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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
zdravím vás v novém občanském roce a přeji Boží požehnání pro
naplnění času, který nám v tomto roce Bůh věnuje. Kolik novoročních
oslav už máme za sebou. S radostí se pouštíme do nových začátků
a někdy se možná i zapomínáme zamyslet nad tím, není-li ten aktuální
začátek poslední. Jednou totiž určitě poslední bude, ale jak jej odlišit od
těch ostatních. Je to chmurná úvaha po krásných vánočních svátcích?
Jenže Kristus nám právě proto přinesl nový začátek, aby nás převedl do
svého království. To však se neobejde bez odchodu z tohoto světa.
Vánoce by ani neměly svůj význam, kdybychom zároveň nepřijali
časové omezení toho života, který přišel Boží Syn sdílet s námi, aby
nám ukázal, jak jej naplnit. Abychom neměli na mysli věci lidské, ale
božské.
menší bratr Antonín

Výstava 400. let od smrti čtrnácti pražských mučedníků
V ambitu kláštera Panny Marie Sněžné se chystá významná výstava.
Shodou okolností nás k jejímu uspořádání vedly především dva důvody.
Prvním je už v titulu zmíněné kulaté výročí 400. let od události, která
natrvalo poznamenala přinejmenším dějiny kostela a kláštera Panny Marie
Sněžné a dějiny české františkánské provincie. V pohnutém závěru vlády
císaře Rudolfa II. se odehrál zvláštní konflikt, od kterého si císař stále více
tlačený na vedlejší kolej mnoho sliboval, ale ve skutečnosti znamenal konec
jeho vlády a definitivní pád. Střet, známý většinou jako „vpád Pasovských“,
uvedl do pohybu celou řadu sil a změn. Vpád žoldnéřského vojska měl podle
bláhových nadějí posílit pozici Rudolfa a pozici katolíků v Praze a v Čechách,
vyvolal však v převážně protestantské Praze odpor a pobouření. Jedním
dramatickým a smutným důsledkem bylo to, že se dezorientovaný
a podrážděný lid vydal 15. února 1611 městem a plenil kláštery. Nejtvrději toto
plenění postihlo právě klášter Panny Marie Sněžné, kde bylo celé přítomné
osazenstvo vybito. Čtrnáct zabitých františkánů, ve velké většině nedávno
přišedších příslušníků různých národů Evropy, bylo pak připomínáno s úctou a
brzy se v katolickém prostředí objevily snahy o jejich blahořečení.
S tím souvisí druhý důvod uspořádání výstavy: byla jím zpráva od
generálního postulátora našeho františkánského řádu, který má v Římě na
starosti kauzy blahořečení a svatořečení. Ten nám poslal list, v němž sděluje,
že proces blahořečení čtrnácti pražských mučedníků se na jaře posune do další
a – dalo by se říci - klíčové fáze. Kauzu bude na jaře v Římě projednávat
komise teologů Kongregace pro svatořečení. Pokud se jednohlasně vysloví ve
prospěch blahořečení, postoupí proces do závěrečné fáze, tj. ke komisi
kardinálů a k papeži. Poměrně složitý průběh procesu blahořečení obnoveného
po roce 1990 zatím vrcholil v Římě nejdříve roku 2004 publikováním tzv.
Positio super Martyrio, obsáhlého spisu, který je podkladem pro jednání
komisí. Zhruba v téže době proces hodnotila první komise Kongregace pro
svatořečení, komise historiků. Poté se až do letošního roku čekalo na další
postup. Pokud dojde k blahořečení, bude to událost nejen regionálního
významu, ale bude se to týkat minimálně celé české církve, ovšem událost má
díky svým historickým okolnostem přesah do celé společnosti.
Výstava chce představit událost vyplenění kláštera Panny Marie Sněžné
nejprve v širším dějinném a náboženském kontextu, v další části budou
připomenuty počátky obnovení kostela a kláštera Panny Marie Sněžné, z nichž
zůstaly na počátku 17. století jen ruiny. Další části už se budou věnovat přímo
pasovskému vpádu do Čech, do Prahy a reakci davu s pleněním klášterů.
U Panny Marie Sněžné bude zachycen příběh přítomných bratří. Poslední část
stručně mapuje dochované doklady úcty k čtrnácti pražským mučedníkům
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a uvádí některé zmínky v literatuře. Připomenuty budou i příznačné postavy,
známé spíše z jiných událostí té doby, staly se však nečekanými aktéry i tohoto
příběhu, jako byl Rudolfův maršál Kryštof Russworm nebo kat Jan Mydlář.
Slavnostní zahájení výstavy bude 13. ledna 2011 za přítomnosti arcibiskupa
Dominika Duky, účast bude omezena na pozvání. Pro veřejnost bude výstava
br. Regalát
otevřena od 14. ledna do 27. února 2011, denně 10-18 hod.

Přednáška k výstavě 400. let od smrti čtrnácti pražských mučedníků
V rámci výstavy se bude konat ve čtvrtek 20. ledna 2011 v 19:19 ve Klubu
přednáška osvětlující nejen samotnou událost, ale i dobové prostředí, historické
souvislosti i následnou nepřetržitou úctu věřících vůči umučeným a pokračující
úsilí o jejich blahořečení. Přednáší P. Petr Alkantara Houška OFM.

Tříkrálové setkání SFŘ se uskuteční v neděli 2. ledna 2011 v prostorách
kostela a refektáře u Panny Marie Sněžné.
Program: 14:30 modlitba růžence v kapli sv. Michala, 15:00 mše sv. v kapli
sv. Michala – celebruje kardinál Miloslav Vlk, 16:15 refektář kláštera, kde
bude další program. Zazpívá skupina KaPři, diskuse s kardinálem M. Vlkem.
Kdo chce, může přinést i pohoštění. V.Eliášková, L.Vorlová, J. Zajíc, P. Michal OFM

Přijďte zpívat koledy – v rámci Tříkrálové sbírky
v sobotu 8. ledna 2011 od 14 hod. před kostel Panny Marie Sněžné. Na kytaru
a klávesy nás doprovodí manželé Lutkovi. Mezi bloky koled budou pauzy na
zahřátí. Sejdeme se ve 13:30 v Klubu.

Tříkrálový koncert se koná v neděli 9. ledna 2011 v 16:00 hod. v kostele.
Účinkují sbor GAUDIUM PRAHA a sbor ČVUT.

Ekumenická bohoslužba u Panny Marie Sněžné
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. 1.) srdečně zveme na
ekumenickou bohoslužbu slova s modlitbami a hudebními vložkami, která
bude v úterý 18. ledna 2011 od 19 hod. v kostele Panny Marie Sněžné (po
mši svaté). Po bohoslužbě bude společné setkání v Klubu.
P. Alkantara OFM

DOPORUČUJEME
Ekologická sekce ČKA v rámci lednových modliteb za jednotu křesťanů zve
na úterý 11. ledna od 18:00 do kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49)
k Podvečeru modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu.
Unie katolických žen zve na společenské odpoledne na téma Čína I – Peking,
Sian, 19. 1. od 14:30 do 16:30 v Klubu, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.
__________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – leden 2011

3

Vánoční zamyšlení nad Jan 1, 1-18
Uvedený text evangelia zvláštním způsobem oslovuje moderního člověka.
Naši dobu obvykle nazýváme epochou informatiky. Informatika je věda
o počítačích, ale především věda o přenosech informací. Informatika nám
odhaluje některé zákony duchovního světa, o kterých jsme neměli tušení.
Například takovým zákonem je, že „Informace se předáváním neztrácí“.
V oblasti materiálního světa platí, že pokud něco dám, nutně to ztrácím,
stávám se chudším, v duchovním světě to tak být nemusí a není. Kdo dává
informaci, nepřichází o ni, a kdo ji přijímá, stává se bohatším. Platí to pro
vzdělávání, platí to například i pro kopírování CD, ať už jde o umění,
o počítačové programy nebo o operační systém. Například pokud mám dobrý
operační systém, mohu jej instalovat na více počítačích, aniž jsem o něj sám
přišel. Teď nechci řešit morální problém, jestli je to dovoleno, ale jde mi čistě
o možnost přenosu informace.
Janovo evangelium začíná tvrzením: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo
bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.“ Nejprve se zkusme zamyslet: Co je to slovo?
Jak ho můžeme definovat? V lidském životě hraje slovo velkou úlohu. Říká se:
„Ptáka poznáš po peří a člověka po řeči!“ Tedy člověk jako osoba není
poznatelný jen z vnějšího vzhledu, ale nato, abychom mohli říci, že někoho
dobře známe, potřebujeme slyšet, jak se vyjadřuje, jak vlastně smýšlí. Člověk
se vyjadřuje skrze slovo, které je neseno jeho dechem. Pokud člověk mlčí,
nevíme, co si o něm máme myslet. Kdo pozorně poslouchá druhého
a ztotožňuje se s ním, má účast na jeho bytí, na duchu, který jím hýbe.
Mnohem více platí tyto postřehy o Bohu, který nespadá do oblasti našeho
materiálního, smyslového a předmětného poznání. Bůh není ani předmětem
a dokonce ani osobou v našem slova smyslu. On je Nestvořené Nadskutečno,
Nadosobno. Bůh je nám poznatelný jen proto, že vyslovuje své Slovo. Ve
svém Slově se Bůh vyslovuje, zjevuje svou podstatu. Kdyby Bůh nevyslovil
své Slovo, nemohli bychom ho znát, protože bychom ani neexistovali.
„Americký počítačový odborník E. Fedkin tvrdí, že informace je dokonce
podstatnější než hmota a energie a je přesvědčen, že se atomy, elektrony
a kvarky skládají z bitů či binárních jednotek informace, které jsou základem
pro činnost počítačů a kalkulaček. Tvrdí, že informace je základem
skutečnosti, materiálem, ze kterého vzniká hmota a energie. Tak se přes
informace, jejichž tok můžeme sledovat od velkého třesku až k lidské
myšlence, dostáváme až k totální jednotě vesmíru, přírody a člověka, k chápání
Boha jako tvůrce velkého programu. Protože tam, kde nacházíme smysl
a projekt, musíme nutně předpokládat programátora.“ (Slavomír Ravik: Bůh
žije, str. 137-8)
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Bůh, protože je absolutně dokonalá bytost, se ve svém Slově dokáže úplně
vyslovit. Až tak, že můžeme říci, že Boží Slovo je Bůh z Boha, Světlo ze
Světla. Aniž by z něho něco ubylo, plodí Bůh své Slovo. Boží Slovo o sobě
tvrdí, že je v něm život a život je světlem lidí. Jako je lidské slovo nesené
lidským dechem, tak je Boží Slovo neseno Božím Duchem. Vrchol tohoto
Božího vyslovení tvoří Vtělení, tedy ta skutečnost, že se Boží Slovo stalo
tělem. Bůh se zjevil jako dokonalý člověk a tím zároveň ukázal, že člověk je
pozván být „nosičem“ Boha. Víte, co je nosič. Může to být například CD. Tak
jako CD dokáže být nosičem nějakého programu, tak i lidská duše dokáže do
sebe pojmout Boží Slovo a člověk se tehdy stane skutečným Božím obrazem.
Sv. Jan Evangelista říká, že Bůh těm, kteří Ježíše přijali, dal moc stát se
Božími dětmi. (srov. Jan 1,12) Většinou, když se zamýšlíme sami nad sebou
a nad svou hříšností, považujeme za svou největší chybu určitou danost, se
kterou jsme se narodili. Něco, za co v podstatě ani nemůžeme a s čím si sami
nevíme rady. Naše duchovní úsilí se vyčerpává v tom, na co nemáme sílu,
a proto po nějakých zklamáních přijímáme jako normální stav určitý
kompromis s hříchem. Ve vítězství nad hříchem hledáme svou spásu a jsme
zoufalí, když zjišťujeme, že s některými věcmi neumíme, navzdory nejlepší
vůli, něco pozitivně udělat. Naše situace je podobná situaci člověka, který je od
narození nemocný. Moudrý lékař mu nebude vyčítat stav, ve kterém se narodil.
Může mu však začít vyčítat, když mu naordinuje účinné léky a zjistí, že je
nebere. Ať je nebere z jakéhokoliv důvodu, z nedbalosti nebo z nedůvěry
v jejich účinek, je od chvíle, kdy ví o existenci dostupného léku, zodpovědný
za svůj stav.
Toto přirovnání dobře vystihuje, o co jde v duchovním životě. Pán Ježíš
v evangeliu sv. Jana říká na adresu farizeů: „Kdybych byl nepřišel a nemluvil
k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.“ (Jan
15,22) Ježíš přichází jako Spasitel poslán od Otce na naši záchranu, přichází
jako Božský a účinný lék proti naší smrtelné chorobě. Spása spočívá v přijetí
Kristovy vlády a vítězství nad hříchem, je toho ovocem a důsledkem. Jedině
Ježíš si dokáže poradit s hříchem v nás.
Co však je přijetí Božího Syna? Přijetí Božího Syna je přijetí vtěleného
Božího Slova. Chci říct, že to, co nazýváme „svatým přijímáním“, tedy
přijetím Božího Syna, nespočívá jen v tom, že otevřu svá ústa poté, co jsem
řekl „Amen“ k Tělu Kristovu. Nemám přijímat Ježíše jako předmět, ale jako
živou osobu. Ve svatém a životodárném přijetí Syna Božího jde především
o to, aby se Boží Slovo, druhá Božská osoba, stalo řídícím principem mého
života, mým Životem. Toto je první a základní princip svatého přijímání.
Prvořadé je přijetí Božího Slova. Snaha přijmout Boha, který se zjevuje ve
__________________________________________________________
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Slově, snaha porozumět Bohu, který má Slovo, snaha sjednotit se s Ním ve
vůli. To znamená: přijmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Je to zároveň
základní předpoklad duchovního boje. Pokud není Kristus v nás, určitě
prohrajeme zápas s ďáblem a platí to i naopak: Sv. Pavel prohlašuje: „Kristus
ve vás, naděje slávy" (srov. Kol 1,27).
Ježíš zjevuje moc, která pramení do lidského života, skrze spojenectví
s Bohem. Jeho lidské srdce je podstatně sjednocené s Božím Slovem. Boží
Slovo je jako operační systém, který si musíme ve vlastním zájmu nainstalovat
do svého srdce, abychom se stali pro Boha přijatelní. A tak jako před instalací
systému je dobré si přečíst, k čemu daný systém slouží, co vyžaduje a co
způsobuje, tak i my pokud chceme Ježíše přijmout, musíme nejprve znát Boží
Slovo, abychom věděli, k čemu říkáme své „Ano“. A tak, jak před přijetím
nového operačního systému probíhá formátování disku, které smaže všechny
předešlé soubory, tak se i my musíme zříci svého předešlého způsobu života,
hříšné existence zaměřené jen na sebe, aby se v nás krása tohoto nového
operačního systému, který se nazývá „Kristus – Bohočlověk“, mohla zcela
projevit. Ježíše máme přijmout jako Slovo, jako Tělo, jako Život, jako Pravdu,
jako svou Cestu. Kdo to dělá, stává se Božím přítelem, synem a dcerou
Nejvyššího. Kdo to nedělá, i když chodí do kostela, stále nepatří do okruhu
Božích přátel. Takto se Slovo stává tělem a přebývá mezi námi.
Na závěr jednu myšlenku od sv. Bernarda z Clairvaux: „Duše hledá Slovo,
se kterým by souhlasila pro svou nápravu, kterým by se osvítila pro poznání,
na které by se opřela, aby byla silná, kterým by se napravila, aby byla moudrá,
kterému by podrobila, aby byla krásná, s kterým by se zasnoubila, aby byla
plodná, které by požívala, aby byla blažená. Slovo se stalo tělem a přebývá již
v nás. Přebývá vírou v našich srdcích, přebývá v naší paměti, přebývá
v myšlence a sestupuje až k obrazotvornosti."
P. Bernardin Šmid OFM

MYŠLENKY
Jsou i dobří katolíci, kteří ani jedenkrát nepřečetli Písmo svaté celé? Kdyby to
bylo v dobách analfabetismu, nedivili bychom se. Ale dnes? Připadáme si jako
potomek, jemuž otec poslal závěť, a on list nepřečetl, ale uctivě vložil do
kapsy. Písmo svaté je list od nebeského Otce, v němž nám testamentálně
zanechává své dědictví a my je máme sice v úctě, ale nečteme je.
Láska je těžká. Milovat bez rozdílu každého - to je možná nejtěžší úkol, který
je nám uložen, ta nejzazší, poslední zkouška a prověření. Práce, pro kterou
všechna ostatní práce je, je pouze přípravou.
Kdo věří v dobro v člověka, ovlivňuje dobro v člověku.
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník
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
Výuka dětí – náboženství
denně: od 17:25 hod.
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00
s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou,
Adorace
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli;
simsk@email.cz, tel.: 722 569 464;
každý čtvrtý čtvrtek v měsíci nebude
pro děti 1.-4. tř. v pátek 15-16, 16-17
večerní adorace tichá,
Mgr. T. Lenfeldová, tlenf@seznam.cz
ale s hudbou a moderovaná.
Vchod je z Františkánské zahrady.
Setkání po mši
Biblická katecheze pro dospělé
Neděle 10:00-12:30 vždy v Klubu.
Ve středu od 19:15 na faře. Sraz
Posezení při kávě, čaji…
v 19:10 na nádvoří před kostelem.
Katechetka S. Skřivánková.
Pro děti i dospělé kulečník.
Setkání ministrantů
Příprava na biřmování
je každou neděli po mši sv. pro
Zájemci o biřmování hlaste se
rodiny, cca od 11 do 12 hod.
u br. Jakuba, jakub@ofm.cz,
br. Kapistrán OFM
tel. 731 604 059.
Společenství pro 16-25leté
Setkání katechumenů
(příprava dospělých na křest).
Pro mladé, kteří se chtějí společně
Pondělí v 18:30, sraz před farou.
modlit, diskutovat a probírat život
z víry - ve čtvrtek od 20:00 na faře,
Katechetka Marie Hlaváčová,
P. Antonín Klaret OFM.
4. čtvrtek adorace v kapli sv. Michala
od
19:15. br. Rafael, s. Lucie, tel.:
Setkávání nad Písmem
V pondělí v 19:00 (kromě státních
222 246 243
svátků aj.) v Klubu.
Společenství pro druhý stupeň ZŠ
P. Petr Regalát Beneš OFM
vede bratr Kapistrán, bude vždy ve
středu od 17 hod., sraz na nádvoří.
Společenství seniorů
Úterý od 9:00 v Klubu. Setkání po
br. Kapistrán, tel. 733 755 903,
ranní mši svaté v 8:00 při čaji a kávě. kapistran@ofm.cz
Jiří Petrus
Modlitba
Pane všeho světa, který jsi byl na počátku a budeš na věky. Před Tebou cítíme
svou malost, svou pomíjivost a svou nicotnost. Celý vesmír vznikl z Tvé vůle
a také náš život je Tvým darem. Proto jsme také před Tebou odpovědni za
všechno své jednání, mluvení i myšlení. Často na to zapomínáme a jednáme tak,
jako bychom byli sami svými pány. Není mezi námi jednoho spravedlivého
a všichni zasluhujme Tvého odsouzení. Ty však nám dáváš zvěstovat svým
Slovem, že nemáš zájem na našem zahynutí.
__________________________________________________________
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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
kromě čtvrtého čtvrtku, kdy bude s hudbou a moderovaná

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Leden 2011
2. 1.

Ne 14:30

6. 1. Čt
2. - 9.1.
8. 1. So 14:00
9. 1. Ne 16:00
9. - 16. 1.
15. 1. So 8:00
18. - 25. 1.
18. 1. Út 19:00
19. 1.
20. 1.

St 14:30
Čt 19:19

kaple,
Tříkrálové setkání SFŘ (růženec, mše sv., diskuse
refektář
s kardinálem Vlkem)
Zjevení Páně, Tří králů
Tříkrálová sbírka 2011
Zpívání koled na Jungmannově náměstí
před kostelem
kostel
Tříkrálový koncert
Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů
Připomínka 14 umučených bratří
Týden modliteb za jednotu křesťanů
kostel
Ekumenická bohoslužba slova
Klub
Po jejím skončení společné setkání v Klubu
Klub
Přednáška s promítáním: Čína I – Peking, Sian (UKŽ)
Klub
Přednáška: Čtrnáct pražských mučedníků

Občanské sdružení Zajíček na koni děkuje farnosti Panny Marie Sněžné za
umožnění prodeje pohledů v neděli 28. 11. 2010. Děkujeme všem, kdo si
pohlednice zakoupili, protože tím nám pomohli získat částku 1893,- Kč, která
bude použita na uspořádání pobytů pro handicapované děti a pro sociálně slabé
rodiny.
Mgr. Markéta Šulcová
____________________________________________________________________
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. Bernardin Anton Šmid OFM
výpomocní duchovní: P. Jakub OFM, jakub@ofm.cz, P. Regalát OFM
pastorační asistentka: S. Mgr. Lucie Pospíšilová OSF
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. 2011. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3,
Praha 1. Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč.
Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

