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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
květen nám opět přináší možnost májových pobožností. Obyčejně je konáme
tak, že se modlíme (recitujeme nebo zpíváme) litanie o Panně Marii, zpíváme
písně s mariánskou tématikou a toto všechno trochu odlišuje měsíc květen od
jiných měsíců. V letošním roce je také celý květen v době velikonoční. To
znamená, že se nebudeme při májových pobožnostech modlit Anděl Páně, ale
místo této modlitby budeme zpívat mariánskou antifonu Vesel se nebes
Královno. Zvu Vás všechny, milí farníci a čtenáři Sněženky, abyste nám
pomohli oživit tuto pobožnost. Můžete si připravit písničky, verše, nebo i jiný
program s mariánskou tématikou a přihlásit se alespoň v neděli před
uskutečněním této pobožnosti v sakristii nebo na faře. Nenechme se vůbec
ničím svazovat a pokusme se vyjádřit svou úctu k Panně Marii, která je
zvláštní ochránkyní naší farnosti. První květnový týden budu dávat exercicie
na Moravě. Myslím, že tuto dobu bychom mohli využít na přípravu. Budu
vděčný za každý nápad. Je pouze potřebné, aby pobožnost neomezovala
začátek mše svaté v 18 hodin. Také připomínám modlitbu za zdar „Noci
kostelů“, možná i májové pobožnosti bychom mohli konat na tento úmysl.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Desáté výročí smrti otce Norberta Šamárka OFM
Ve čtvrtek 12. května 2011 bude v kostele Panny Marie Sněžné v 18 hodin
sloužena mše svatá za P. Norberta Šamárka (8. 5. 1924 - 12. 5. 2001). Všichni
jsme zváni k účasti na mši, při které si připomeneme otce Norberta. V tomto
a následujícím čísle zpravodaje uvádíme vzpomínky otce Norberta.

Farní výlet do bývalého františkánského kláštera ve Voticích
se koná v sobotu 14. května 2011. Sejdeme se na Hlavním nádraží
u pokladen v 8:20. Vlaková zastávka ve Voticích je asi 4 km vzdálená od
městečka. Proto je potřeba dobře zvážit, zda tuto cestu ujdete, tam i zpět.
Kromě prohlídky města, klášterního kostela a přilehlých prostor bude také
sloužena mše svatá za všechny, kteří na tomto místě působili. Občerstvení nám
nabízí místní restaurace. Vhodná obuv i oblečení do každého počasí.
Těší se na vás Míša, Pepíno a Agáta Antůškovi

Indický národní ředitel Papežského misijního díla
V pondělí 16. května 2011 bude večerní mši v 18:00
koncelebrovat Národní ředitel Papežských misijních
děl (PMD) v Indii, Mons. Ignaci Siluvai. Mons.
Siluvai bude na návštěvě v České republice na
pozvání národního ředitele PMD České republiky,
P. Jiřího Šlégra, který bude hosta z Indie doprovázet.
Protože dárci z naší vlasti již delší dobu podporují projekty PMD na pomoc
chudým a trpícím lidem v Indii, bude návštěva národního ředitele, který z Indie
pochází a místní situaci velice dobře rozumí, dobrou příležitostí k osobnímu
setkání.
Po mši bude možnost setkat se s hostem z Indie na besedě v kapli Panny Marie
Pasovské a finančně podpořit misijní dílo.

Benefiční koncert
se koná v pondělí 16. května v 19:30 v kostele. Vystoupí Vysokoškolský
umělecký sbor UK pod vedením Jakuba Zichy. Dobrovolné vstupné bude
věnováno na zakoupení a instalaci nových varhan v kapli sv. Michala.

Noc kostelů
Přípravné setkání pro letošní Noc kostelů v naší farnosti se koná v úterý
17. května v 19:19 v Klubu. Prosíme všechny, kteří jsou ochotni se zapojit do
realizace programu u Panny Marie Sněžné, aby přišli na setkání.
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Program Noci kostelů u Panny Marie Sněžné 27. 5. 2011

Otisky minulosti
17:30
18:00
18:45
19:00

Májová mariánská pobožnost
Mše svatá
Nešpory - společná modlitba breviáře s bratry františkány.
Zahájení Noci kostelů - varhany, slovo faráře.

Otisky minulosti I - zakladatel
19:30 Gotická stopa v kostele a klášteře - prohlídka a výklad.
19:50 Františkánské čtení - Čtení z Kvítků sv. Františka.
20:00 Hudba a výtvarná dílna
Ve výtvarné dílně vytváříme frotáže a otisky šablon.
20:30 Prohlídka varhan – prohlídka kůru kostela a nově opravených varhan.

Otisky minulosti II – 14 pražských mučedníků
21:00
21:20
21:30
22:00

Barokní stopa v kostele a klášteře - prohlídka a výklad.
Františkánské čtení
Hudba a výtvarná dílna
Prohlídka varhan

Otisky současnosti
22:30 Hudba – Clarinet factory
Klarinetové kvarteto představí duchovní a meditativní hudbu.
23:00 Současná stopa v kostele a klášteře
Projekt stavby nových varhan v kapli sv. Michala - prohlídka a výklad.
23:40 Zakončení Noci kostelů - modlitba, zpěv, požehnání.
Celovečerní program
Radek Brož – Relikviář – instalace papírového objektu.
Knihkupectví Paulínky - otevřeno do 22 hodin, celonoční slevy.
Setkání s františkánem - možnost rozhovoru s bratry františkány.
Výstava fotografií ze života farnosti.
Výstava k výročí 400 let smrti 14 pražských mučedníků.
Filmy s františkánskou tematikou – Bez hábitu, Blázen z La Verny.
Kavárna – káva, čaj, něco drobného k zakousnutí (do 23:00).
____________________________________________________________
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Ze života otce Norberta
Převzato z rozhlasového pořadu „A léta běží …“, redakčně upraveno.
Jsem rodem Slezan od Opavy, moje maminka měla bratra knězem, a když
zemřel tatínek, tak mu šla dělat hospodyni. Tím jsem se jaksi přiblížil kněžské
práci, pozoroval strýčka, taky jsem ministroval, i když samozřejmě to nebylo
nic slavného, nechtělo se mi vstávat a podobné věci. Tak jsem trochu vnikal do
toho ovzduší. Ale nenapadlo mě, že bych mohl být taky jednou třeba knězem.
Strýček ale objevil inzerát v novinách, že františkáni v Kroměříži přijímají
studenty do první třídy soukromého gymnázia. Tak jsem tam v roce 1936
nastoupil. Zde jsem byl až do sexty, tedy do šesté třídy gymnázia, a jak to bylo
u nás františkánů zvykem, po šesté třídě se šlo do noviciátu. Noviciát to bylo
jakési přerušení studií, a to už byla na krku válka a Hitler. Během pobytu
u františkánů jsme se seznamovali stále víc a víc s postavou sv. Františka.
Naši vychovatelé byli všichni františkáni, my jsme je měli rádi, náš pozdější
představený zde v Praze, byl můj první učitel, který nás zasvěcoval do celého
života, do chlapeckých radostí, i sportovních. Pohled, že mnich je smutný, je
naprosto mylný, to může říkat jen ten, kdo nikdy v klášteře nebyl, kdo to
nezažil. Jak se říká - "smutný svatý je špatný svatý, ten se nehodí ani do
výklenku na oltáři".
Tak jsem v roce 1942 žil v noviciátě. Ten byl tenkrát v Hájku u Prahy
směrem na Kladno. Takový krásný klášteříček uprostřed lesů, je tam naprostá
samota a tam se měl každý prověřit a rozhodnout se, co a jak, jestli se hodí
nebo nehodí. Nikdo tam nebyl ničím vázán, byl naprosto svobodný, také
několik hochů, tři nebo čtyři, odešlo, tak nás bylo asi deset.
Pak jsme nějakou dobu studovali tady v Praze, a když skončila válka, tak
byla pro ty, co maturitu nedodělali, dána možnost dodělat si tzv. válečnou
maturitu. A pak začalo studium teologie. U nás tehdy bylo zvykem, pokud byla
možnost, že se posílalo na studium do ciziny, aby člověk poznal svět okolo,
což je velice dobré a správné. My jsme byli posláni naším představeným do
Belgie, do Bruselu, kde byl veliký klášter pro studenty z celého světa, kde jsme
se připravovali na kněžství. Tam jsme skončili s ostatními spolubratry studium
v roce 1948. Ze začátku se nám nikomu do ciziny nijak nechtělo, nebylo žádné
nadšení, neuměli jsme řeč. Náš představený, bratr provinciál doktor Kapistrán
Vyskočil, když jsme mu řekli, že nic neumíme, tak říkal: "Víte bratři, já mám
jednu zásadu - když chceš psa naučit plavat, hoď ho do vody". A tak jsme
museli plavat, první měsíc to bylo hrozné, protože na nás všichni mluvili
francouzsky, my jsme nerozuměli, ale pak se všechno pomalu zlepšovalo.
V roce 1948 jsme byli v Belgii vysvěceni na kněze a vraceli jsme se do
Prahy. A to už byl u nás „únor“. Četli jsme sice články, jak to u nás vypadá
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a tamější představení nás varovali, že se nemáme vracet. Tak jsme dali dotaz
do Prahy na našeho bezprostředního představeného a ten napsal takovou
jednoduchou větu: "Bratři, trpí-li národ, musí s ním trpět i jeho kněží, vraťte
se." Na celnici říkal jeden celník, takový dobrák: "Chlapci, chlapci, proč se
vracíte."
Spadli jsme do toho jako všichni ostatní, ovšem slovo spadnout není to
správné, je to jistě vůle Boží, která nás vede. V padesátých letech po velkých
procesech s představenými řádu, v noci ze 13. na 14. dubna přišli ozbrojení
policisté s automaty, Sbor národní bezpečnosti, vzbudili nás, každý z nás musel
být během půl hodiny zabalen, vzít si jenom to nejnutnější. Vedli nás potom
všechny do jídelny, kde náš představený dr. Kapistrán Vyskočil, byl tehdy
děkanem teologické fakulty, čili na něho platila imunita, běhal po jídelně
a říkal: "Prosím vás, vždyť je to nemožné, kde je právo." On byl také doktor
práv, ale ti pánové se mu jen smáli, pak nás naložili do připravených autobusů
a odvezli do Hejnic. Druhý den přivezli slámu, museli jsme nacpávat slamníky,
tak nám začínal život ve „společné domácnosti“. Pod dozorem, pod automaty,
ale bratrské společenství bylo úžasné, krásné. Ale nebyli jsme tam dlouho
a všechny nás odvezli do Bohosudova. My mladší jsme byli určeni na práci
v kaolince, která byla hned za plotem, všechno bylo hlídáno, i když jsme vůbec
nebyli odsouzeni. Říkalo se nám, že nás musí chránit proti našemu lidu, který
je rozběsněn proti nám, protože jsme chtěli rozvracet republiku. Tak jsme
chodili do kaolinky vybírat pece.
Ti z nás, kdo ještě nebyli na vojně, dostali koncem září povolávací rozkaz
a jeli jsme v civilu do Komárna. Tam začal normální vojenský život, vytvořily
se tzv. farářské roty ze všech možných kněží a řeholí, takže nám bylo vlastně
velice veselo při tom všem krutém, co tam bylo. Já jsem se přihlásil do školení
na zedníka, byl to šestiměsíční kurz. Potom jsem pracoval jako zedník, takže
vojna ubíhala rychle. Ovšem netušil jsem, co mě čeká. Jednou, bylo to
v Banské Bystrici, jsem dělal zrovna komín v kasárnách, přišel velitel a vedl
mě zpět do kasáren. Tam na mě čekali dva páni a cvak cvak, a už jsem byl
v okovech. Dali mi brýle na oči, strčili do auta a vezli do Ruzyně. Tam jsem
byl třináct měsíců na samotce. To se sám divím, jak jsem to mohl vydržet.
A po těch třinácti měsících mě převezli na Hradčany do tzv. "domečku" a tam
jsem se zase setkal s dobrými lidmi, s vojáky. Sdělovali jsme si zkušenosti po
všech stránkách, takže vždycky se to hořké, jak říká sv. František, něčím
trochu osladilo, že to bylo únosné. Někdy to bylo velice kruté, to se přiznám,
že člověku proudily hlavou všelijaké myšlenky. Hlavně psychické nátlaky jako
"zavřeme vám vaši rodinu". A potom jsem byl volán k prokurátorovi, což byl
největší šok, a předseda senátu, který mě měl soudit, řekl, že je mi navržen
____________________________________________________________
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provaz nebo doživotí, že mám velezradu a špionáž. Nevěděl jsem proč. Pak byl
soud. Poněvadž jsem byl z dvanácti dětí, dva vlastní a deset nevlastních, naše
maminka se vdala na deset dětí ještě ve Slezsku, tatínek se potom zabil, spadl s
fůry sena, tak kvůli tomu mně dali potom šest let za velezradu. Nejnižší trest
byl deset, ale že jsem z takové proletářské rodiny a ovlivněn vysokou církevní
hierarchií, tedy vlastně člověk svedený, tak se nade mnou smilovali. A obhájce
ex offo mi hned říkal: "Prosím vás, jen se neodvolávejte." Ovšem rozsudek
jsem nikdy nedostal a už ho nikdy neuvidím. Mému spolubratru Vítovi,
protože byl u soudu trochu ostřejší, tak mu dali osm let.
V příštím čísle Sněženky uvedeme dokončení vyprávění, kde se dozvíme, jak
otec Norbert prožíval dobu strávenou ve vězení.

MYŠLENKY
Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně.
Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Není totiž pravda, že lidé dnes
nemají dostatek volného času. Jenom si nedovedou zorganizovat práci tak, aby
jim volný čas vybyl. Odpočívat lze dvojím způsobem: pasívně nebo aktivně.
Při pasívním odpočinku ustáváme od veškeré činnosti a ničím se nezabýváme.
Aktivní odpočinek spočívá ve vystřídání aktivity, která nás unavila, aktivitou
jiného druhu. Všechno má svůj čas. V každé chvíli je čas pro něco jiného.
Pracovat v době modlitby je stejný nesmysl, jako v době, kdy má člověk
obchodní jednání, zpívat ke chvále Boží. Každý všední den má mít svůj čas s
Bohem i svůj čas pro práci i svůj čas pro odpočinek. Stejně tak i každý týden,
měsíc a rok. "Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas."
(Kaz 3,1-11) Převzato z www.vira.cz
Usmívání se na lidi i na Boha je součástí dobré komunikace s nimi. .... První
odměnou, kterou obdarovává dítě své rodiče, je právě úsměv.
O lásce se "super" moudrými:
Jestliže mlčíš, mlč z lásky. Jestliže mluvíš, mluv z lásky. Jestliže napomínáš,
napomínej z lásky. Jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky. (sv. Augustin)
Aby křesťan miloval, musí jednat jako Bůh a nečekat, až bude milován, ale
milovat jako první. (Chiara Lubichová)
Láska je povznášejícím, ale náročným dobrodružstvím, vždyť od milujícího
vyžaduje, aby svou touhu po přijímání neustále proměňoval v touhu dávat.
(Michael Quoist)
Pro křesťana není nikdo cizí. Náš bližní je vždy ten, koho máme právě před
sebou a kdo nás nejvíc potřebuje, nehledě na to, zda je nám sympatický či ne,
zda je toho "morálně hoden" či ne. (Edith Stein)
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.
Adorace
Výuka dětí – náboženství
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli;
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00
každý čtvrtý čtvrtek v měsíci nebude
s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou,
večerní adorace tichá,
simsk@email.cz, tel.: 722 569 464;
ale s hudbou a moderovaná.
pro děti 1.-4. tř. v pátek 15-16, 16-17
Mgr. T. Lenfeldová, tlenf@seznam.cz
Setkání po mši
Vchod je z Františkánské zahrady.
Neděle od 10:00 v Klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Biblická katecheze pro dospělé
Pro děti i dospělé kulečník.
Ve středu od 19:15 na faře. Sraz
v 19:10 na nádvoří před kostelem.
Setkání ministrantů
Katechetka Simona Skřivánková.
V neděli po mši sv. pro rodiny,
cca od 11 do 12 hod.
Příprava na biřmování
br. Kapistrán OFM
Zájemci o biřmování na rok
2011(září)-2012 hlaste se
Setkání katechumenů
u br. Jakuba, jakub@ofm.cz.
(příprava dospělých na křest).
Pondělí v 18:30, sraz před farou.
Společenství pro 16-25leté
Katechetka Marie Hlaváčová,
Pro mladé, kteří se chtějí společně
P. Antonín Klaret OFM.
modlit, diskutovat a probírat život
z víry - ve čtvrtek od 20:00 na faře,
Setkávání nad Písmem
4. čtvrtek adorace v kapli sv. Michala
V pondělí v 19:00 (kromě státních
od
19:15. br. Rafael OFM, s. Lucie,
svátků aj.) v Klubu.
tel.: 222 246 243,
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 za dokončení
Pane, učiň, abych byl hoden vykonat dílo, které jsi Ty ve mně započal. Učiň,
abych byl hoden je dokončit. Nestrp, abych Ti náležel jen zpola. Změň a
pokoř mě ve své lásce, která chce ode mne všechno, abych byl zcela
a otevřeně v Tvých rukou, poslušný bez reptání a bez váhání a plný radosti.
____________________________________________________________
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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
17:30 májová pobožnost
19-20 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci - adorace s hudbou a moderovaná
PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Květen 2011

kostel
12. 5. Čt 18:00 Mše sv. k výročí úmrtí otce Norberta Šamárka
14. 5. So 8:20 Výlet do Votic
16. 5. Po
Svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona Čech
8:00 Při mši sv. připomínka 14 umučených bratří
kostel
18:00 Mše sv. – koncelebruje Mons. Ignaci Siluvai,
po mši setkání se zástupci Papežského misijního díla kaple
kostel
19:30 Benefiční koncert
Klub
17. 5. Út 19:19 Setkání farnosti k Noci kostelů
Klub
18. 5. St 14:30 Přednáška s promítáním: Šanghaj a EXPO 2010 (UKŽ)
27. 5. Pá
Noc kostelů
_________________________________________________________________

Připravujeme - Cyklistické putování
Již sedmým rokem zveme mládež k týdennímu cykloputování, tentokrát do
Staré Říše u Telče od 7. do 13. srpna 2011. Ubytováni budeme na faře ve Staré
Říši. Cena pobytu je 1500,- Kč. Přihlásit se můžete do konce června 2011
u Heleny Podlahové, tel. 602-424-653, h.podlahova@seznam.cz
__________________________________________________________________
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, regalat@ofm.cz
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. 5. 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.

