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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
v dubnu oslavíme Velikonoční svátky, vítězství našeho Pána nad hříchem
a smrtí. Opět budeme moci chválit Boha za to, že omlazuje církev novým
dorostem, protože o vigilii velikonoční, na Bílou sobotu, čtyři katechumenky
přijmou v našem kostele iniciační svátosti, křest, biřmování a eucharistii.
Postní doba, která nás od Velikonoc ještě dělí, má za úkol nás přivést blíž
k Bohu. S pokáním přijímáme požadavky nebeského království, které jsou jiné
než požadavky tohoto světa. Bůh nás stvořil k svému obrazu a i nás chápe. Ví,
po čem toužíme, co očekáváme. Důkazem jeho péče jsou neustále přicházející
žadatelé o křest. Nemůžeme ale zůstat jenom při náboženské praxi, při něčem
viditelném, změřitelném, započitatelném, protože Ježíš mluví o učednících,
kteří budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Právě tomu nás učí doba pokání.
Je to požehnaný čas, který nám nabízí jinou logiku, než je logika tohoto světa.
Pán Ježíš říká před Pilátem: „Ano já jsem král, ale mé království není z tohoto
světa.“ Pokání má v sobě sílu být pro nás radostí z obrácení. Ježíšovo vítězství
už začalo.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Setkání farnosti k Noci kostelů
Další setkání k přípravě pro letošní Noc kostelů v naší farnosti se koná v úterý
12. dubna v 19:19 v Klubu. Prosíme všechny, kteří jsou ochotni se zapojit do
realizace programu u Panny Marie Sněžné, aby přišli na setkání. Podrobnější
informace o Noci kostelů včetně programu v našem kostele najdete na
internetových stránkách www.nockostelu.cz.

Kavárna v Klubu
V předstihu se také obracíme na farníky s prosbou, zda by pomohli zajistit
důstojný průběh kavárny, která bude otevřena v Klubu. Prosíme především
o přípravu něčeho sladkého či slaného, co bude návštěvníkům Noci nabízeno.
Pro zmapování nabídky vás prosíme, abyste se hlásili Simoně Krutské na
telefonu 608-046-935 nebo mailem krutska@post.cz.

POZOR ZMĚNA!
Na Květnou neděli 17. 4. bude mše sv. v 9:30 (nebude 9:00 a 10:15).
Slavnost zahájíme žehnáním donesených ratolestí v ambitu. Odtud se
průvod odebere do kostela ke společné bohoslužbě s pašijemi.
Mše svaté v 11:30 a v 18:00 budou jako obvykle.

br. Antonín

Křížová cesta na Petříně
Na Květnou neděli 17. dubna v 15:00 hod. se sejdeme u prvního zastavení.
Zveme rodiče, děti, mladé i starší. Pojďme rozjímat cestu Ježíše Krista, která
H. Podlahová
byla i pro Něho tou nejdelší a nejtěžší.

Setkání na Zelený čtvrtek (21. 4.)
Stejně jako v minulých letech se i letos sejdeme po obřadech v Klubu,
abychom ještě nějaký čas zůstali ve společenství. Připravíme vhodnou večeři –
každý nechť donese občerstvení. Chvíli setrváme v rozhovoru, tichosti,
Na setkání zve Helena Podlahová.
modlitbě.

Farní výlet do bývalého františkánského kláštera ve Voticích
bude v sobotu 14. května 2011. Pojedeme vlakem z Hlavního nádraží v 8:40.
Vlaková zastávka je asi 4 km vzdálená od městečka. Proto je potřeba dobře
zvážit, zda tuto cestu ujdete, tam i zpět. Po prohlídce města, klášterního kostela
a přilehlých prostor bude složena mše sv. za všechny, kteří na tomto místě
působili. Občerstvení nám nabízí místní restaurace. Vhodná obuv i oblečení do
každého počasí.
Na vaši účast se těší Míša, Pepíno a Agáta Antůškovi
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Františkánský klášter ve Voticích
Klášter založil Sezima z Vrtby roku 1627,
klášterní kostel sv. Františka byl vystavěn
vroce 1629. Nynější budova pochází z let
1766-71, kdy byl malý, nevyhovující a dost
sešlý klášter rozbourán, přestavěn a značně
rozšířen. Klášter se skládá z dlouhých
jednopatrových budov. Ze tří stran ve čtverci
obklopují dvorek ("paradis"), severní stranu
uzavírá kostel.
Chloubou kláštera byla knihovna s mnoha sty
krásných a velice cenných, v kůži vázaných
knih a kancionálů, tištěných i psaných.
Klášter existoval do noci z 13. na 14. dubna
1950, kdy byl, spolu se všemi dalšími
mužskými kláštery, násilně obsazen státní
mocí. Poté v něm byly umístněny úřadovny
votického okresu, ještě později sloužil jako
výrobní a administrativní prostor firmy Tesla.
Po roce 1989 byl klášter vrácen františkánům.

DOPORUČUJEME
Unie katolických žen zve na
• Sněm Unie katolických žen na téma „Svatá Anežka Česká“. Koná se v sobotu
9. 4. v Klubu u P. M. Sněžné. Je třeba se přihlásit na tel.: 220 181 329.
• Společenské odpoledne na téma Čína III – Jižní Čína, Hon-Kong, 20. 4. od
14:30 do 16:30 v Klubu u P. M. Sněžné, přednáší RNDr. O. Bartušek.
Pohádka z čajových hor. Ekologická sekce ČKA zve na besedu s Klárou
Hejkrlíkovou o indickém Darjeelingu a tamním pěstování fair trade čaje.
Beseda bude v úterý 12. 4. od 17:30 v přízemí kláštera Emauzy.
Bratři kapucíni zvou na výstavu Martina Damiana Světlo ikon. Koná se
v patře ambitu Lorety v Praze na Hradčanech od 28. 2. do 28. 4. 2011,
otevřeno Po-Ne 9:30-12:15 13:00-16:00.
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.
____________________________________________________________
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MYŠLENKY
Šimon pocházel či přišel z Kyrenaiky, dnešní Libye. Byl to zřejmě Žid
z diaspory a na svátky přišel do Jeruzaléma. Ale ten byl v těch dnech už plný
poutníků, a tak nocoval někde v okolí, byl "přespolní". Když se pak šel
pomodlit do Jeruzaléma a účastnit se sváteční bohoslužby, římští vojáci ho
chytili a přinutili nést kříž klesajícího Ježíše.
Jistě každý z nás se někdy už vypravil do míst, kde ho podle očekávání mělo
potkat něco krásného, radost, spousta přátel, hluboké zážitky. I Šimon se na to
určitě těšil, když šel do Jeruzaléma. Ale najednou ho (tebe) někdo chytil,
a nemuseli to být jen římští vojáci. A ty, stejně jako Šimon, ses rázem ocitl
jako na nucených pracích, v zajetí, pod břemenem. Jenom ses někam připletl
a vznikla z toho zátěž skoro k neunesení. A možná i posměch a ostuda.
Ježíš předpověděl svým učedníkům při Poslední večeři tři věci, které jistě
těžce dolehly na jejich duše: své rozloučení, Jidášovu zradu a Petrovo zapření.
Chápeme, že v kruhu stolovníků zavládlo stísněné ticho. A do toho Pán řekne:
"Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne!" (Jan 14,1)
K roku Svaté Anežky České (ukázka z listu sv. Kláry sv. Anežce České)
Blažená chudobo, uděluješ věčné statky těm, kdo tě milují a objímají! Svatá
chudobo, těm, kdo tě zachovávají a touží po tobě, přislibuje Bůh nebeské
království, věčnou slávu a dává beze vší pochybnosti blažený život! Milování
hodná chudobo, kterou si tolik oblíbil Ježíš Kristus, pán a vládce nebe i země,
který řekl pouze slovo a všechno se stalo! Sám pravil: „Lišky mají doupata,
nebeští ptáci svá hnízda, ale Syn člověka nemá kam položit hlavu.“

Lakmusový papírek
Celník se vrátil domu ospravedlněn, ne však farizeus. (Lk 18,14)
Oba byli věřící. Oba věřili, že Bůh existuje a slyší je. Oba se poctivě snažili.
Farizej postem a odvodem desátků, celník uznáním své hříšnosti. Jeden odešel
ospravedlněn, druhý s nepořízenou. Pane, jak poznám, že odcházím ze
zpovědnice skutečně ospravedlněna? Někdy z ní vyjdu s radostí a s pokojem
v srdci, jindy bez jakýchkoliv subjektivních pocitů, jako by se vůbec nic
nestalo. Napadá mě dvojí vysvětlení. Buď se opravdu nic nestalo, protože jsi
ve mně odhalil farizeje, nebo jsi mi odpustil a chceš, abych tvému
milosrdenství důvěřovala, navzdory svým pocitům. Důvěřuji ti, ale malý
lakmusový papírek, který by mi ukázal, jak na tom opravdu jsem, by se hodil.
Možná to měl na mysli i autor mešní modlitby „Beránku Boží“, když po
dvojím „smiluj se nad námi“ vložil ještě prosbu „daruj nám pokoj“. Prosím,
vlij do mého srdce pokoj, jsem-li ti nablízku, a odnímej mi ho, kdykoli se ti
budu vzdalovat, ať už skutkem či postojem.
Napsala Marie Svatošová
Vybral a zaslal Charles Tvrznik.
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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
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

Modlitba. Vím už, Pane, že svět přibíjí Krista na kříž, proto přibije i mě,
jestliže zůstanu v něm. A přece, ať cokoli svět na mě vloží: Kristus nesl víc.
Nebudu proto sám, ať trpím cokoli. Jeho cesta byla cestou k životu. Jestliže
tedy s ním umíráme, s ním také budeme žít. Kriste, Beránku Boží, který
snímáš hřích světa, daruj nám svůj mír. (Venite adoremus)
____________________________________________________________
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
čtvrtek:
pátek, neděle:

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 (kromě pátku a neděle)
19-20 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci - adorace s hudbou a moderovaná
17:15 křížová cesta

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Duben 2011
12. 4.
15. 4.
17. 4.
20. 4.
21. 4.

Út
Pá
Ne
St
Čt

19.19
8:00
15:00
14:30
19:19

Klub
Setkání farnosti k Noci kostelů
Připomínka 14 umučených bratří
Křížová cesta na Petříně (sraz u 1. zastavení)
Přednáška s promítáním: Čína III – Jižní Čína, Hon-Kong (UKŽ) Klub
Klub
Adorace, setkání v Klubu

Velikonoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek

Bílá sobota

17. 4. 9:30 s žehnáním ratolestí, 11:30, 18:00
21. 4. 18:00, adorace v Getsemanské zahradě do 21:00
22. 4. od 8:30 bude otevřena Getsemanská zahrada
15:00 křížová cesta na nádvoří
16:00 velkopáteční obřady
23. 4. 20:00 obřady Velikonoční vigilie
celebruje biskup Václav Malý

Neděle
24. 4. 9:00 a 10:15 s žehnáním pokrmů, 11:30, 18:00
Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonoční 25. 4. 9:00, 11:30, 18:00 (nebude mše sv. v 10:15)
__________________________________________________________________
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 15. 4. 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.

