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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
na začátku postní doby jsme přijímali mezi čekatele křtu deset
katechumenů. Z toho osm má být o Velikonoční vigilii pokřtěno
v našem kostele. Chci vás poprosit o modlitbu za všechny tyto
katechumeny. Jejich přijetí se netýká pouze jich samotných nebo jejich
kmotrů či kněží, ale naprosto všech. Na Velký pátek je i jedna z velkých
proseb přinášena přímo za katechumeny. Jde i o vztahy. Ježíš Kristus
učí, že v nebi je veliká radost z jediného hříšníka, který se obrátil.
Nemůže nám tedy být lhostejný žádný člověk, zvláště vidíme-li jeho
snahu srovnat svůj život s evangeliem. Nechme se motivovat úsilím
těchto našich bratří a sester pro všechny boje postní doby, abychom
mohli mít účast na radosti každého z těchto vyvolených o Velikonocích
a jednou i v nebi.
Zdraví a žehná menší bratr Antonín Klaret

Z FARNOSTI
Přednáška s promítáním

PIUS XII., papež v období zvratů
se koná

v úterý 9. března v 19:19 ve Farním klubu.
Přednáší P. Alkantara Houška OFM.

Lucián zve děti i rodiče na hudebně-výtvarnou dílnu

JAK HRAJÍ VARHANY
v sobotu 13. března od 14 hodin v kostele Panny Marie Sněžné.
Sraz na nádvoří před kostelem.
Prohlédneme si jeden z největších hudebních nástrojů – varhany.
Jak a co se na ně hraje nám poví varhaník Přemek Kšica. Ve výtvarné dílně
si zkusíme hudbu taky namalovat. Přineste si s sebou jednobarevné tričko,
možná si ho potiskneme nějakým obrázkem!
POZOR! Vstup na tuto akci je dobrovolný a výtěžek bude
věnován na nové varhany v kapli sv. Michala.

Beseda
s Antonínem Randou

o pomoci stárnoucím kněžím
a

projektu „Cesta 121“
v úterý 23. března 2010 v 19:19 hod.
ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné

Pozor! Na Květnou neděli společná mše sv. v 9:30 (nebude v 10:15).
Křížová cesta na Petříně s hudebním doprovodem bude na Květnou
neděli 28. března v 15:00 hod. Sejdeme se u prvního zastavení na Petříně.
Setkání na Zelený čtvrtek (1. 4.) bude i letos po obřadech v Klubu,
abychom ještě nějaký čas zůstali ve společenství. Připravíme vhodnou večeři –
každý nechť něco donese. Chvíli setrváme v rozhovoru, tichosti, modlitbě.
Na setkání zve Helena Podlahová.
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Zveme vás
na výstavu obrazů a objektů Radka Brože

OTISKY
do galerie CRUX v Brandýse nad Labem od 12. 3. do 14. 4. 2010.
Zahájení výstavy bude 11. 3. 2010 v 18 hodin.
Radek Brož (1967-1996) vystudoval pedagogickou fakultu UK. Od konce 80. let se
zabýval kresbou, malbou, vytvářením objektů a grafickými technikami. Od 90. let
vystavuje samostatně, ale i v rámci skupinových výstav. Pracoval na dokumentaci
gotických šablon a rekonstrukci středověkého nábytku. V roce 1991 založil při kostele
P. M. Sněžné výstavní síň CRUX, která se v prostorách kaple P. M. Pasovské snažila
jako první u nás zmapovat oblast za komunismu „zakázanou“, umění s křesťanskou
tématikou. Výstavní síň je po necelých dvou letech činnosti zrušena. Od roku 1996
proběhlo několik výstav (např. Galerie Šternberk, Ambit kláštera františkánů, výstava
v Regensburgu (spolu s A. Šimotovou a O. Olivou) aj., které mapují jeho tvorbu
a snaží se ji představit lidem jako výpověď o hledání a nacházení Boha.

ROZHOVOR
Paní Helenu Francouzovou (83) slyšíme každý den před večerní mší sv.
modlit se růženec. Nechybí ani při různých akcích farnosti. Je nejstarší
z dobrovolníků při Tříkrálové sbírce a letos vybrala nejvíce ze všech.
Jak jste přišla do farnosti P. Marie Sněžné?
Po smrti manžela v roce 2000 jsem přišla bydlet
do Prahy k dceři do Anglické ulice. Ten rok jsem
chodila po všech kostelích, protože byl milostný
rok. Byla jsem hrozně nešťastná a stále jsem se
modlila za manžela. Chodila jsem ke sv. Kříži, ke
sv. Ludmile, ke sv. Ignáci, ale kostel Panny Marie
Sněžné jsem stále obcházela, je takový schovaný.
Úplně poprvé jsem zde byla na slavnosti, když
sem přivezli Pannu Marii Jeruzalémskou. V roce
2001 jsem se dozvěděla, že zde bude kněžské
svěcení. Na kněze měl být vysvěcen otec
Bartoloměj. Když jsem pak byla v kostele a přišel
otec Bartoloměj, byl tam krásný průvod s dětmi.
Otec Bartoloměj na mne velmi zapůsobil, viděla jsem mladého, hezkého
chlapce, říkala jsem si v duchu, co ho čeká v životě, je moc mladý, moc hezký,
a tak jsem si ho vzala do svého patronátu, aby plnil to, co slíbil, aby nezhřešil,
rozhodla jsem se, že všechny modlitby budu obětovat za něho a od té doby se
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denně za něho modlím a začala jsem k Panně Marii Sněžné pravidelně každý
den chodit na mši svatou.
Když zde Bartoloměj působil, byl velice milý, když jsme vyšli z kostela po mši
z kostela, s každým promluvil, hezky se na každého usmál, na staré lidi to
působí velmi dobře.
Kdy jste se začala modlit růženec?
Chodila jsem ráno na mši svatou na 10 hod. ke sv. Kříži, kde jsem předříkávala
růženec a večer jsem chodila sem do kostela, protože zde se také modlili
růženec. Jednu mši obětuji za mrtvé a jednu za živé, denně se zúčastním dvou
mší svatých. Protože jsem sama, televizi si po manželově smrti nepouštím,
doma je dlouhá chvíle.
Tady se předříkával svatý růženec františkánský a jednou mne ta paní, která
předříkávala, prosila, abych se modlila s ní a pak abych se modlila místo ní.
Tak jsem zpočátku předříkávala s jednou paní. Pak se paní odstěhovala
a začala jsem se modlit já. Nakonec všichni, kdo se modlili, postupně
odcházeli, přestávali sem chodit, až to na mne zbylo a celý týden se modlím
jenom já.
Nechci se modlit sama, vždy někoho poprosím, aby se modlil se mnou a tak
prosím mladé nebo starší. Teď se stává, že se často modlím jenom začátek a
konec a každý desátek se modlí někdo jiný – tak je to správné. Moc děkuji těm
mladým chlapcům, hlavně ministrantům, že se přicházejí modlit růženec.
Ve víře jsem byla vychována od malička. Bydleli jsme v Lúkach pod Makytou,
to je na Slovensku. Maminka, když žehlila nebo když zašívala, tak se doma
modlila svatý růženec a jako děti jsme se střídaly. Bylo nás 10 dětí. V kostele
jsme se u nás modlívali růženec jen v době postní a v říjnu. Modlíval se vždy
jeden starší pán, když zemřel, pokračoval v modlení další pán. Každý večer
jsem se chodila modlit a vždy jsem si přála, abych také mohla předříkávat.
Přání se mi splnilo. Od 14 let jsem se modlívala růžence, až do té doby než
jsem odešla z domova.
Rozhovor připravil František Jirsa, pokračování příště.

DOPORUČUJEME
Ekologická sekce ČKA zve na besedu na téma Voda v krajině (Chceme
koloběh vody v přírodě nebo v betonu?). Úvodní slovo přednese RNDr. David
Pithart. Beseda je 9. 3. 2010 od 17:30 v přízemí Emauzského kláštera.
Unie katolických žen zve na
postní duchovní obnovu pro ženy, v sobotu 6. 3. od 9:00 do 16:00 ve Farním
klubu u P. M. Sněžné. Obnovu povede P. Michal Pometlo, OFM; na závěr mše
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svatá. Oběd lze přihlásit na tel.: 220 181 329 (použijte i záznamník) nebo
emailem: ukz@volny.cz nejpozději do 3. 3. 2010;
přednášku z cyklu Ženská spiritualita: O duchovním přátelství mezi mužem a
ženou (Diana d’Ándalo a Jordán Saský 1223-1236), ve středu 24. 3. od 18.00,
přednáší Benedicta Hübnerová, v budově KTF, Thákurova 3, P6, v I. p. v P1.
Centrum pro rodinu, Thákurova 3, Praha 6 pořádá Sobotu pro manželky,
20. 3. od 9 do 17 h.. v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch). Téma: „Muž a žena
před Bohem – společně a každý trochu jinak“. Celým dnem budou provázet
Mons. Tomáš Holub, ThD. a Mgr. Eva Jelínková. Polední občerstvení
zajištěno. (Odpoledne příležitost ke svátosti smíření, na závěr mše svatá.)
Seminář o liturgii se koná ve farním sále kostela sv. Václava na Čechově
nám. ve Vršovicích (tram 22). Přednášky jsou vždy v úterý až do 23. 3. od
19:30. Témata: Liturgie a hudba, Liturgie a čas, Liturgie (a) smíření. 23. 3.
Shrnutí: Liturgie – soukromé, nebo společné setkání s Pánem.
V rámci programu Středy plné živé víry se konají přednášky s Katkou
Lachmanovou a Alešem Opatrným na téma "Křesťansky žít", vždy ve
středu od 19:30 v kostele sv. Terezie v Kobylisích, Praha 8. Program: 3. 3.
Smysl křesťanské askeze; 10. 3. Odpuštění jako cesta ke svobodě; 17. 3. Jak
potěšit zpovědníka (A. Opatrný); 24. 3. Milosrdenství jako akční program.

MYŠLENKY
Motto měsíce: „Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby
svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se,
odvraťte se od svých cest.“ (Ez 12,11)
Nikdy bych si nedovolil něco zanedbat a nemít po ruce výmluvu.
Příliš široká cesta zavede člověka i do úzkých.
Setkání s pravdou vyžaduje úsilí, k setkání se lží stačí nenamáhat se.
Blahoslavení v dnešní verzi
Blaze vám, kdo se umíte vážně dívat na malé věci a klidně na věci vážné.
Blahoslavení ti, kteří se umějí smát sami sobě, neboť oni se nepřestanou nikdy
bavit. Blahoslavení ti, kteří dokážou rozeznat horu od krtince, neboť oni budou
ušetřeni soužení.
(Josef Folliet, 1903-1972, kněz)
Jan Amos Komenský (nar. 28. 3. 1592, dnes Den učitelů)
"Mravní přikázání", které nejen hlásal, ale také sám dodržoval:
Nechť umíš cokoli, dělej to, co máš. Zabraň svým rtům mluvit drzé,
prostořeké a vulgární řeči. Ke všem buď přívětivý, ale střež se jednat nebo
mluvit podlézavě.
___________________________________________________________
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Lidé jsou velmi skeptičtí - nevěří ničemu s výjimkou pomluv. (Chesterton)
Kdo neunese meč, seká jazykem. (Ezop)
Nic není horší než pomlouvání, ze dvou lidí udělá provinilce a třetímu ublíží.
(Herodotos)
Pozn. Krátké bonmoty byly vybrány z Aforismů Pavla Kosorina.
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.

SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Ladislav Kubíček: "Povídačky o andělích"
Podařilo se nám již opustit ten strnulý pohled na události v Písmu a speciálně
u andělů? Je možné si představit, že by žili a jednali jako loutky, nebo jako
roboti?... Kdo ještě máme představu o andělích, že jsou to nějací svatí roboti,
čtěme u sv. Lukáše (22,43): "Ježíš upadl (před svým zatčením) do smrtelné
úzkosti a modlil se: Otče, odejmi ode mne tento kalich, je-li to Tvá vůle... Jeho
pot stékal na zem jako krůpěje krve. Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval
ho." Dostal snad tento anděl nařízení? Dostal přesný příkaz, jak ho má
posilovat? (Jistě ne!) Asi bychom chtěli vědět, jak tu situaci prožíval ten anděl
a jestli i celé nebe sledovalo a prožívalo tyto bolestivé chvíle svého Pána,
a navíc i netečnost všech lidí (i apoštolů!), pro jejichž spásu toto všechno Ježíš
prožíval. A jestli i my máme každý svého anděla strážného, musí to být pro
něho trapné, když ho pokládáme jen za nějakého úředníka anebo si na něj ani
nevzpomeneme a jen snad dětem povídáme nějakou pohádku o andělíčku
strážníčkovi. Jak potom my lidé vypadáme? Jako necitelní techničtí a
ekonomičtí roboti! Zkusme se zamyslet, co úsilí a fantazie dá těmto andělům,
aby na nás vymysleli nějakou fintu, aby tu naši mysl, pozemsky zotročenou,
pozvedli aspoň trošku do svobody vykoupených synů a dcer, aby se jim
podařilo nás dotlačit do krásy nebeského království, kde bychom měli zpívat
ve spojení s andělskými kůry. Tušíme, jaká musí být aktivita těchto andělů
strážných? A dost by mě zajímalo, jakou bolest - nebo strach? - prožívají tito
andělé, když pak mají referovat o výsledku svého poslání. Nechtěl bych být v
jejich kůži (jestli nějaká andělská kůže je).
Ch. T.

HUMOR
Na břehu Galilejského jezera se prochází turista a ptá se majitele loďky, kolik
že by stálo nechat se přeplavit na druhý břeh. "Za osobu je to sto padesát
dolarů," říká nesmlouvavě majitel loďky. "Takový hříšný peníze," lamentuje
turista. "No dovolte! Po tomhle moři se procházel sám Pán Ježíš." Dodává
rybář. "Při těchto cenách se mu ani moc nedivím," dodává odcházející turista.
Ch. T.
6

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;

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

Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00
s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou,
simsk@email.cz, tel.: 722 569 464;

pro děti 1.-4. tř. v pátek 15-16 (pro
nejmenší), 16-17, součástí výuky je
příprava na 1. sv. přijímání,
Mgr. T. Lenfeldová, tlenf@seznam.cz
Vchod je z Františkánské zahrady.

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.

Modlitba: Buď mým životem, Pane věčnosti, a ať nepromarním své žití
pouhým během, dravostí a sněním. Veď kroky naše, abychom rádi a pilně
připravovali aspoň půdu, kde nelze dosud síti, neboť věříme, Pane, že všude
jsi vyvolil svatou roli svou, i tam, kde dosud úhor a kámen je. Buď s námi,
Hospodine, když se připozdívá a zbav nás všeho zlého.
František Palacký, 1798-1876
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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
pátek, neděle:
17:15 křížová cesta

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Březen 2010
6. 3.
9. 3.
15. 3.
17. 3.
23. 3.
28. 3.
1. 4.

So 9-16
Út 19.19
19:19
Po 8:00
St 14:30
Út 19:19
Ne 15:00
Čt 19:00

Klub
Duchovní obnova pro ženy (pořádá UKŽ)
Fara
Setkání pastorační rady
Klub
Přednáška s promítáním: Papež PIUS XII.
Připomínka 14 umučených bratří
Klub
Přednáška s promítáním: Keltská cesta II – Irsko (UKŽ)
Beseda s A. Randou: O pomoci stárnoucím kněžím a Cestě 121 Klub
Křížová cesta na Petříně, sraz u 1. zastavení
Klub
Adorace, setkání v Klubu

Velikonoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
Květná neděle (28. 3.)

9:30 s žehnáním ratolestí, 11:30, 18:00
15:00 křížová cesta na Petříně
Zelený čtvrtek (1. 4.)
18:00, adorace u Božího hrobu do 21:00
Velký pátek (2. 4.)
od 8:30 bude otevřena Getsemanská zahrada
15:00 křížová cesta na nádvoří
16:00 velkopáteční obřady
Bílá sobota (3. 4.)
20:00 obřady Velikonoční vigilie
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9:00 a 10:15 s žehnáním pokrmů, 11:30, 18:00
Pondělí velikonoční (5. 4.)
9:00, 11:30, 18:00

_____________________________________________________
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. 3. 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.

