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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků františkánů u Panny Marie Sněžné. A letos je tomu právě 400 let od
doby, kdy se tato krvavá událost stala. V ambitu kláštera se do 27. 2.
2011 koná výstava, ve sdělovacích prostředcích se objevily zmínky
o tomto jubileu. Provincie františkánů se zviditelnila díky těmto svým
statečným spolubratřím. Myslím, že nejde jen o řeholní záležitost. Kolik
našich farností má takovou výsadu, že by měly nejen ostatek, ale i hrob
světce. I když tito lidé byli z různých národů a smrt přijali od zdejších
lidí, tady je místo jejich působení, utrpení a odpuštění.
V individualistické společnosti nám tito bratři dávají příklad společného
svědectví. Jistě máme mnoho důvodů vzývat bratry, aby se za naši
farnost přimlouvali. Jde přece o neustálé odpouštění, toleranci
a vzájemnost mezi lidmi tolika národů, vyznání a povah, kteří považují
náš kostel za svůj nebo kteří do něj přicházejí.
menší bratr Antonín
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Z FARNOSTI
V úterý 15. února 2011 v 18:00 bude pražský arcibiskup Dominik Duka
celebrovat v kostele Panny Marie Sněžné slavnostní mši svatou na památku
umučení 14 františkánů v roce 1611.

Poděkování
Děkuji všem, kteří jste se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Zvláště pak
dětem a Vám dospělým, i bratřím, kteří jste s úsměvem vyráželi s kasičkou do
ulic. Děkuji všem, kteří jste pomáhali modlitbou, finanční částkou, společným
zpěvem koled před kostelem, zpěvákům na koncertě či jinou podporou po
celou dobu konání sbírky. Měli jsme možnost pomoci potřebným lidem. Naše
farnost přispěla na sociální programy částkou 51 760,72 Kč, což svědčí o
velkorysosti a štědrosti mnohých. Pán Bůh zaplať.
Koordinátorka TS – H. Podlahová

Celkem bylo v naší farnosti 6 vedoucích skupinek či jednotlivců. Nejvíce
vybrala paní Helena Francouzová, přes 21 000,- Kč. Nejstarší kolednici z naší
farnosti srdečně blahopřejeme.
redakce
__________________________________________________________
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Ve středu 16. 2. 2011 od 17:00 se koná v barokním refektáři kláštera
dominikánů Praha, vchod Jilská 7A přednáška Mgr. Dušana Foltýna a ThDr.
Regaláta Beneše OFM. Přednáška bude nejen o 14 umučených františkánech,
ale i o ostatních přepadených klášterech v širších historických souvislostech.
Středisko Českomoravská Fatima v Koclířově připravuje víkendový seminář
(5.–6. 2. 2011) s P. Marinko Šakotou OFM z Medžugorje.
V pondělí 7. února navštíví P. Marinko Šakota kostel Panny Marie Sněžné
v Praze. Povede modlitbu růžence od 17:20 a v 18:00 bude sloužit mši svatou.
Zveme k účasti na tomto setkání.
Autolékárničky ještě mohou pomoci
Od začátku roku je nutné mít v autech nové lékárničky. Pokud byste nevěděli,
co se starými, můžete je přinést na faru. Posbírané autolékárničky ještě mohou
pomoci v těžce zkoušeném Afghánistánu.

STO DESET LET OD NAROZENÍ, DVACET LET OD SMRTI

PhDr. Jan Evangelista Urban OFM (20. 2. 1901-7. 1. 1991)
„Víra je každý den novou událostí v životě křesťana.“
Jan Evangelista Urban

Všichni jsme dětmi své doby, ale někteří jsou i jejími
tvůrci. Jedním z nich je otec Jan Evangelista Urban,
františkán, učitel duchovního života, kněz hluboké
zkušenosti s Bohem, člověk modlitby a kontemplace,
zakladatel Sester Apoštolátu sv. Františka. Narodil se 20.
února 1901 v Praze na Žižkově. Rodiče mu dali jméno
Josef Vojtěch. V osmi letech přijímá poprvé eucharistii a v
deseti pečeť daru Ducha svatého. V té době začíná
ministrovat a ve třinácti letech přistupovat denně
k svatému přijímání. Modlitba, eucharistie, četba
životopisů svatých a vliv dobrých kněží v něm vzbuzují touhu po kněžství.
Jako čtrnáctiletý chlapec vstupuje do Třetího řádu sv. Františka a po třech
letech žádá o přijetí do řádu prvního. Přijímá jméno Jan Evangelista. Po roce
noviciátu skládá první sv. sliby a přihlašuje se na teologickou fakultu v Praze.
V r. 1923 je vysvěcen na jáhna a 15. června 1924 biskupem Sedlákem v Praze
na kněze. V Emauzích slaví svoji první mši sv.
Začíná hlásat Boží slovo s radikální opravdovostí a probouzí pražský
katolický život. Stává se pro mnohé duchovním vůdcem a vyhledávaným
zpovědníkem. Z hloubky své víry oživuje Třetí řád sv. Františka a vede jeho
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členy k životu podle evangelia. Z nadšení pro evangelium a užší následování
Krista zakládá společenství Sester Apoštolátu sv. Františka.
V letech 1925-1930 studuje na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde
promuje. Působení otce Jana mezi mladou katolickou inteligencí ukazuje na
potřebu náboženského vzdělávání. Koncem třicátých let zakládá v Praze na
Jungmannově náměstí studijní ústav Studium catholicum na vysokoškolské
úrovni. Vydává modlitební knížku K Bohu, později Duchovní život a Učení
víry. V r. 1938 se stává provinciálem františkánského řádu v Čechách a na
Moravě. Památkou na jeho působení na Spořilově je kostel sv. Anežky České.
Dává také podnět ke stavbě kostela sv. Františka v Krči, sv. Alžběty ve
Kbelích a kostela sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích.
Jako duchovní rádce vede členy Katolické akce, České ligy akademické
a katolické lékaře Společnosti sv. Lukáše. Je vzorem, zpovědníkem a oporou
mnohým kněžím, pro které má studijní konference, přednášky a exercicie.
Po nastolení totalitního režimu je otec Jan 14. března 1950 v Nespekách
zatčen a odsouzen na 14 let těžkého vězení. Nastává pro něho doba utrpení a
vydávání svědectví Kristu. Na svobodu je propuštěn 12. září 1963.
Po propuštění žije v Nespekách pod dozorem Státní bezpečnosti až do
uvolnění politické situace v r. 1968. Po krátké době svobody je zbaven
souhlasu ke kněžské službě a znovu sledován. Od září 1981 dostává cesta
utrpení otce Jana podobu nemoci a fyzické bezmocnosti. Žije v Nespekách,
zcela odkázán na péči sester. Osvědčuje se trpělivostí, vděčností a hlubokým
prožíváním jednoty s Ježíšem. Pán přijímá k sobě svého služebníka Jana 7.
ledna 1991: „Pojď se radovat se svým Pánem" (Mt 25,21).
Otec Jan je jedním z těch, kdo uváděl mnohé do láskyplné Boží blízkosti.
Doufáme, že nyní plní službu přímluvce, který se před Boží svatostí modlí
s námi a za nás.
P. Alkantara Houška OFM

DOPORUČUJEME
Unie katolických žen zve na
• společenské odpoledne na téma Čína II – Sečuan, Tibet, 16. 2. od 14:30 do
16:30 v Klubu u P. Marie Sněžné, přednáší RNDr. O. Bartušek;
• kreativní dílnu pro ženy, 19. 2. od 9:30 do 12:00 v kanceláři UKŽ,
Thákurova 3, P6. Kreativní setkání bude věnováno tvorbě z papíru: výrobě
přání, jmenovek a ozdob na stůl různými technikami. Vstup volný.
Rodinné centrum Praha o. s. zve na benefiční koncert „Zpívání v kostele“,
který pořádá Rodinné centrum Praha. Koncert se koná ve středu 23. 2. 2011 od
19:00 v kostele Sv. Kříže, Na Příkopě 16, Praha 1. Výtěžek koncertu bude
použit na dofinancování projektů RC. Vystoupí kytarista Jiří Černý.
__________________________________________________________
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MYŠLENKY
Uvedení Páně do chrámu slavili křesťané 2. února, 40 dní po Štědrém dnu,
původně svátek Setkání - první setkání Ježíše se svým otcem-Bohem. Podle
Starého zákona každý prvorozený syn musel se svými rodiči doputovat do
chrámu, kde byl zasvěcen Bohu - a právě to učinili i Josef a Maria s malým
Ježíškem.
Na svátek Setkání se konaly velké světelné a ohňové průvody, mnohdy
připomínající blesky a bouři - odtud název Hromnice. Svíce posvěcené v tento
den (hromničky) se rozsvěcely při bouřkách (někde se stále rozsvěcují), aby
chránily před bleskem lidi, obydlí i úrodu.
11. února - Světový den nemocných a svátek Panny Marie Lurdské
Až budeš nemocný, nabídni láskyplně svá utrpení. Ta se změní v kadidlo
pálené na Boží počest, které tě posvětí. A jak bolí opovržení a zanedbání,
i když je vůle chce milovat! Nediv se a nabídni je Pánu.
Josemaria Escrivá, (1902-1975) - španělský katolický kněz, zakladatel Opus Dei

Valentýnské jiskření (14. února - svátek sv. Valentina)
- Kdo o lásce jen mluví, ten lásku vůbec nezná. Lásku je třeba žít.
- Láska není okouzlení krásou, když se zastavíš před tváří, která se pro tebe
rozsvítí. Vždyť skutečná krása je odrazem duše. Duše však přesahuje to, co
s rozechvěním hledáš.
- Láska nemá chuť lapit, uchopit předmět své touhy, ať už je to tělo, srdce,
duch, nebo všechno naráz. Vždyť druhý není "předmět" a zmocníš-li se ho pro
sebe, pak ho zničíš, a miluješ sebe v domnění, že miluješ druhého.
Autorem dvou posledních poznámek je Michael Quoist.

Všichni jsou moji bratři
Jsme pobouřeni rasovou nenávistí v jiných zemích, ale s Rómy u nás nechceme
mít nic společného. Když spatříme cizokrajnou tvář, odvracíme zrak, člověka,
který se nějak odlišuje, obcházíme velkým obloukem. Cizinci, kteří k nám
přicházejí pracovat nebo studovat, musí mít možnost cítit se tu doma. Mají
právo na pohostinnost a pomoc. Jejich problémy s řečí, vzděláním a volným
časem jsou větší, než si dokážeme představit. Musíme jim odpovědět především srdcem. Mnozí uvažují takto: Kdo nepatří do mé rodiny, k okruhu
mých přátel, do mého spolča nebo do mé strany, ten mě nezajímá, je to jenom
cizinec. A tak lidé rok za rokem žijí vedle sebe, a přece nejsou víc než cizinci.
Phil Bosmans: Z knihy Květy štěstí zasaď sám
Myšlenky a úryvek z knihy vybírá Charles Tvrzník
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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
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
Neděle od 10:00 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 Simona Skřivánková.

Setkání ministrantů
v neděli po mši sv. pro rodiny,
cca od 11 do 12 hod.
br. Kapistrán OFM

Příprava na biřmování
Zájemci o biřmování na rok
2011(září)-2012 hlaste se nejprve
u br. Jakuba, jakub@ofm.cz.

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. Rafael OFM, s. Lucie,
tel.: 222 246 243,

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

Společenství pro druhý stupeň ZŠ
bude vždy ve středu od 17 hod., sraz
na nádvoří.
br. Kapistrán, tel. 733 755 903,
kapistran@ofm.cz

Je čas otevřít prostor i pro "zbožné pohany". Navrhněme těmto lidem, aby
žili tak, "jakoby Bůh byl". Je jistě dobré žít život jako dialog – neustále
naslouchat a odpovídat. Bůh tak přichází do života jako nabídka a výzva.
Život bez Boha je jenom život s bůžky, kteří nás zotročují.
Z knihy prof. T. Halíka: Divadlo před anděly
__________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – únor 2011

7

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
Únor 2011
2. 2.

St

3. 2.
4. 2.
7. 2.

Čt
Pá
Po

11. 2.

Pá

15. 2.

Út

16. 2.
20. 2.

St
Ne

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Světový den zasvěcených osob
Památka sv. Blažeje (svatoblažejské požehnání)
Světový den boje proti rakovině
Návštěva P. Marinka Šakoty OFM z Medžugorje
17:20 Povede modlitbu růžence
18:00 Mše svatá
Památka Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných
400. výročí smrti 14 umučených františkánů
18:00 Slavnostní mše svatá,
celebruje pražský arcibiskup Dominik Duka OP
14:30 Přednáška s promítáním: Čína II – Sečuan, Tibet (UKŽ)
Sbírka: Svatopetrský haléř

kostel

kostel
Klub

Výstava k 400. výročí umučených františkánů: 14. 1.-27. 2. 2011
v ambitu kláštera u Panny Marie Sněžné, otevřeno denně 10-18
_____________________________________________________________________
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, nabi0505@gmail.com
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 OFM, 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 20. 2. 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.

