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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
máte před sebou poslední předprázdninové číslo. Končíme jakousi farní
sezónu. Po dvou měsících prázdnin se, jak Pán Bůh dá, opět sejdeme. Považuji
za potřebné poděkovat všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na chodu
farnosti. Členům farní rady, těm, kdo se účastní farních akcí, sice nepovinných,
ale účast na nich je vždy znamením, že někomu na nich záleží, že jsme spojeni,
a to i přes všechny danosti, kterými se taková městská farnost vyznačuje.
Samozřejmě mám na mysli všechny akce za uplynulou dobu, ale zvláště mám
teď v čerstvé v paměti Noc kostelů. Dopad této noci ještě není ukončen. Mělo
se například začít zvoněním zvonů, a při té příležitosti bylo zahájeno jednání
o možnosti obnovy zvonění v našem kostele. Nestihlo se to včas, ale impuls
byl dán. Jestli jednou začne zvon na věžičce našeho kostela zase zvonit, bude
to tedy také přínos této akce. Chci také poděkovat těm, kdo na sebe přijali
povinnosti kmotrů a nadále se modlí za ty, kdo přijali křest, i katechetkám na
všech úrovních. Chci poděkovat za úklid a výzdobu kostela, ale i za úklidy a
výzdoby prostor, kde jsme se setkávali, všem těm, kteří vydrží vždy až do
konce, abychom za sebou zanechali pořádek. Děkuji těm, kdo neztrácejí
odvahu připravovat a organizovat různé akce, i když zkušenosti napovídají, že
velký ohlas nepřinesou. Bez nich by se totiž nezrodily ani ty akce úspěšné.
Neumím všechny vyjmenovat, ale myslím, že dík patří úplně všem, kdo tato
slova čtou. No a samozřejmě i za to, že máme co číst, že Sněženka stále
vychází. Zatím tedy hezkou dovolenou a těším se na shledání po prázdninách.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Primice bratra Bonaventury Ondřeje Čapka OFM
v úterý 29. června 2010 v 18:00
v kostele Panny Marie Sněžné

Setkání po Noci kostelů bude v úterý 22. června v 19:19 v Klubu. Na
setkání zveme nejen organizátory, návštěvníky Noci kostelů, ale i ostatní
zájemce, které toto téma zajímá a třeba se příští rok do přípravy Noci kostelů
zapojí. Všichni jste vítáni.

Cyklistické putování
Již šestým rokem zveme všechny příznivce
cykloturistiky k týdennímu putování,
tentokrát do okolí Liberce od 8. do 14. srpna 2010.
Ubytováni budeme u františkánů v Ruprechticích
u Liberce. Cena pobytu je 1300,- Kč. Přihlásit se můžete
do konce června 2010 u Heleny Podlahové,
telefon 602 424 653 nebo h.podlahova@seznam.cz.

Do kostela na kole
V neděli 19. září 2010 opět pojedeme "do kostela na kole". Tak jako loni se
i letos mohou do této akce zapojit také zájemci z naší farnosti. Podrobné
informace najdete v zářijové Sněžence.
Helena Podlahová
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OHLASY NOCI KOSTELŮ
Při Noci kostelů zavítalo do kostela Panny Marie Sněžné cca 2180
návštěvníků, pořadatelů z farnosti bylo víc jak 36 a 6 bratrů františkánů.
Michaela Antůšková udělala několik set fotek, některé z nich si můžete
prohlédnout na internetu na www.pms.ofm.cz (v sekci Fotogalerie).
Do kostela Panny Marie Sněžné jsem možná už někdy zašla, ale ne mnohokrát.
O Noci kostelů mne překvapilo, jak je to nádherný prostor. Velmi na mne
zapůsobila hudba a vůbec vše okolo.
paní Daniela

Noc kostelů a Básníci za mřížemi
Nadchnul nás už samotný nápad, něco takového zorganizovat. Zpřístupnit
a přiblížit téměř všechny pražské kostely všem dychtivým lidičkám. Jako první
jsme s mamkou zamířily k Panně Marii Sněžné, protože náš oblíbený kostel
jsme nemohly nenavštívit. Očekávaly jsme spoustu lidí, ale až tolik? Je vidět,
že o františkány je opravdu zájem! Chci moc poděkovat za úžasnou prohlídku
kláštera a přilehlých prostor. Nejen, že paní průvodkyni bylo i přes velké
vzdálenosti a spoustu lidí dobře slyšet, ale její povídání bylo velmi poutavé
a pro všechny přínosné. Myslím, že jsme si všichni rozšířili obzory! Během
Noci kostelů jsem měla možnost navštívit i několik dalších, takže mám s čím
porovnávat. Kostelu P. Marie Sněžné rozhodně dávám jedničku s hvězdičkou.
Nejen za skvělou organizaci, bohatý program, ale také za moc milé a příjemné
prostředí, které se organizátorům podařilo vytvořit! Ještě jednou velký dík
a těším se na další ročník!
Jednou z pokračovacích akcí Noci kostelů bylo pásmo „Básníci za mřížemi“ naturalistické líčení poměrů a podmínek v pracovních táborech během 50. let.
Velmi osobité podaní a působivá recitace pana Kvíze musely pohltit snad
každého přítomného. Chvílemi mi doslova běhal mráz po zádech! K celkové
atmosféře přispěla i něžná, možná trošku melancholická hra na příčnou flétnu.
Na gymnáziu jsme se českým poválečným básníkům nestihli příliš věnovat,
zmínili jsme si snad jen Zahradníčka. Takže jsem načerpala nejen kouzelnou
atmosféru, ale i pár nových informací. Díky za skvělý zážitek.
Za naši celou rodinu všechny u Panny Marie Sněžné moc zdraví
Klára Bradáčová
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Rozhovor s bratrem Jakubem
Do Noci kostelů se zapojili také bratři františkáni. Bratr Michal četl o svatém
Františkovi, bratr Pacifik zajišťoval osvětlení a další technické věci, bratr
Kapistrán množil informační materiály, když je návštěvníci rozebrali, a všichni
spolu s bratry Peterem, Rafaelem a Jakubem byli mezi návštěvníky připraveni
odpovídat na jejich dotazy. Bratra Jakuba jsme požádali o rozhovor.
Která část programu se ti na Noci kostelů nejvíce líbila?
Nejvíce mne zaujala angažovanost lidí z farnosti, kteří se podíleli na přípravě
a zdárném průběhu Noci kostelů. Také jsem si uvědomil, kolik je ve farnosti
šikovných lidí, ať už se jedná o hudebníky, výtvarníky, znalce historie, kolik
farníků je schopno nabídnout své umění a svůj čas ostatním lidem.
V průběhu Noci kostelů jsi byl spolu s dalšími bratry k dispozici pro
otázky návštěvníků. Na co se lidi nejčastěji ptali?
Když pominu technické a organizační otázky typu „Kdy začíná prohlídka
kostela?“ nebo „Jak se dostanu na kůr?“, nejvíce se návštěvníci zajímali o život
františkánů v klášteře, o řád a časté také byly obecné otázky o křesťanství.
Několik lidí mělo připraveno i vážnější osobní otázky. Jednalo se většinou
o lidi, kteří nechodí do kostela a kteří přišli na osobní pozvání někoho
z farníků. Například při rozhovorech na pracovišti se občas narazí na téma víry
a Noc kostelů byla příležitost, jak pozvat kolegu z práce na prohlídku kostela
a ještě mu navíc nabídnout možnost promluvit si o otázkách křesťanství, víry
s bratrem františkánem, který je „odborníkem“ na tyto otázky. Také sestry
paulínky mluvily o své hezké zkušenosti s rozhovory v knihkupectví a o zájmu
lidí o témata křesťanství, utrpení…
Jak celkově hodnotíš Noc kostelů?
Při přípravě na Noc kostelů jsem si nedovedl představit, o co se vlastně jedná.
Noc kostelů určitě dobře posloužila tomu, aby kromě negativních informací
o církvi, se kterými se běžný člověk v obecných mediích setkává nejčastěji,
zaznělo i něco kladného o křesťanství. Pro řadu lidí určitě tato Noc pomohla
odbourat předsudky o křesťanech. Bylo to svědectví, že církev nejsou jen
restituce, peníze a problémy. Že je to také otevřená náruč Boží a normální lidé.
Celou akci bych považoval spíše za preevangelizační, kdy je důraz dán na
hlásání Krista skrze výtvarné umění, kulturu, historii, hudbu, přičemž ale
zároveň zvěst o Kristu nějak zazní. Řada návštěvníků pravděpodobně přišla,
protože zná již několik let probíhající Noc muzeí, a tak největší zájem byl
o prohlídku kostela, hřbitova a části kláštera. Bylo ale velmi dobré, že v rámci
4

večera byly slyšet také duchovní texty a že na závěr byl dán prostor modlitbě,
takže kulturní nabídka byla spojena s hlásáním víry.
Další Noc kostelů bude opět za rok, co by se dalo udělat lépe?
Měli bychom se zamyslet, jak dát lidem možnost ještě více se setkat s Kristem
a s myšlenkami křesťanství, je-li to možné. Taková akce je příkladem služby
křesťanů, která by vlastně měla probíhat stále, nejen při Noci kostelů. Celý rok
máme být společenstvím, které není uzavřené, které myslí na lidi mimo kostel,
máme se za ně modlit, umět je pozdravit, najít si pro ně čas. Také by bylo např.
možné, jak jsem o tom hovořil se sestrou Andreou, i po Noci kostelů v akci
jistým způsobem pokračovat, například rozdat prosby napsané při Noci kostelů
mezi farníky, kteří by se za tyto lidi modlili. Pak bychom je také mohli
zahrnout třeba do přímluv při mši. Na závěr bych chtěl všem, kteří se zúčastnili
a pomohli, poděkovat. Kdyby byla příští Noc kostelů stejná jako ta letošní,
bylo by to velmi dobré.
Rozhovor připravil František Jirsa.

Jaká byla Noc kostelů očima paulínek
Vrátily jsme se až po půlnoci, unavené, ale velmi příjemně překvapené zájmem
lidí o Noc kostelů. Ten se dal v Praze čekat, co nás však překvapilo, bylo
nasazení farníků a také bratří františkánů. Jako paulínky jsme se zapojily do
františkánského čtení (výběr textů a četba na úvod a v jednom z bloků četby)
a především naší přítomností v knihkupectví. Bylo krásné sledovat návštěvníky
Noci kostelů, kteří poprvé vstoupili do našeho knihkupectví, opatrně se
rozhlíželi po knihách a pak na dlouho zůstávali, aby si prolistovali některé
tituly, položili nějakou otázku, vzali si svitek s Božím slovem (malé Lukášovo
evangelium jsme dávaly zdarma a kolik jich zmizelo!, i Nový zákon za
dobrovolný příspěvek) a jaksi posvátně odcházeli. A když jsme se pak potkali
v dalším kostele, pohled prozrazoval, že my se přeci "známe".
Možná, že si nikdo ani nevšiml, ale mezi návštěvníky byl i apoštolský nuncius
Diego Causero. I on byl velmi mile překvapen zájmem lidí a celkovou
atmosférou. Těšíme se za rok!
sestra Andrea

FARNÍ VÝLET
Putování za bratrem Filipem a do Křtin
Chvíli po sedmé vyjíždíme od Lékařského domu. Je sobota 15. května,
předpověď počasí slibuje déšť… Vláďa Vašků nás připravuje na variantu
výletu bez pěšího putování. Uf, to by se mnohým z nás tedy vůbec nelíbilo.
Autobus je bohužel poloprázdný, jede nás jen něco málo přes dvacet. Cestou je
čas k povídání či dospávání.
_____________________________________________________
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V Brně – Husovicích projíždíme ke kostelu úzkou uličkou se zaparkovanými
auty jen tak tak. Ale pan řidič je šikovný. Za kostelem je dům bratří, bratr Filip
nás napřed pozoruje vyložen v přízemním okně. Vystoupíme a vítáme se s ním
a také s bratry Jakubem, Kapistránem a Rafaelem, kteří na nás počkali tady,
protože tu v předešlých dnech měli své bratrské setkání. A taky s Maxem,
hafanem, který svůj hnědý hábit nikdy neodkládá.
Ve společenské místnosti jsme pohoštěni koláčem upečeným paní kuchařkou a
dvoubarevnou kávou ve skle – tu bratr Filip připravuje a servíruje osobně.
„Jste tu všichni? Tož vítejte,“ povídá poté. Pak nás seznamuje se životem
zdejší komunity bratří, kterou má teď jakožto kvardián na starosti. Teprve při
snaze o rekonstrukci domu se ukázalo, že objekt patří biskupství. Také vyšlo
najevo, že zdejší komunita není řádně ustanovena. Stalo se tak nedávno, takže
teď už je tu dle všech regulí ustavený konvent sv. Jana Kapistrána. V současné
době v něm žijí čtyři kněží - bratři Barard, Daniel, Ignác a Filip, dále bratr
Justin, bratr Bonaventura, kterého čeká kněžské svěcení, a kandidát Daniel. Na
podzim přibudou čtyři kandidáti a bratr Filip si dělá starosti, jak se pak všichni
vejdou do malé kaple, která už teď je sedmi bratry zaplněná. Zdravíme se také
s bratrem Justinem a s kandidátem Danielem (bez něhož se prý kvardián
neodváží nic rozhodnout), bratr Bonaventura je někde s františkánskou mládeží
a bratr Ignác právě křtí v kostele.
Posilněni vyrážíme na pouť. Autobusem se přesouváme do Bílovic a odtud nás
čeká pěší putování. Rozcestník ukazuje Křtiny 9,5 km. Počasí nám nakonec
přeje. Je zataženo, ale neprší. Bohu díky. Cesta vede převážně lesem,
výjimečně (zvláště v závěru) po silnici. Často musíme zdolávat kluzké blátivé
úseky a hledat nejschůdnější terén – poraď si, jak kdo umíš. Věkové rozpětí
poutníků je velké – od dětí po paní úctyhodného věku, kterou svorně
obdivujeme. Cesta nám ubíhá při vzájemných hovorech i ve chvílích mlčení, v
bedlivé snaze neupadnout (možná právě to bláto činí naši pouť více poutí), při
společné modlitbě slavného růžence.
Ve Křtinách (letos je zde velká sláva - 800 let mariánského poutního místa) má
být údajně ve 14 hodin nějaké velké požehnání. Těsně před druhou jsme na
místě, u kostela Jména Panny Marie, architektonické Perly Moravy Jana
Blažeje Santiniho. Ale vše je trochu jinak než čekáme. Vítá nás tu místní farář
P. Jan Peňáz, a protože jsme doputovali téměř současně se skupinou ze Starého
Města u Uherského Hradiště, ujímá se nás všech dohromady. Háček je v tom,
že v chrámu před hlavním oltářem se právě slaví řeckokatolická svatba. A tak
nás pan farář provádí kostelem do sakristie přetvořené v kapli. Tam se
zúčastňujeme pobožnosti s bavorskými mariánskými litaniemi a adorace
Nejsvětější svátosti. Poté máme asi na hodinu rozchod a každý tráví pobyt na
rušném poutním místě po svém. Právě tu probíhá první jarní pouť v rámci
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velkého křtinského Jubilea, pouť se vším všudy, včetně stánků, kolotočů a
houpaček. Všude je spousta lidí. Osobně chci vidět místní kostnici, získávám
pouze dva další zájemce a pořadatel nám kostnici odemkne. Modlíme se tu – i
s panem pořadatelem – za zemřelé. Někteří nakupují u stánků, někteří se jdou
najíst. Krátce před odjezdem máme ještě možnost vyslechnout místní
zvonohru, která má od letošního dubna již 33 zvonů. Nasedáme do autobusu a
vracíme se do Brna. Tam, v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, který letos (5.
června) slaví 100. výročí svého posvěcení, je mnohem větší klid na společné
slavení mše svaté. Na rozloučenou nás bratr Filip ujišťuje svou modlitbou.
Navíc máme možnost uctít ostatky svaté Anežky České, které jsou v rámci
svého putování právě zde v kostele.
Loučíme se (br. Filip nám výmluvně mává velkým kapesníkem) a teď i s bratry
Jakubem, Kapistránem a Rafaelem odjíždíme do Prahy.
Díky Pánu Bohu za jeho péči během celého putování, včetně té milé
pozornosti, že navzdory předpovědím počasí na nás nespadla jediná kapka...
Myslím, že kdo byl s námi, nelitoval.
A díky Vláďovi Vašků za zorganizování, panu řidiči za bezpečnou jízdu a
bratřím, že byli s námi.
Lucie Vorlová

DOPORUČUJEME
V sobotu 19. června na Svaté Hoře se uskuteční Arcidiecézní pouť rodin
pražské arcidiecéze. Mši sv. od 11 hod. bude celebrovat arcibiskup Dominik
Duka. Doprovodný program začne od 13 hod. (písničkář a psychoterapeut
Mgr. J. Černý, přednáška MUDr. Mgr. M. Opatrné, hry pro děti a další).
"Láska je víc než přikázání" - duchovně relaxační pobyt pro celou rodinu se
koná od 11. 7. do 17. 7. 2010 v obci Pernink (nedaleko Horní Blatné, Krušné
hory), na zrekonstruované faře. V době programu rodičů bude hlídání dětí
zajištěno. Informace: Alena a Pavel Poláčkovi, Diecézní centrum pro rodinu,
České Budějovice, dcr@bcb.cz, T: 380 420 342, M: 731 402 980-1.
Dětský letní tábor STONETOWN pro děti od 6 do 14 let se bude konat na
Českomoravské vrchovině v termínu 18.-31. července 2010. Hlavní náplní
bude celotáborová hra ve westernovém stylu. Ubytován ve dřevěných srubech.
Cena je 3800 Kč. Informace: Veronika Jírů, tel.: 608 745 533,
www.tabor.campamento99.cz, mail: tabor@campamento99.cz.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Příští uzávěrka je 28. 8. 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.
_____________________________________________________
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MYŠLENKY
Myšlenka měsíce: Děti tolik nepotřebují církevní školy jako spíše věřící rodiče
a křesťanskou rodinu.
Víra není rodinné dědictví!
Přesto, že své děti učíme už v útlém věku pravdám víry, musí se každé z nich
o dar víry modlit. Musí dar víry osobně přijmout a pevně se jí zmocnit, aby se
stala jeho neoddělitelnou součástí. (Rosa F. Kennedy, matka amer. prezidenta)
Život je nádherná zahrada, ale většina lidí se zabývá tím, že si kolem ní stavějí
plot.
Dva bonmoty V. Kodeta: Když ani v dospělosti a stáří neztratíme humor a
dětskou hravost, bude lidem kolem nás radostněji.
Bližní jsou prazvláštní skutečnost: "Někdy to vypadá, že je jich trochu příliš
a chvíli nato je vyhlížíme: Kam se zas všichni poděli?"
Modlitba včely
Ach ano, Pane, jsem ta poslední, která by pohrdala Tvými dary. Buď
požehnán, že kvůli mé píli rozvíráš bohatství svých drahocenností! Piji ze
všech studnic Tvé lásky. Nabírám v květech Tvých stvoření životodárnou
šťávu pokoje a radosti. Dej, ať se moje malá částečka horoucího života roztaví
ve velkém společném díle, aby se ke Tvé slávě zvedl tento chrám sladkosti,
tento hrad vůně, tato obrovská svíce, vytvořená z komůrek a zformovaná Tvou
milostí a mou skrytou námahou. Amen. (Carmen de Gasztold)
Trpělivost zpomaluje naše životní tempo natolik, abychom si mohli všimnout
lidí kole sebe, abychom stíhali mít i radost a být vděční za to, co nám přináší
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
právě tento okamžik.
_______________________________________________________________
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
čtvrtek:
19-20 tichá adorace v kapli sv. Michala
zpovědní pohotovost: 9:00–12:00 (o prázdninách)
_____________________________________________________________________
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
Farní klub: bratr Kapistrán, tel.: 733 755 903, Po-Pá 9-11, 14-17; So 9-11.
Úřední hodiny na faře: Po, Út 14-17; St 9-11:30, 14-17:30; Čt 14-15:30; Pá 9-11:30.
V letních měsících budou úřední hodiny na faře kráceny.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz ; www.lucianpms.cz
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