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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
prázdniny přinesly určitě každému spoustu zážitků. Tři mladí lidé z naší
farnosti byli také na setkání mládeže v Madridu, sám jsem navštívil Moskvu
a Petrohrad a dával jsem duchovní cvičení v nadmořské výšce přes 2000
metrů. Těším se tedy v novém školním roce na setkání, kde se budeme moci
sdílet a vzájemně se i více poznávat. Kromě těchto plánovaných setkání vás
všechny zvu na koncerty, ať už benefiční nebo i jiné, které v našem kostele
probíhají. Tyto akce nám pomáhají připravit vše potřebné pro stavbu nových
varhan v kapli sv. Michala. Těším se na každé takové setkání. První koncert,
benefiční pro naše varhany, bude ve čtvrtek 8. září o svátku Narození Panny
Marie. Výjimečně nebude večerní adorace. Chtěli jsme totiž, aby Biblické
písně Antonína Dvořáka zazněly právě v den jeho narozenin. Vlastně bude
nejen koncert, ale také setkání s Božím slovem, s hudbou i se sebou navzájem.
A to všechno v našem kostele.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Čtvrt století knězem
Dne 14. září tomu bude právě 25 let, kdy přijal kněžské svěcení náš farář
P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM.
Přejeme Ti, Antoníne, hojnost Božího požehnání a milosti, mnoho radosti
z práce na poli duchovním, osobním i farním, stálost zdraví a dobré nálady,
ale i trpělivost s námi farníky.
farníci u Panny Marie Sněžné

Lucián zve
Každou neděli v 10:15 (po prázdninách začínáme od
4. září) bude opět mše pro rodiče s dětmi, při níž se
můžete setkat také s andělem Luciánem. Níže uvádíme
vzpomínku na jednu takovou mši.
Více najdete na stránkách Luciána: www.lucianpms.cz.

Výuka náboženství
pro děti od 1. do 4. třídy s katechetkou Mgr. Táňou Lenfeldovou začíná v pátek
7. října od 15 hod.;
pro děti od 5. třídy s katechetkou s Mgr. Simonou Skřivánkovou začíná ve
středu 7. září 2011 od 17 hod.
Výuka probíhá v malém refektáři kláštera, vstup je z Františkánské zahrady.

Setkání farnosti
Poprvé po prázdninách se sejdeme v úterý 20. září od 19:19 v Klubu. Jako
obvykle budeme seznámeni z novinkami, které se během prázdnin staly
realitou a i my se budeme moci podělit o své prázdninové zážitky.
Co přineseme, to také sníme a vypijeme.
Těší se Jirsovi

Biblická setkání 2011-2012
S novým školním rokem začne i nová sezóna biblických setkání. První
setkání se bude konat v pondělí 26. září v 19:00 ve farním klubu. V rámci
možností se budeme scházet každé pondělí v Klubu, pokud bude obsazen, tak
na faře. Setkání automaticky odpadají ve dnech pracovního volna. Ze Starého
zákona dokončíme dobrodružný Davidův cyklus z druhé knihy Samuelovy,
v Novém zákoně se budeme věnovat především Markovu evangeliu.
bratr Regalát
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Slunce, sedmikrásky a pár Božích slov
V neděli 22. 5. 2011 jsme jako obvykle měli namířeno na mši pro rodiny
s dětmi do kaple sv. Michala, kde tyto „dětské“ mše v průběhu školního roku
probíhají. Zarazilo nás ale oznámení, že „Mše pro rodiny s dětmi se koná
v ambitu kláštera“.
Když jsme přišli na určené místo, už tu byl připraven oltář, židle pro kněze
a ministranty i pro rodiče a děti. Mezi námi jen jarní, zelená, svěží tráva
a desítky rozkvetlých sedmikrásek… Sluníčko od samého začátku mše svítilo
a hřálo čím dál víc. Někteří z nás ale měli štěstí a byli ve stínu, a tak nám to
nevadilo…
Během mše se stalo něco, co se dalo čekat: nejdřív si jedna malá holčička
sedla doprostřed trávy a začala ze sedmikrásek dělat kytičku, pak se k ní přidali
i další holčičky a kluci. Jedna holčička pak při jedné z písniček vzala za ruku
druhou a začaly spolu tancovat… Nikomu z přítomných to nevadilo, vždyť je
to mše hlavně pro děti… Ale tady to bylo jiné než obvyklé pobíhání dětí:
najednou jsem při modlitbě cítila něco, co při mši v kostele vnímám jen někdy
– Boží přítomnost… Ano, Bůh byl s námi, s dětmi, které trhaly sedmikrásky,
tancovaly…, které Boha vnímaly a cítily jinak než obvykle, neobvykle
blízko… A troufám si říct, že i většina z nás přítomných.
Když mše skončila, někteří odcházeli nebývale zahřátí a oslnění sluncem.
Ale světlo a teplo zůstalo i v nás ostatních ještě dlouho, a nebylo to jen díky
slunci…
Eva Michálková

Františkánská burza
Stejně jako každý rok Vás zveme na burzu. Budeme přijímat a nabízet
různé drobné věci, předměty, všechno, co sami nepoužíváme, ale druhým může
udělat ještě radost nebo budou moci ještě použít.
Do burzy budeme přijímat všechno kromě ošacení, obuvi a knih.
Věci budeme přijímat zdarma a stanovíme minimální cenu. Výtěžek bude
věnován sociálně slabým rodinám. Přijďte udělat radost sobě i druhým.
Kde?
Klub u Panny Marie Sněžné
Shromažďování věcí: pátek 30. 9. 15-18 hod.
sobota 1. 10. 10-12 hod.
Prodej:

sobota 1. 10. 10-18 hod.
neděle 2. 10. 10-18 hod.
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KONCERT

POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI
u příležitosti 170. výročí jeho narození

ve čtvrtek 8. září 2011 v 19:30 hod.
v den svátku Narození Panny Marie

v kostele Panny Marie Sněžné

Biblické písně, op. 99
cyklus deseti zpěvů na texty z Knihy žalmů
a

Preludia a fugy pro varhany -z juvenilií
Marie Sedláková – soprán
Jiřina Marešová Dvořáková – varhany
P. Antonín Klaret Dabrowski OFM - duchovní slovo
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek bude věnován na stavbu nových varhan v kapli sv. Michala.
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Noc kostelů
V pátek 27. května 2011, kdy se konala Noc kostelů, nebylo počasí nijak
příznivé – dešťové přeháňky přinesly ochlazení, ale návštěvníků přesto chodilo
mnoho. Jednu chvíli bylo dokonce před vchodem na kúr tolik lidí, že museli
být nahoru vpouštěni po skupinkách.
Program byl bohatý, včetně letos poprvé otevřené „Františkovy kafírny“ ve
farním klubu, kde se každý návštěvník mohl zahřát kávou či čajem i posilnit
nějakou sladkostí. Jako loni byli i letos ve všech prostorách přítomni bratři
františkáni, kteří byli připraveni zodpovědět zvídavé otázky návštěvníků…
Nevím, jestli všichni lidé, kteří tu noc přišli nejen do kostela Panny Marie
Sněžné, ale i do jiných kostelů, využili prostě této páteční noci „pouze“ proto,
aby obdivovali umělecké památky, obrazy, sochy, fresky, jako by šli do muzea
nebo na výstavu. S největší pravděpodobností to tak je, ale věřím, že cesty
Boží jsou nevyzpytatelné…
A tak třeba už na příští „Noci kostelů“ bude pomáhat někdo, kdo letos patřil
„jen k obyčejným“ návštěvníkům…
Díky všem obětavým organizátorům, díky bratrům františkánům, díky
Bohu!
Eva Michálková

Tak už je tady zase škola!
To neznamená, že do školy jdou jen ti školou povinní a páni učitelé. Do
školy života bychom měli nastoupit všichni a bedlivě poslouchat, co nám náš
učitel Pán Ježíš chce sdělit. Pro Boha je totiž charakteristické to, že se nám
chce sdělovat. Tím se také projevuje princip Boha jako Lásky - proto je třeba
dávat dobrý pozor, aby nám toho uniklo co nejméně.
Každému dobrému učiteli záleží především na tom, aby žáci nabyté
vědomosti uplatnili v praxi, a v našem případě to platí obzvlášť. Z tohoto
důvodu, pro letošní "školní" rok a všechna léta příští, by bylo vhodné
a spravedlivé, vůči Bohu i nám samým, osvojit si styl práce, učení a jednání ve
smyslu zásady - NEDĚLEJ NIC JAKO, ALE OPRAVDOVĚ (P. Jiří
Reinsberg). Tak vyrůstá skutečná osobnost a kultura ve všech směrech.
Je čas na domácí úkol.
Dnešní doba řeší mnoho věcí povrchně a v snad až příliš širokém záběru
a unikají jí tak detaily, kořeny a základy věcí a skutečností lidského života.
A tak jako mozaika se skládá z drobných, dobře volených a správně
umístěných kamínků, tak také náš život roste ze správného pochopení obsahů
slov a jednotlivých okamžiků života, které nám náš Učitel a Mistr Ježíš Kristus
předkládá každý den k řešení jako domácí úkol. Naše životní mozaika má mít
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konečnou podobu toho, koho jsme obrazem - a my víme, že od dob stvoření
člověka je jím sám Bůh.
Proto je před námi velký úkol - správně aplikovat Boží sdělení do mozaiky
našeho života. Pro samotného člověka je to úkol nemožný, a tak nám posílá
Kristus na pomoc svého Ducha, který nás uvede do správného světla, na
správnou cestu k pochopení významu slov, událostí a věcí, k dotvoření Jeho
obrazu v nás.
Začněme tedy znovu uvažovat nad významem slov, která tak často
užíváme: Otče náš... Pokoj s tebou... Ve jménu... Začínáme-li a končíme-li den
modlitbou Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého - tedy Nejsvětější Trojice uvažujme, co to všechno v životě znamená.
Jiří Petrus

Oslava 60. výročí kněžství P. Jaroslava Ptáčka v Hájku
9. 7. 2011 byla letos, jako
každoročně, v Hájku sloužena mše
sv. za internované kněze. Jako
obvykle byl hlavním celebrantem
P. J. Ptáček, dřívější unhošťský
duchovní správce, nynější rektor
kostela sv. Františka z Assisi
v Praze 1 a novicmistr Řádu
křížovníků s červenou hvězdou.
U oltáře s ním koncelebrovali
P. Slámečka OP a P. Kučera
z Kladna. Ten měl také po
loretánských litaniích jménem
všech přítomných gratulaci oslavenci, ve které připomněl nejen mimořádně
obětavou pastorační činnost P. Ptáčka v Unhošti, ale také zvláštní zásluhu na
obnovení hájeckých poutí, na jejichž začátku stál.
Poté gratulovala s náručí lilií i paní Langová za celý Boží lid, který
s vděčností vůči Bohu i P. Ptáčkovi toto jeho kněžské výročí spolu s ním slaví.
Ta také, jak už je to jejím zvykem, připravila spolu s dobrovolníky v klášteře
tradiční hostinu. Nechyběly ani dobroty upečené přičinlivými farnicemi.
Přejeme P. Jaroslavovi k tomuto významnému jubileu hojnost Boží milosti
a požehnání ve všem, co koná a hodně radosti z vykonané práce a společenství
svých přátel.
Mgr. Simona Skřivánková, katechetka
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MYŠLENKY
Každý z nás občas potřebuje slyšet: "Je dobře, že jsi!" (V. Kodet)
Když nám někdo leze na nervy, nemůže za to on, ale naše nervy.
Nechlub se příliš, že stojíš vzpřímeně - vzpřímeně stojí i všechny prázdné
klasy. (Jaroslav Kratka)
Měl/a bys svým rodičům děkovat a nenechávat je odcházet do ústraní. Milý
příteli, který jsi tak vnímavý a máš ústa plná lidskosti: Jak se ale chováš ke
svému otci a matce? Mluvíš víc o nich než s nimi? Mluvíš jen o jejich
nemocech, staromódních názorech, o důchodu, bydlení, pojištění či úsporách?
Mluvíš s nimi jen mobilem, namísto osobních návštěv? Dáváš jim najevo, že je
máš rád a že jsi jim vděčný, protože také oni pomáhali vybudovat tvůj
blahobyt? Nebo se z vás stali cizí lidé, snad dokonce nepřátelé? Jednáš s nimi
jako s lidmi, kteří už druhým nestačí, nerozumějí, kteří jsou "odepsaní"? Kdo
zapomíná na otce či matku, značí sám sebe znamením zkázy. (Phil Bosmans)
Lidská společnost jde z krize do krize, je plná bezpráví, trápení a podvodů jak se nám často zdá. Darem lidského ducha je však i humor. Někdy to vypadá,
že je to jediná zbraň, kterou máme proti všudypřítomnému trápení. Smích
a humor ovšem neznamenají lehkomyslnost. Jsou lékem pro ty z nás, kteří trpí
pokušením brát se příliš vážně. Humor je nástroj, jenž nás může zase vrátit na
zem. Buďme vděční za dar opravdového humoru, kdykoliv se s ním setkáme.
Dává nám sílu pokračovat ve smysluplném životě. (J. Schultz)
Škola produkuje množství lidí, kteří umějí číst, ale neumějí rozlišit, co stojí za
přečtení a co ne.
Ne/pochopení. Kolik nedorozumění a ztrát už bylo způsobeno nepochopením
nejhlubší podstaty věcí. Mateřství chápané jako hra, dospívání pojaté jako
důvod k nezodpovědnosti, služba druhým pochopená jako panovačnost,
manželství přijaté jako dočasnost, svoboda chápaná jako zvůle ... Je nutné
rozumět jádru, smyslu a podstatě všech hodnot. Jinými slovy: Nesmíme chápat
kazatelnu jako karatelnu, zpovědnici coby trestnici a Eucharastii jako pokrm za
odměnu. Kazatelna je výzvou, zpovědnice uschopněním, Eucharistie posilou.
(Max Kašparů)

Historka z dovolené
Představte si, paní Miluško, byla jsem na plovárně, vlezu tam na váhu a taková
neomalenost! Víte, co bylo na lístku, který vypadl? "Váha je pouze pro jednu
osobu! Jeden z vás musí sestoupit!"
Myšlenky 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, navázat nová přátelství.
Lucián
Anděl Lucián je každou neděli při mši
pro rodiny s dětmi a připravuje pro
děti i jiné programy.
Alenka Brožová, Jana Sixtová,
Jana Štěpančíková
Zahájení v neděli 4. září
Setkání ministrantů
V neděli po mši sv. pro rodiny,
cca od 11:15 do 12:15 hod.
br. Kapistrán OFM
Zahájení v neděli 4. září
Setkání po mši
Neděle od 10:00 v Klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Setkání katechumenů
(příprava dospělých na křest).
Pondělí v 18:30, sraz před farou.
Katechetka Marie Hlaváčová,
P. Antonín Klaret OFM.
Zahájení v pondělí 12. září
Setkávání nad Písmem
V pondělí v 19:00 (kromě státních
svátků aj.) v Klubu.
P. Petr Regalát Beneš OFM
Zahájení v pondělí 26. září
Společenství seniorů
Úterý od 9:00 v Klubu. Setkání při
čaji a kávě po ranní mši svaté, začíná
v 8:00. Jiří Petrus

Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19:15 na faře. Sraz
v 19:10 na nádvoří před kostelem.
Katechetka Simona Skřivánková.
Zahájení ve středu 7. září
Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00
s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou
Zahájení ve středu 7. září
pro děti 1.-4. tř. v pátek od 15:00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
Zahájení v pátek 7. října
Společenství pro druhý stupeň ZŠ
br. Kapistrán, 733 755 903,
kapistran@ofm.cz
Zahájení v úterý 11. října od 17:00
Adorace
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli;
každý 4. čtvrtek v měsíci není večerní
adorace tichá, ale moderovaná
s hudbou.
Společenství pro 15-35leté
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
Zahájení bude určeno v průběhu září
Příprava na biřmování
Zájemci o biřmování na rok
2011(září)-2012 hlaste se
u s. Lucie OSF.
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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 modlitba růžence
19-20 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci - moderovaná adorace s hudbou
PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Září 2011

kaple
Mše svatá pro rodiče s dětmi (první po prázdninách)
Náboženství pro děti od 5. třídy (první po prázdninách)
malý refektář
fara
Katecheze pro dospělé (první po prázdninách)
kostel
8. 9. Čt
Benefiční koncert: Pocta Antonínu Dvořákovi
Hájek
10. 9. So
Hlavní pouť v Hájku, svátek Narození Panny Marie
15. 9. Čt
Připomínka 14 umučených bratří
17. 9. So
Svátek Vtisknutí ran sv. Františkovi z Assisi
18. 9. Ne
15:15 Ztracená kapela – koncert
břevnovský klášter
Klub
20. 9. Út
19:19 Setkání farnosti
Klub
26. 9. Po
19:00 Biblická setkání (první po prázdninách)
28. 9. St
Slavnost sv. Václava, patrona české země
Klub
30. 9.- 2. 10. Pá-Ne Františkánská burza
kostel
3. 10. Po
18:00 Mše svatá, po večerní mši – Tranzitus
4. 10. Út
Slavnost sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
7. 10. Pá
15:00 Náboženství pro děti 1.- 4. třídy (první po prázdninách) malý refektář
__________________________________________________________________
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, MarketaPospisilova@seznam.cz
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

4. 9. Ne
7. 9. St

10:15
17:00
19:10
19:30
10:30
8:00
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Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 15. 9. 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.

