zkusme to znovu. Najdeme k sobě cestu?
Kor
04/1995 Zpráva o burze.
Ve dnech 24. a 25. 3. se konala v kapli sv. Jana již po několikáté burza
oblečení a obuvi. V pátek odpoledne se konal sběr. Věcí se vybralo velmi
mnoho. V sobotu si každý návštěvník vybral to, co potřeboval. Zbylé věci
jsme společně zabalili do balíků a tak připravili k odeslání na Ukrajinu.
Děkujeme všem dárcům a všem těm, kdo věci třídili a vydávali, za jejich
ochotu a spolupráci. Velký dík patří i bratřím, kteří nám připravili
příjemné pracovní prostředí.
LuJi
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04/1995 Úklid kostela před Velikonočními svátky.
Úklid se konal v sobotu 1. dubna. Sešlo se nás, příslušníků mladší
generace, asi tak 15, alespoň co vím z úklidu v kapli sv. Jana, což nám
umožnilo poměrně brzký konec našeho snažení. Mimo jiné obvyklé
úklidové práce bylo třeba opatřit všechny židle zvláštními "botičkami",
které zabraňují otloukání dlažby a umožňují s nimi nehlučnou manipulaci.
Protože jsme byli dobře naloženi a vládla mezi námi veselá nálada, příliš
nám nevadilo, když nás okukovaly proudy zvědavých cizinců, kteří na
obchůzce Prahou zavítali také do našeho kostela. Jisté je, že naše snažení
nebude zapomenuto, protože jeden z turistů si zde opatřil celou
Kristina Outratová
fotodokumentaci naší práce.
06/1995 Byli jsme při tom. (Pouť mladých na kněžské svěcení.)
Na kněžské svěcení, které se konalo počátkem května, jsme se vypravili
již v sobotu. Tři auta v sobotu ráno mířila směr Hostýn… Konečně jsme
ubytováni v uherskohradišťském klášteře františkánů a rozmlouváme se
zítřejším novoknězem Šebestiánem: "A těšíš se na zítřek?" Krátká, ale
jasná odpověď: "Moc..." Šebestián a Regalát prožili týdenní exercicie
s otcem Norbertem na Hostýně a i přes nepřízeň počasí si je moc chválili.
Mši svatou celebruje a kněžské svěcení udílí otec arcibiskup Graubner. Při
pohoštění (Moraváci se nezapřou) jsme bratřím popřáli. Nebylo to lehké je
v chumlu gratulantů najít... Na závěr slova otce Šebestiána: "Byl jsem
naměkko. Při eucharistické modlitbě jsem nemohl slova ani vyslovit.
Uvědomil jsem si jednu skutečnost – církev. Když jsme leželi na zemi,
modlila se za nás celá církev, i ta nebeská. A vkládání rukou od apoštolů
až po nás... Byl to nejkrásnější den v mém životě..."
(jel)
06/1995 Návštěva albánské rodiny.
V době velikonoční nás díky velkomyslnému daru belgického sponzora,
který uhradil cestovní náklady, mohla navštívit rodina Dhimitri z Albánie.
Oba manželé jsou již v důchodovém věku, ale nikdy předtím nebyli
v zahraničí. Jejich dcera Greta, která s nimi také přijela, mohla být
pokřtěna teprve ve své dospělosti, tzn. před čtyřmi léty. Dalším hostem byl
jejich sedmiletý vnuk Lorin. Bydleli u nás a postupně navštěvovali i různé
další rodiny z našeho společenství. Byli velmi dojati srdečným přijetím,
jakého se jim všude dostalo, i tím, jak srdečně a upřímně se jim jednotliví
hostitelé věnovali a doprovázeli je na různé vycházky a výlety, které jsme
jim připravili v rámci jejich čtrnáctidenního pobytu. Zúčastnili se
velikonočních obřadů v naší farnosti.
Markéta Koronthályová
__________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – leden 2010
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07/1995 Návštěva z Holandska.
Ve dnech 16.-20. 6. se uskutečnila návštěva holandských přátel v naší
farnosti. Přijelo celkem šest zástupců delftské farnosti spolu
s františkánem Theem. Všechny dny jsme prožili ve velmi srdečné
atmosféře. V sobotu se všichni zúčastnili spolu s otcem Regalátem farního
výletu do Hájku. Bylo nás celkem 32. Během cesty jsme se vzájemně
seznámili a téměř každý s každým pohovořil. Vrátili jsme se unaveni, ale
spokojeni.
V neděli po ranní mši svaté se několik málo farníků zúčastnilo besedy
v kapli sv. Jana. Spolu s otcem Norbertem a otcem Regalátem jsme si po
holandském vzoru vypili dopolední kávu.
V pondělí se hosté zúčastnili ve Veselé škole ranní modlitby, která byla
velmi působivá, pak si prohlédli učebny školy a některé práce dětí.
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Ludmila Jirsová

09/1995 Kolokvium evropských farností v Praze.
Ve dnech 3.-7. 7. 1995 se poprvé od roku 1961 uskutečnilo setkání
evropských farností mimo západní Evropu, a to v Praze. I naše farnost
přijala skupinu dvaceti francouzsky mluvících zástupců farností ze
Švýcarska, Belgie, Francie a také šest Čechů. Po krátkém uvítání jsme se
společně zúčastnili mše svaté a večerních nešpor spolu s františkány. Poté
jsme šli všichni na večeři do refektáře společně s bratry františkány.
V diskusi jsme se dozvěděli mnoho zajímavého ze života farností
v zahraničí. Hlavním překvapením pro nás i hosty asi bylo zapojení či
nezapojení laiků do života farnosti. Stejně jako u nás, i u nich je
nedostatek kněží. Rozdíl je v tom, že o zodpovědnost za život farnosti se
duchovní dělí s laiky v daleko větší míře než u nás. Pro nás je to předmět
k zamyšlení, abychom byli pomocníky a s Boží pomocí hledali nové
Ludmila Jirsová
formy života farnosti.
10/1995 Ještě ke Kolokviu a nejenom o něm.
Na vlastním setkání farností - besedě v kapli sv. Jana - nás nakonec zbylo
z naší farnosti jen 5. Farníci z francouzsky mluvících zemí, ale i ti, kteří
k nám přijeli z nejrůznějších koutů Čech a Moravy, si k nám rozhodně
nepřijeli jenom prohlédnout kostel, který je jistě krásný a významný.
Zajímali jsme je především my - živí lidé a naše zkušenosti ze života naší
farnosti.
Hana Outratová
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10/1995 Poselství ukrajinské pouti.
Když jsme v noci překračovali ukrajinské hranice, zahalené ještě do obalu
z drátů a celních formalit, sotva jsme tušili, co nás v této málo známé zemi
čeká. To, co jsme poznali a co jsme díky našim ukrajinským přátelům
prožili, však tyto úvodní zážitky odsunulo kamsi daleko za hranici
zapomnění.
Objevili jsme zemi čímsi důvěrně známou a blízkou, nabízející nám nejen
svůj dům a pohostinství, ale především doširoka otvírající své srdce. Zemi
chudou na světské statky a životní luxus, o to radostněji však prožívající
svou duchovní obnovu a znovu nalézající svou vlastní tvář.
Obklopilo nás zvláštní spojení tradice katolické, oslabené odsunem většiny
polských obyvatel v roce 1939, a zejména církve řeckokatolické, která se
po dlouhých letech pronásledování s podivuhodnou vnitřní silou a energií
obnovuje a rozvíjí. Sama obnova a budování zničených kostelů i vznik
nových jsou fenoménem, který ani nezaujatý pozorovatel nemůže
pominout. To hlavní se ale odehrává v srdcích lidí. Radost ze setkání,
otevřené dveře nás vítaly všude, kam jsme na své pouti přišli. Polský
římskokatolický farář, po dlouhých desetiletích s obtížemi budující svou
zcela hmotně i duchovně devastovanou svatyni, do níž jsme svou
přítomností přinesli společnou radost a hlavně naději. Vřelé přijetí a
bratrská důvěra nás vítala u našich hostitelů – řeckokatolíků, a vrcholila
překrásnou společnou nedělní bohoslužbou, v níž jsme byli všichni spojeni
společnou účastí u Stolu Páně - dokonání oné jednoty v Kristu, pro kterou
se nám nedostává slov.
A nakonec - síla modlitby k Matce Boží, Bohorodici, kterou jsme pocítili
a prožili v pravoslaví, modlitby rozpouštějící ledy počáteční nedůvěry
a rozpaků.
Kdo dával a kdo přijímal, kdo byl dárcem a kdo obdarovaným, těžko
JJO
rozhodnout.
(Pozn. Redakce: Jedná se o ukrajinské město Bučač, kam z naší farnosti po
několik let putovala humanitární pomoc.)

11/1995 Ukrajina - země daleká?
Existence soužití tří církví na Ukrajině (pravoslavné, řeckokatolické
a římskokatolické) je zřejmě složitá, zvláště za současného pronikání vlivu
dalších církví. Ale my křesťané bychom si neměli příliš vybírat, komu
bychom chtěli pomáhat. Proto byl předán i finanční dar stejné výše všem
třem zde tradičním církvím, který - kromě jiného - měl být i malou
připomínkou nutnosti smíření kdekoliv a kdykoliv.
H. Outratová
__________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – leden 2010
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11/1995 Sbírka oděvů pro Ukrajinu.
S opravdovou radostí můžeme konstatovat, že sbírka šatstva a obuvi
konaná ve dnech 20.-21. 10., určená k zaslání do Bučače na Ukrajinu, byla
úspěšná.
Různého oblečení, obuvi i jiných darů se sešlo opravdu hojně. I když
třídění věcí bylo náročné a vyžadovalo vytrvalost, přesto jsme všichni měli
radost, neboť přišlo mnoho ochotných pomocníků z farnosti i odjinud.
Velký dík patří i bratřím františkánům.
Věříme, že s Boží pomocí bude všechno odvezeno k našim přátelům na
Ludmila Jirsová
Ukrajinu.
12/1995 Vážení a milí, sestry a bratři!
Je to k neuvěření, ale již je to rok, co objevila světlo světa "Sněženka
farní". Jako vždy, když se objeví něco nového, jsou hlasy pro i proti.
Především se některým nelíbil titul. Někteří říkali, že by to mohlo být
lepší, což jistě nepochybujeme. Ale když jsem vyzval kritiky, aby se
zapojili, říkali: "my to neumíme". …Jen by bylo třeba více
spolupracovníků, připomínek kladných i záporných. Ale z toho, jak
z klekátek "Sněženka" mizí, je vidět, že si již cestu k vašim srdcím
nalezla.
Váš br. Norbert, OFM
12/1995 Pár slov o Sněžence.
Vloni právě o Vánocích spatřila poprvé světlo světa Sněženka. Vznikla
z dobré vůle ve snaze sbližovat, informovat a šířit dobrou vůli po farnosti.
Je na vás, abyste posoudili, zda-li se jí to alespoň trochu podařilo. Sami
přiznáváme, že Sněženka farní je stále spíše dosud takovým ošklivým
„káčátkem“, ale stále si uchováváme naději, že i za vašeho přispění se
jednou vyloupne v docela pohledné „káče“!
H. Outratová
12/1995 Setkání redaktorů farních zpravodajů.
V odpoledních hodinách se setkání zúčastnil také pan kardinál M. Vlk.
"Nepřišel jsem kázat, ale být účasten vašeho setkání", uvedl svůj příchod.
Pokračovalo se v diskusi, jak a co psát či nepsat do farních zpravodajů. Na
závěr pan kardinál hovořil o tom, jak je důležité pomáhat duchovním ve
farnostech v budování Božího lidu v diecézi, jak je to uvedeno
i v dokumentech 2. vat. koncilu. I když se zdá, že nikdo nereaguje na
zpravodaje, má každý, kdo ho přečte, alespoň účast pasivní. Všechny nás
vybízel k velké trpělivosti pokračovat a dávat, darovat se dál, i k víře, že
pasivita se změní v aktivitu ve prospěch celého farního společenství.
Ludmila Jirsová
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Max Kašparů: Křesťan a čas
Přesto, že věříme v hodnoty nadčasové a nadprostorové, žijeme svou existenci
v prostoru a čase. Prostor můžeme měnit, čas naopak mění nás. To bychom si
měli uvědomit nejen s každoroční změnou letopočtu, ale s každou událostí,
která v čase přichází do našich životních prostorů... Bylo řečeno, že můžeme
měnit jen prostor kolem sebe, nikoli čas. To si bohužel říká i mnoho křesťanů,
kteří se uzavřou do svých prostorů a věnují se jen jim. Možná na adresu času
nanejvýš prohlásí, že on to změní. Možná jsou unavení tím, co vidí a slyší
kolem sebe. Křesťan ovšem není povolán k pesimismu. A vůbec ne k naivnímu
optimismu či měnění času. Křesťan, má-li mít budoucnost, je povolán ke
spolupráci s časem.
Z Katolického týdeníku převzal Ch. Tvrzník.

DOPORUČUJEME
Ekologická sekci ČKA zve k modlitbám za stvoření, za životní prostředí, za
náš vztah k němu, v úterý 12. ledna 2010 v 18 hod. v přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská ul. 49, Praha 2.
Seminář o liturgii se koná ve farním sále kostela sv. Václava na Čechově
nám. ve Vršovicích (Tram 22). Cílem cyklu přednášek je lepší pochopení
smyslu liturgie a tím její hlubší prožívání. První přednáška bude v úterý 19. 1.
od 19:30 Začátky přednášek: 26. 1. a 2. 2. od 20:00, dále až do 23. 3. vždy od
19:30. Přednášet budou Mgr. Pavel Kolář, Th.D., P. ThLic. Jan Kotas, Mgr. Jan
Rückl, Ing. Pavel Hradilek, PhDr. Markéta Kabelková, P. Mgr. Prokop Siostrzonek
OSB a Mgr. Jan Klípa, Ph.D. Více v Arcidiecézním zpravodaji č. 1/2010.

MYŠLENKY
Motto měsíce
Uč nás, Pane, že jsme Tvoji, že Tobě, a ne nám, patří i Tvá církev, že v ní
zůstáváš Pánem, aby byla vinicí nesoucí Ti ovoce.
Myšlenky Matky Terezy
Nejkrásnější den? Dnes! Největší překážka? Strach! Nejlehčí věc? Mýlit se!
Největší chyba? Vzdát se! Nejsilnější kořen veškerého zla? Sobectví! Nejlepší
rozptýlení? Práce. Největší neúspěch? Ztráta svobody!
Bonmoty podle P. Kosorina
Pokud církev bude ohrnovat nos nad světem, svět bude krčit rameny nad
církví. Učte se Bibli (žít!)!
Svým očím budu věřit v ráji - teď ale věřím Bohu!
__________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – leden 2010
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Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové
vlastnosti i dovednosti a snášet odlišné názory druhých. Člověk přece nemůže
žít trvale z ledniček, politiky a luštění křížovek. Člověk přece nemůže žít bez
básní, bez barev, bez krásy, bez lásky!
A. de Saint Exupéry
Modlitba. To je má modlitba k Tobě, Pane můj, bij, bij do kořene nuzoty v
srdci mém. Dej mi sílu, abych lehce snášel radosti i žaly své. Dej mi sílu,
abych lásku svou učinil úrodnou ve službě. Dej mi sílu, abych nikdy nepřezíral
člověka chudého, ani neohýbal kolenou před zpupným člověkem mocným. Dej
mi sílu, abych povznesl ducha svého vysoko nad denní malicherností. A dej mi
sílu, abych svoji sílu vzdal s láskou vůli Tvé.
Rabíndranáth Thákur
Rabíndranáth Thákur(1861-1941), indický básník, dramatik, filozof a hudebník.
Narodil se v Indii, práva vystudoval v Anglii. Ve svých literárních dílech se pokoušel
propojit nejlepší tradice indické a evropské literatury. V roce 1913 dostal za literaturu
Nobelovu cenu, v roce 1915 byl britskou vládou pasován na rytíře. Thákurova hudební
skladba, kterou i sám otextoval, se stala v roce 1950 indickou hymnou.

Nevděčnost začíná tím, že zapomínáme. Zapomenutí plodí lhostejnost. Z
lhostejnosti pochází nespokojenost. Z nespokojenosti zoufalství. Ze zoufalství
proklínání. Naopak - ten, kdo je vděčný, tomu Bůh ukazuje cestu spásy.
B. Bonhoeffer

Jste-li křesťan, není třeba, abyste všechna ostatní náboženství pokládal za
veskrze špatná. Jste-li ateistou, musíte věřit, že hlavní bod ve všech
náboženstvích celého světa je prostě hrubý omyl. Jste-li křesťan, máte na vůli
připustit, že každé náboženství, i to nejpodivnější, obsahuje aspoň nějaký
náznak pravdy.
C. S. Lewis
“Víra bez skutků je mrtvá“ (Jk 2,29) a mrtvá víra není žádná víra. Je podobna
elektrické lokomotivě, v níž je všechno v pořádku, ale nehne se z místa,
protože jí chybí elektrický proud. Mnozí věří, co Bible říká, ale jdou si svými
cestami. Věří v Boha, ale když přijdou zkoušky, jednají tak, jako by Bůh byl
mrtev. Jejich víře chybí hnací síla Ducha svatého. Jen On dovede víru uvést v
pohyb, protože jen On naplňuje člověka láskou, radostí, pokojem, tichostí,
dobrotivostí, trpělivostí, zkrátka vším, co proměňuje člověka a dává víře život.
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
Myšlenky s obrázky najdete ve zpravodaji na adrese: www.centrumbutovice.cz
Ve zkráceném vydání také na adrese farního zpravodaje Sněženka: www.pms.ofm.cz.
SKP bývají k přečtení rovněž ve Sněžence, lze si rovněž prohlédnout i nádherný
interiér kostela P. Marie Sněžné (Fotogalerie), stačí vstoupit masivními vraty.
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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
denně: od 17:25 hod.
Adorace
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli;

Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00

každý třetí čtvrtek v měsíci nebude
večerní adorace tichá, ale s hudbou
a moderovaná.

pro děti 1.-4. tř. v pátek 15-16 (pro
nejmenší), 16-17, součástí výuky je
příprava na 1. sv. přijímání,

Setkání po mši
Neděle 10:00-12:30 vždy v Klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Pro děti i dospělé kulečník.
Setkání ministrantů je každou neděli
po mši sv. pro rodiny,
cca od 11 do 12 hod.
bratr Kapistrán OFM
Setkání katechumenů (příprava
dospělých na křest). Pondělí v 18:30,
sraz před farou.

Mgr. T. Lenfeldová, tlenf@seznam.cz
Vchod je z Františkánské zahrady.

Katechetka Marie Hlaváčová,
P. Antonín Klaret OFM.

Setkávání nad Písmem
V pondělí v 19:00 (kromě státních
svátků aj.) v Klubu.
P. Petr Regalát Beneš OFM
Společenství seniorů
Úterý od 9:00 v Klubu. Setkání po
ranní mši svaté v 8:00 při čaji a kávě.
Jiří Petrus

s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou,
simsk@email.cz, tel.: 722 569 464;

Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19:15 na faře. Sraz
v 19:10 na nádvoří před kostelem.
Katechetka S. Skřivánková.
Příprava na biřmování
Ve čtvrtek od 17:00 do cca 18:30,
sraz na nádvoří před kostelem.
br. Jakub OFM, jakub@ofm.cz,
tel. 731 604 059.

Společenství pro 16-25leté
Pro mladé, kteří se chtějí společně
modlit, diskutovat a probírat život
z víry - ve čtvrtek od 19:00
(adorace v kapli sv. Michala, v 19:30
se přesuneme do kláštera).
br. Jakub OFM, jakub@ofm.cz,
tel. 731 604 059.

Rozum a víra, věda a náboženství se potřebují navzájem. Slepá víra bez
přemýšlení vede k fundamentalismu, fanatismu, často i násilí, proto je
nebezpečná. Ale podobně nebezpečný může být rozum, pokud odmítá
a vytěsňuje etické a spirituální impulsy, vycházející z víry a z křesťanského
dědictví.
Papež Benedikt XVI. během návštěvy ČR
__________________________________________________________
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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 tichá adorace v kapli sv. Michala
třetí čtvrtek v měsíci - adorace s hudbou a moderovaná

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Leden 2010
3. - 10. 1.
5. - 12. 1.
9. 1. So 14:00
12. 1. Út 19:19
15. 1. Pá 8:00
18:00
18. -25. 1.
19. 1. Út 19:00
20. 1.
30. 1.
2. 2.

St 14:30
So 16:00
Út

Tříkrálová sbírka 2010
Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů
před
Zpívání koled na Jungmannově nám.
Setkání pastorační rady
Připomínka 14 umučených bratří
Koncert autorských písniček: Nevidět neznamená nežít
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Ekumenická bohoslužba slova,
po jejím skončení společné setkání v Klubu
Přednáška s promítáním: Keltská cesta I - Bretaň, Normandie
Mše svatá s prvními sliby paulinky Andrey
Uvedení Páně do chrámu, Hromnice

kostelem
fara
Klub
kostel
Klub
Klub
kostel

Jak poslat příspěvek do Sněženky?
Přispívat do zpravodaje Sněženka může každý. Není třeba umět ovládat počítač
a používat e-mail (i když tyto formy jsou vítány, jirsoval@volny.cz), stačí rukopis
alespoň trochu čitelný nebo strojopis zaslat na adresu: Farní úřad, Zpravodaj
Sněženka, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1. Nezapomeňte se, prosím, podepsat.
U převzatých článků uveďte zdroj.
redakce

_____________________________________________________
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 224 490 340, 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

__________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Příští uzávěrka je 15. 1. 2010. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3,
Praha 1. Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč.
Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

