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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
v září jsme si psali o očekáváních, souvisejících s příchodem sestry Lucie
Pospíšilové do naší farnosti. Ve školce, která se nachází v našem klášteře, měli
představu, že by tam mohla docházet v civilu, což nepřipadá v úvahu. Koncem
září jsme byli pozváni ředitelkou jediné základní školy, která se nachází na
území naší farnosti, na takzvaný klub rodičů, abychom nabídli vyučování
náboženství ve škole. O výsledku budeme informováni. Teď však opět začíná
měsíc říjen, který je zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. Je tedy
potřebné připomenout, že všecky naše plány a představy potřebují přijetí
„nahoře“. Prosím tedy o zapojení se při této modlitbě za obnovu naší farnosti.
Růženec je možné modlit se společně před mší svatou v kostele, nebo i
soukromě. Bylo by však dobře, kdyby nás spojoval společný úmysl za obnovu
naší farnosti. Myslím tím i lidi, které neznáme, protože mezi nás nepřicházejí,
ale za něž máme také zodpovědnost. Také sem patří všechno, co se děje v naší
farnosti, nejen v rozsahu budov kostela a kláštera, ale na celém jejím území.
Když si tak někdy připouštím celou tuto zodpovědnost, je mi z toho úzko, ale
myslím, že modlitba a vztah k Panně Marii jsou mocné zbraně. Přeji Vám
krásné prožití tohoto nádherného mariánského a františkánského měsíce.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Příprava na biřmování
Kdo vnímá, že by se chtěl stát dospělým v životě víry a ještě nebyl
biřmovaný, je srdečně zván k přípravě na biřmování pod vedením br. Jakuba
OFM a sestry Lucie OSF. Je třeba se hlásit co nejdříve br. Jakubovi na
jakub@ofm.cz nebo sestře Lucii na MarketaPospisilova@seznam.cz.

Spolčo pro 16-cca 25leté
Zveme všechny mladé ve věku cca 16-25 let, kteří by se chtěli společně
modlit, diskutovat a probírat život z víry. Setkání budou na faře ve
čtvrtek po tiché adoraci ve 20:00. Sraz na nádvoří před kostelem.
Každý 4. čtvrtek v měsíci bude místo spolča společná františkánská
adorace (s písněmi chval) a to už od 19:15 v boční kapli sv. Michala.

Spolčo pro druhý stupeň ZŠ
Bratři Kapistrán a Eliáš zakládají spolčo pro druhý stupeň ZŠ, které bude
v klášteře v odpoledních hodinách některý den v týdnu - více informací u br.
Eliáše nebo br. Kapistrána, tel. 733 755 903.

Biblická setkání 2010-2011
Od října opět začneme v naší farnosti novou sezónu biblických setkání. Minulý
rok jsme se hodně věnovali četbě knihy Genesis, zvláště Abrahámovu cyklu.
První setkání se bude konat v pondělí 11. října ve Farním klubu v 19.00.
V rámci možností se budeme scházet každé pondělí v klubu, pokud bude
obsazen, tak na faře. Setkání automaticky odpadají ve státní svátky. Budeme
probírat různé texty z Nového zákona, ze Starého zákona bych se rád tentokrát
věnoval Davidovu cyklu.
br. Regalát

Ozvěny Noci kostelů
Zveme všechny, kteří se podíleli na průběhu minulé Noci kostelů, i ty, kdo by
se chtěli zapojit do přípravy Noci kostelů v roce 2011, do Klubu u Panny
Marie Sněžné v neděli 17. října od 15.30 hod. Budeme promítat fotky z akce,
sdělíme si dojmy a zážitky. Začneme se připravovat na další Noc kostelů.
Možná se otevře nějaké to vínko…Neuškodí přispět na společný stůl něčím ke
kávě či čaji, podle svých možností.
Těší se na Vás Monika
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá Adventní duchovní
obnovu pro manželské páry, která se koná v sobotu 27. 11. od 9 do 16 hodin
v Klubu. Vede Mons. Karel Herbst. Na závěr od 15:00 bude mše sv. v kapli sv.
Michala. Polední občerstvení bude zajištěno. Předpokládaný příspěvek na
nájem prostor a občerstvení je 120 Kč na pár. Již nyní se mohou manželé
přihlašovat formulářem na adrese http://cpr.apha.cz/ nebo na tel. 220 181 777.
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Zveme srdečně Vás i Vaše přátele na
BENEFIČNÍ KONCERT
Veronika Mráčková - zpěv
Přemysl Kšica - varhany

v sobotu 23. října v 16 hodin
v kostele Panny Marie Sněžné.
Zazní díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho, F. Liszta, A. Dvořáka.
Dobrovolné vstupné bude věnováno
na stavbu nových varhan v kapli sv. Michala.

K novým varhanám v kapli sv. Michala
Před časem jsme vás informovali o záměru postavit nové varhany v kapli
sv. Michala (viz dubnová Sněženka 2010). Tento záměr se vyvinul z nutnosti
rekonstrukce stávajících varhan, jejichž technický stav není dobrý. Nabízela se
i další možnost tyto varhany přesunout jinam (do kláštera v Hájku, kde žádné
varhany nejsou) a v kapli postavit nový nástroj, který by využil celý prostor
„výklenku“, a tím by se dosáhlo optimálních zvukových vlastností varhan.
Přihlédneme-li k tomu, že v kapli jsou od listopadu do března (kromě nedělí)
dvakrát denně mše sv. a také další příležitostné akce (svatby, křtiny, pohřby),
našel by tento nový nástroj velké využití.
Po téměř ročních konzultacích s památkáři o míře zásahu do prostor kaple
jsme nyní jednali s památkářem-organologem, jehož názor je pro rozhodování
památkářů klíčový a který postavení nového nástroje doporučuje. Stejně kladně
se k otázce nového nástroje staví i provincie františkánů a náš farář Antonín.
Není to ovšem jednoduché, je třeba dále jednat s architekty a varhanářskou
firmou o konkrétní podobě nástroje, ale hlavně musíme po nějaký čas
shromažďovat finanční prostředky, abychom stavbu nástroje mohli zaplatit.
Část prostředků máme přislíbenou z různých zdrojů, část by se pro tento účel
odváděla z nedělních sbírek, část bychom rádi získali pořádáním benefičních
akcí pro tento účel, např. pravidelných koncertů v našem kostele.
První z nich se konal v září, kdy v zaplněném kostele zahrálo klarinetové
kvarteto Clarinet Factory spolu s dalšími 12 studenty, klarinetisty, úpravy děl
Bacha, Vivaldiho, ale i vlastní improvizace. Výše je uvedena pozvánka na
říjnový koncert.
___________________________________________________________
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Rádi bychom oslovili vás, farníky, prosíme vás o podporu tohoto projektu.
O konkrétních podobách pomoci vás budeme pravidelně informovat. Chceme
v nejbližší době zřídit účet, na který by se finanční prostředky ukládaly, a také
internetové stránky, které by pravidelně informovaly o přípravách a stavbě
nástroje. Pokud se budete chtít také zapojit, můžete zatím takto:
- přispívat do pravidelných nedělních sbírek,
- zúčastnit se pravidelných benefičních koncertů a pozvat své známé a
přátele.Výtěžek z dobrovolného vstupného bude převeden na účet varhan.
Děkujeme a doufáme, že naše společné úsilí bude završeno postavením
krásných nových varhan.
Za Luciána Alena Brožová, za varhaníky Přemek Kšica,
za lid obecný Amáta M. Wenzlová.

DOPORUČUJEME
Ekologická sekce ČKA zve na ekumenickou bohoslužbu vděčnosti za
stvoření, která bude 12. 10. 2010 v 18:30 v kostele sv. Klimenta v Praze 7,
Kostelní ul. (nábř. kpt. Jaroše). Kázáním poslouží P. RNDr. Matúš Kocián,
zpívat bude pěvecký soubor Scandula. Po bohoslužbě od 19:30 následuje
beseda k tématu "Krajina" s úvodním slovem PhDr. Ivana Ryndy, vedoucího
katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK.
Unie katolických žen zve na
• setkání nad Písmem, 7. 10. v 16:00 v kanceláři UKŽ, Bibli s sebou;
• kreativní dopoledne pro ženy, 8. 10. od 9:30 do 12:00 v kanceláři UKŽ,
Thákurova 3, Praha 6. Dopoledne bude věnováno tvorbě z papíru – výrobě
přání, jmenovek a ozdob na stůl různými technikami, vstup je volný;
• společenské odpoledne na téma Kanárské ostrovy – Gran Canaria, ve středu
20. 10. od 14:30 do 16:30 ve Farním klubu u P. Marie Sněžné, přednáší
RNDr. Ondřej Bartušek;
• podzimní ekumenickou bohoslužbu žen na poděkování za úrodu a dary
země, v sobotu 23. 10. v 15:00 ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné
(vchod z Františkánské zahrady). Bohoslužbu povede Mgr. Jana Špaková,
farářka CČSH.
Klub křesťanských výtvarníků zve na výstavu Hledání cest (fotografie,
keramika, kresby, obrazy, sochy), která se koná od 19. 9. do 17. 10. do
GALERIE Josefa Adamce, Na Špejcharu 3, Praha 7, 2. p. v budově
Obce křesťanů.
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MYŠLENKY
2. 10. - Svátých andělů strážných
Anděl znamená "poslaný". V tomhle slova smyslu se s anděly setkáváme často.
Bůh nám "náhodou" pošle do cesty člověka, který nás potěší, povzbudí,
pomůže nám. Reagujeme-li citlivě a poslušně na Boží impulsy, můžeme se
Marie Svatošová
v roli anděla ocitnout i my.
4. 10. – slavnost sv.Františka z Assisi (1182-1226)
Buď pozdravena, královno Moudrosti,
Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou, čistou Prostotou.
Paní Svatá Chudobo, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou Pokorou.
Paní svatá Lásko, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou Poslušností.
Vy všechny přesvaté ctnosti, ochraňuj vás Pán, od kterého vycházíte
a přicházíte.
Co Bohu dáváme, dáváme obvykle skrze bližního. Ale protože všichni máme
v sobě dost obchodnické krve, naše dary skoro vždy provází tiché nebo alespoň
podvědomé: něco za něco. Dáváme, abychom dostali zpět. Očekáváme
odměnu, pochvalu, požehnání, splnění přání. V našem dávání není dokonalá
čistota. Obchodujeme. Nuže dobře! Boha nemůžeme oklamat. Vše je od Něho,
tedy mu dávejme všechno, sebe samého se vším, co jsme a co máme.
Ludvík Černoch

Snažím se žít v Boží přítomnosti? Jako by se na mě Bůh díval? Jako by? Ale
vždyť On se dívá! Jakmile si toto uvědomím, musí to podstatně změnit způsob
mého života. Nutně to člověka vede k mravnímu charakteru, k čistotě, o jaké se
materialistům ani nesní.
P. Ladislav Kubíček
Pavel Kosorin:
Zbrklí lidé nejdříve vystřelí šíp, a pak se snaží být rychlejší než je on.
Konzumní civilizace je světem plnoprávných otroků.
Slovo ministr znamená služebník, jenže latina je mrtvý jazyk.
Na jednom z vojenských tažení přivedli před Alexandra Velikého (356–323 př.
Kr., makedonský vojevůdce,) vojáka, který se z očí do očí nepříteli zachoval
zbaběle. Velitel se zeptal: "Jak se jmenuješ?" "Alexandr" odvětil voják.
"Jakže?" vzkřikl nevěřícně král. "Alexandr" odpověděl vystrašený voják.
Alexandr Veliký vstal ze svého trůnu, podíval se přísným pohledem na vojáka
a řekl: "Buď změníš svoje jméno nebo změníš své chování!"
P.S. Kolika z nás, kteří se hrdě prohlašujeme za křesťany, by Kristus musel říct
něco podobného?
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
___________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – říjen 2010
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Hospitálský řád sv. Jana z Boha – milosrdní bratři
„Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“
je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. Heslem
milosrdného bratra je latinské „Per corpus ad animam – Tělem k duši“. Toto
heslo je naplňováno svědectvím služby trpícímu a nemocnému bližnímu, jak k
tomu vyzývá sám Ježíš Kristus. Pro poslání milosrdného bratra je nezbytný
poctivý duchovní život, svátosti a život ve společenství. Posilou a ústředním
momentem dne je mše svatá, při které bratři předkládají společně své modlitby
a oběti Bohu, aby mohli nezištně a pokorně sloužit jakémukoliv bližnímu, ke
kterému jsou posláni. Kromě tří obvyklých slibů, čistoty (celibátu), chudoby a
poslušnosti, bratři skládají ještě čtvrtý, slib hospitality - péče o nemocné.
Celosvětově řád působí v 50 zemích.
V roce 1540 založil ve španělské Granadě sv. Jan Ciudad, nazývaný pro lásku
k Bohu a k bližnímu „Jan z Boha“ (1495-1550), nemocnici. Shromažďoval zde
nemocné a jakkoli trpící a staral se o ně. Sv. Jan sám asi neměl v úmyslu
založit řád.. Mnozí, kdo pozorovali, s jakou láskou pečoval o trpící, nabídli mu
spolupráci.A to nejen laici, ale i duchovní.Až po jeho smrti 1. ledna 1572
papež Pius V. schvaluje Bratrstvo Jana z Boha a 1. 10. 1586 papež Sixtus V.
povyšuje Bratrstvo na náboženský řád Milosrdných bratří sv. Jana z Boha
(OH), řád přijímá řeholi sv. Augustina. Do Valtic na Moravu přichází první
bratři roku 1605. V Praze Na Františku (s. Šimona a Judy) vznikl konvent r.
1620, v Novém Městě nad Metují r. 1692, v Prostějově r. 1733, v Kuksu 1743,
v Brně 1747, v Letovicích 1750 a ve Vizovicích 1781. Řád byl zrušen za války
r. 1940. Znovu svoji činnost obnovil Řád milosrdných bratří v r. 1990 v Brně,
Valticích a Letovicích.
Mezi významné bratry tohoto řádu patří MUDr. Celestýna Opitze, který
provedl 6. 2. 1847 první operaci v narkóze na evropském kontinentu.
Níže uvedený koncert je věnován 200. výročí narození právě tohoto
milosrdného bratra, více na ww.milosrdni.cz.
Milosrdní bratři z Brna pořádají

koncert
„Staročeské roráty a pastorely“
v podání

vokálně-instrumentálního souboru Bach–Collegium Praha
29. 11. 2010 v 19:30
v kostele sv. Šimona a Judy, Dušní ul. 29, Praha.
Vstupenky zakoupíte v obvyklých předprodejích. pacientů po
celém světě
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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;
každý čtvrtý čtvrtek v měsíci nebude
pro děti 1.-4. tř.
Mgr. T. Lenfeldová, tlenf@seznam.cz
večerní adorace tichá,
ale s hudbou a moderovaná.
Vchod je z Františkánské zahrady.
Setkání po mši
Neděle 10:00-12:30 vždy v Klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Pro děti i dospělé kulečník.

Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19:15 na faře. Sraz
v 19:10 na nádvoří před kostelem.
Katechetka S. Skřivánková.

Setkání ministrantů
je každou neděli po mši sv. pro
rodiny, cca od 11 do 12 hod.
bratr Kapistrán OFM

Příprava na biřmování
Zájemci o biřmování hlaste se nejprve
u br. Jakub OFM, jakub@ofm.cz,
tel. 731 604 059.

Setkání katechumenů
(příprava dospělých na křest).
Pondělí v 18:30, sraz před farou.
Katechetka Marie Hlaváčová,
P. Antonín Klaret OFM.

Společenství pro 16-25leté
Pro mladé, kteří se chtějí společně
modlit, diskutovat a probírat život
z víry - ve čtvrtek od 20:00 na faře,
4. čtvrtek adorace v kapli sv. Michala
od 19:15.
br. Jakub OFM, jakub@ofm.cz,
tel. 731 604 059.

Setkávání nad Písmem
V pondělí v 19:00 (kromě státních
svátků aj.) v Klubu (od 11. 10.).
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

Společenství pro druhý stupeň ZŠ
Bratři Kapistrán a Eliáš zakládají
spolčo pro druhý stupeň ZŠ, které
bude v klášteře v odpoledních
hodinách některý den v týdnu.
br.Kapistrána, tel. 733 755 903.

Modlitba
Ty znáš pokušení sobectví, Hospodine, pohodlí, povrchnosti, která nám Tvůj
hlas zatemňují a způsobují, že se Ti ztrácíme. Děkujeme Ti, že nás stále
voláš, že za námi jdeš, že nedopouštíš, abychom se Ti docela ztratili. Vždy
znovu nám odpouštíš a přijímáš nás do svého ovčince. Dej, ať Ti svůj veliký
___________________________________________________________
Zpravodaj
farnosti přisplácet
kostele Panny
MarievSněžné
v Prazemincích
– říjen 2010
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dluh dovedeme
alespoň
drobných
lásky a služby svým
bližním.

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 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci – moderovaná adorace s hudbou

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Říjen 2010
3. 10. Ne
4. 10. Po
11. 10. Po
15. 10. Pá
17. 10. Ne
20. 10. St

18:00
18:00
19:00
8:00
15:30
14:30

Mše svatá, po večerní mši - Tranzitus
Slavnost sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
Setkání nad Písmem (dále každé pobdělí)
Připomínka 14 umučených bratří
Ozvěny Noci kostelů
Společenské odpoledne na téma:
Kanárské ostrovy – Gran Canaria (pořádá UKŽ)
23. 10. So 15:00 Podzimní ekumenická bohoslužba žen (pořádá UKŽ)
23. 10. So 16:00 Benefiční koncert: Veronika Mráčková - zpěv
Přemysl Kšica - varhany

kostel
Klub
Klub
Klub
Klub
kostel

_____________________________________________________________________
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. 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
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 vítám, jirsoval@volny.cz), ale stačí rukopis alespoň
trochu čitelný nebo strojopis zaslat na adresu: Ludmila Jirsová, Soukenická 14,
Praha 1. Nezapomeňte se, prosím, podepsat, anonymní příspěvky nemůžeme uveřejnit.
U převzatých článků uveďte zdroj.
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__________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Příští uzávěrka je 20. 10. 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.

