Sněženka farní
Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné
Vážení návštěvníci,
vítáme vás v kostele Panny Marie
Sněžné. Kostel je od svého
založení spojen s klášterem, kde
nyní žijí bratři františkáni.
Přejeme Vám hezké a bohaté
zážitky z této noci. Pokud tentokrát
nestihnete vše, co jste chtěli vidět,
za rok, nebo i dříve, bude další
příležitost.
Kromě dnešního večera jsme pro
vás na další dny připravili ještě
následující program ve Farním
klubu (vchod do Klubu najdete
vlevo cestou z Jungmannova
náměstí do Františkánské zahrady).

Kostel na kresbě Viléma Morstadta
(polovina 19. století)

Pokračování Noci kostelů
2. 6.

6. 6.

19:19 Básníci za mřížemi
Dokumentární pásmo z tvorby vězněných básníků (Zahradníček,
Kostohryz, Opasek, Renč, Kalista a Rotrekl) a výpovědi lidí
z pracovních táborů. Účinkuje Rudolf Kvíz s hudebním
doprovodem.
15:00 Františkánské poutní místo La Verna
promítání s komentářem P. Alkantary – v neděli 6. 6. v 15:30.

Plánované akce
říjen 2010
Divadlo Miriam – v kostele
říjen 2010
Film o sv. Františkovi – v Klubu

CHRÁM
Kostel Panny Marie Sněžné a klášter založil roku 1347 císař Karel IV. Kostel
byl vysvěcen roku 1379. Dnešní kostel je pouze presbytář původně
plánovaného gotického chrámu karmelitánského kláštera, který měl být 100
metrů dlouhý a 40 metrů vysoký. Počátkem 17. století přišli do kláštera
františkáni a začali s prováděním rozsáhlých úprav (nová klenba, kůr). Hlavní
raně barokní oltář vysoký 29 metrů je z roku 1651.
Obraz na hlavním oltáři je připomínkou vzniku přívlastku „Sněžná“ ke
jménu Panny Marie. V srpnu roku 358 na malém římském kopci Esquilinu
sněžilo, což bylo chápáno jako mimořádné znamení od Panny Marie. Legenda
vypráví, že v noci 5. srpna se Panna Maria zjevila uprostřed sněžení papeži
Liberiovi (352-366) a patriciovi Janovi a ukázala jim napadlým sněhem
označené místo k založení kostela.
V kostele Panny Marie Sněžné je zachována řada významných uměleckých
památek, jejichž autoři však převážně zůstali anonymní. Jednu z výjimek
představuje boční oltář Zvěstování Panny Marie s obrazem Václava Vavřince
Rainera (1689-1743) z r. 1725 (vlevo uprostřed), který je nejen vynikajícím
uměleckým dílem, ale zároveň i votivním darem V. V. Reinera kostelu.
V kapli sv. Antonína Paduánského se nachází cínová křtitelnice z roku 1459,
s reliéfem Ukřižování a postavami šesti apoštolů.
V roce 2009 bylo v bývalé kapli sv. Jana Nepomuckého otevřeno
knihkupectví Paulínky (www.paulinky.cz).

FRANTIŠKÁNI
František z Assisi
Narodil se v Assisi v r. 1182 bohatému obchodníku s látkami
a jeho ženě, která byla francouzského původu. Otec svého
syna nazýval Francesco (Francouzek), přestože byl původně
pokřtěn jménem Jan. František prožil bouřlivé mládí, toužil
stát se rytířem. Bojoval ve válce, byl zajat a uvězněn. V roce
1206 se rozešel s rodinou a rozhodl se žít v úplné evangelní
chudobě, odešel z domova a žil jako potulný mnich a kázal.
Jeho slova zapůsobila a hned po prvních kázáních se k němu
připojilo několik posluchačů a vzniklo první františkánské společenství (1209).
Františkánskou řeholi schválil papež Inocenc II. v roce 1223.
V roce 1223 slavil František vánoce ve formě „živých jesliček“. V přírodní
jeskyni, upravené podle vyprávění evangelia jako betlémská stáj, byla sloužena
mše svatá. V posledních letech svého života byl velmi nemocný. Zemřel
v roce 1226.
Legendy vypráví o jeho lásce ke zvířatům a ke všemu stvořenému. V „Písni
bratra slunce“ oslovuje každou část přírody jako bratra a sestru. V roce 1980
byl papežem Janem Pavlem II. ustanoven za patrona ekologie.

Františkáni v Praze
Roku 1604 císař Rudolf II. daroval františkánům zpustlý bývalý klášter
karmelitánů Panny Marie Sněžné. 15. února 1611 během nepokojů byl klášter
napaden ozbrojeným lidem a 14 řeholníků (převážně cizinců, kteří se právem
cítili jako misionáři) bylo surově povražděno.
Již v říjnu 1611 přišli k P. Marii Sněžné noví františkáni. V 2. pol. 17. století
byl klášter rozšířen, rozkvět prodělalo i zdejší řádové studium. Františkáni zde
působili bez přerušení až do komunistického záboru roku 1950.
Po roce 1990 byla činnost kláštera postupně obnovena. V listopadu 1990 byla
řádu vrácena část kláštera, a o rok později klášter celý i s refektářem.
V současné době žije v klášteře 14 bratří. Kromě Prahy jsou společenství
františkánů také v Brně, Plzni, Liberci, Uherském Hradišti a Moravské
Třebové.
Charakteristickým oblečením františkánů (Ordo fratrum minorum – OFM, Řád
bratří menších) je hnědá kutna převázaná v pase bílým provazem (cingulem),
na kterém jsou tři uzly symbolizující tři řeholní sliby: chudobu, poslušnost
a čistotu.
Další informace: www.ofm.cz

FARNOST
Farnost je společenství věřících, kteří se setkávají v kostele Panny Marie
Sněžné. Pastorační péče o farnost je svěřena bratřím františkánům. Čtyři
nedělní mše svaté pravidelně navštěvuje více než 500 věřících. Část
návštěvníků nedělních bohoslužeb se setkává v různých menších
společenstvích i při dalších příležitostech. Společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného smýšlení, prohloubit svoji víru.
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.
Katechetka Marie Hlaváčová,
P. Antonín Klaret OFM.

Setkávání nad Písmem
Opět od října 2010.

Společenství seniorů
Úterý od 9:00 v Klubu. Setkání po
ranní mši svaté v 8:00 při čaji a kávě.
Informace: 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,
Mgr. T. Lenfeldová, tlenf@seznam.cz
Vchod je z Františkánské zahrady.

Příprava na biřmování
Ve čtvrtek od 17:00 do cca 18:30,
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, od 19:30 v
klášteře. br. Jakub OFM, jakub@ofm.cz,
tel. 731 604 059.

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

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
7:00, 8:00, 18:00 (po mši večerní nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 606 751 883, klaret@ofm.cz
Další informace: www.pms.ofm.cz

