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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní
i koledy, nás církev pomalu připravuje na vánoční svátky adventem.
Podle mého názoru by se takový podařený advent poznal z části na jeho
začátku a pak až před Vánocemi. Na začátku adventu by se prodloužily
fronty u zpovědních místností, protože by lidé vážně přijali výzvu
k přípravě a těšili by se na příchod Pána. Před Vánocemi by pak fronty
nebyly, a kdyby přece, každý by řekl, že naposledy se zpovídal na
začátku adventu a teď jde jen odevzdat to, co se nepovedlo. Je pravda,
že náš kostel je v centru města, a že tedy mnozí, kdo sem přicházejí ke
svátosti smíření, naši Sněženku nečtou. Kdyby však alespoň čtenáři
udělali změnu a rezervovali by pak tu dobu těsně před svátky pro ty, kdo
se o takovém snu nedoslechli, byl by to také pokrok. Prosím tedy,
nenechávejte vše na poslední chvíli, ale i ta poslední chvíle je lepší, než
prožít Vánoce bez milosti posvěcující a bez Eucharistie. Někdy dokonce
Pán změní naše představy a ještě v poslední den bývá radost z některých
obrácení. Přeji Vám krásný advent a připravené a požehnané Vánoce.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Mikulášská besídka pro děti (z farnosti)
se koná v neděli 4. 12. 2011 od 16 hod. v refektáři kláštera.
Na besídku je třeba se přihlásit předem do 3. 12. u paní Krutské
(krutska@post.cz). Příspěvek na mikulášský balíček je 50,- Kč. Besídku
připravuje mládež s rodiči naší farnosti spolu s bratry františkány.
Sraz bude na nádvoří před kostelem, poté se společně odebereme do refektáře
kláštera.

Dobrovolné vstupné bude věnováno na výstavbu nových varhan v kapli sv. Michala.

Bohoslužba za převozníky
V neděli 11. 12. 2011 v 18.00 hod. bude v našem kostele sloužená mše za
všechny živé i mrtvé pražské převozníky.
P. Bernardín Šmid, OFM

Na Boží hod vánoční, v neděli 25. 12. po mši sv. pro rodiny s dětmi (asi
v 11:00), se sejdeme v kapli Panny Marie Pasovské a zazpíváme společně
s dětmi koledy u jeslí. Na kytaru zahraje farář Antonín.

Žehnání vína bude v úterý 27. 12. v závěru mše sv. v 8:00 a 18:00. Po
večerní mši od 19 hod. se sejdeme v Klubu na ochutnávku těchto právě
požehnaných darů přírody.
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Silvestrovské posezení v Klubu - 31. prosince 2011
16:00 mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné
poděkování za uplynulý rok
17:00 setkání v Klubu
Vstupné:
donesené dobroty (slané, sladké i tekuté)

Setkání farnosti
bude 24. 1. 2012 ve velkém refektáři po ekumenické bohoslužbě, která začne
v 19 hod. v kapli sv. Michala. Všichni jsme srdečně zváni.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí farníci, rodiče, děti!
Na počátku nového církevního roku je třeba podívat se trochu dopředu.
Z rozhodnutí České biskupské konference se tradiční Tříkrálová sbírka
uskuteční 2.-9. ledna 2012. Hlavním smyslem sbírky je pomoc potřebným
lidem. Arcidiecézní charita Praha podpoří finančními prostředky získanými
z Tříkrálové sbírky 2012 charitní dům v Mukařově a odstranění podvýživy
matek a dětí v Africe.
Jako každý rok i letos se do této sbírky zapojíme i my. Obracíme se proto na
Vás, farníky, starší i mladší. Otevřme srdce, pojďme dát něco ze sebe a ze
svého ve prospěch ostatních v nouzi. Pojďme ukázat solidaritu a vzájemnou
soudržnost. Bez Vás koledníků se nedá tato sbírka realizovat. Bez Vás
dobrovolníků, kteří jste ochotni zříci se pohody domova a vydat se pomoci
těm, kteří to potřebují. Hledáme nejen vedoucí tříčlenných skupinek, ale
i děti, které by chodily s těmi staršími koledovat.
Koledníci jsou zváni na slavností mši svatou, kterou bude sloužit arcibiskup
Dominik Duka ve čtvrtek 5. ledna 2012 ve 14.00 hod. v katedrále sv. Víta.

Pokud se rozhodnete zapojit sebe nebo Vaše děti, přihlaste se
prosím nejpozději do 4. 12. u paní Podlahové na tel. 602 424 653
nebo mailem na adrese h.podlahova@seznam.cz
V naší farnosti můžeme sbírku také podpořit účastí na doprovodných akcích:
v pátek 6. 1. 2012 v 16.00 v kostele Panny Marie Sněžné se uskuteční
Tříkrálový koncert za účasti smíšeného sboru GAUDIUM PRAHA l. LFUK a
komorního sboru Jirkov;
v sobotu 7. 1. 2012 od 14.00 před kostelem se máme možnost připojit ke
Zpívání koled s kytarou.
Na všechny akce Vás srdečně zve
Helena Podlahová – koordinátorka Tříkrálové sbírky
_____________________________________________________________
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Farnost Panny Marie Sněžné

srdečně zve na

Tříkrálový koncert
Jakub Jan Ryba

Malá mše – „Půlnoční“
Vánoční písně a koledy
Účinkují smíšený sbor GAUDIUM Praha 1. LFUK

a ženský komorní sbor Jirkov
pod vedením Zdeny Součkové, Vladislava Součka
a Šárky Navarové

v pátek 6. ledna 2012 v 19:15 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
Vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2012.

Přijďte zpívat koledy

v sobotu 7. ledna 2012 od 14 hod.
před kostel Panny Marie Sněžné.
Budeme zpívat koledy stejně jako minulé roky.
Na kytaru a klávesy nás doprovodí manželé
Lutkovi.
Mezi bloky koled budou pauzy na zahřátí.

Sejdeme se ve 13:30 hod. v Klubu
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Z DIECÉZE
Byla otevřena výstava věnovaná sv. Anežce České
V prostorách Kláštera sv. Anežky České byla 24. listopadu 2011 slavnostně
zahájena výstava "Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice", kterou
pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Výstava
potrvá od 25. listopadu 2011 do 25. března 2012.

Výstava Malované vánoce se koná v Betlémské kapli od 26. 11. 2011 do
2. 1. 2012 a je otevřená denně 9-18 hod. Ve dnech 24. 12. a 31. 12. je otevřená
9-14 hod., ve dnech 25. 11. a 1. 1. 2012 je otevřená 13-18 hod.
Janka Procházková

Modlitba za arcidiecézi
Mnozí z nás vidíme často velmi kriticky leckteré dění v církvi i v naší
společnosti. Ale Pán nám nabídl cestu, jak s těmito skutečnostmi něco činit:
„Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec
jim to učiní“ (Mt 18,19). Proto bych vás rád pozval k modlitbě za naši diecézi,
společnost, naše farnosti… Modlitby se konají (od 12. října 2011) vždy
druhou středu v měsíci v 19:30 v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích.
Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska

Unie katolických žen zve na
adventní duchovní obnovu pro ženy, v sobotu 10. 12. 2011 od 9.00 do 16.00
ve Farním klubu u P. Marie Sněžné (vchod z Františkánské zahrady).
Duchovním průvodcem bude P. Michael Slavík. V případě zájmu o oběd je
třeba se do středy 7. 12. přihlásit na tel. 220181329 (v době naší nepřítomnosti
stačí nahrát své jméno a telefonní číslo) nebo ukz@volny.cz;
společenské odpoledne na téma Turecko III – Kappadokie a Pamukkale,
14. 12. od 14:30 do 16:30 ve Farním klubu u P. Marie Sněžné. Přednáší
RNDr. Ondřej Bartušek.
_________________________________________________________________________________________________

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 (8. 12. adorace nebude)

__________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Příští uzávěrka je 20. 12. 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.
_____________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – prosinec 2011

5

MYŠLENKY
Motto měsíce: Skutečně se čas naplnil, protože skrze vtělení Bůh vstoupil do
dějin lidstva. Věčnost tak vstoupila do času.
Pokud nemáte smysl pro humor, nemáte šanci pochopit něco vážnějšího.
(P. Kosorin)

Bůh se rozhodl zachránit člověka podivuhodným způsobem. Boží Syn "vzal
na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný
člověk, ponížil se ..." (Flp 2,7-8)
Dojem. Domnívat se, že koupí slovníku jsem se naučil cizí řeči a opatřením si
atlasu jsem poznal svět, je stejně bláhové, jako se domnívat, že svatbou
v kostele si pojistím šťastné manželství nebo křtem, že vyroste z dítěte bez
křesťanské výchovy slušný člověk. Takové uvažování je buď znakem pýchy
nebo rozumové omezenosti. Konec konců pýcha a hloupost byly vždy
siamskými dvojčaty.
Účastí na bohoslužbách se nestáváme lepšími než ti, kteří na ně nechodí, ale
skrze plody bohoslužeb se máme stávat lepšími než jsme. (Max Kašparů)
Zdvořilost není povinnost. Zdvořilost je ctnost.
S poctivostí dojdeš nejdál - až do nebe!
Důkazem naší poctivosti nejsou řeči o poctivosti, ale poctivé činy.
Poctivost nebývá doceněna lidmi, ale určitě Bohem. (Jaroslav Kratka)
Silvestrovská pranostika našich předků: "Na Silvestra-li jižní vítr duje,
příznivý rok to ohlašuje. Západní vítr ryb dává nejvíce, severní zimu a vánice.
Východní vítr slibuje hojnost plodů, severovýchodní značí nepohodu."
Modlitba: Děkujeme Ti, Pane, že jsi splnil sliby a ve svém Synu ses navrátil
ke svému lidu, který si zasloužil za svoje mnohá přestoupení Tvé pokuty.
Děkujeme Ti, Ježíši, žes přišel jako Dárce života do našeho živoření, jako
Dárce světla do našich stínů a bloudění. Odpusť, jak málo prostoru Ti
uvolňujeme ve svém myšlení i jednání a jak se tím zbavujeme možností, že nás
proměníš, abychom na sobě nesli něco z odlesku Tvé slávy, oběti a lásky.
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.

__________________________________________________________________
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
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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
Setkání ministrantů
V neděli po mši sv. pro rodiny,
cca od 11:15 do 12:15 hod.
br. Kapistrán OFM
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.
Setkávání nad Písmem
Pondělí v 19:00 (kromě státních
svátků aj.) v Klubu.
P. Petr Regalát Beneš OFM
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.
Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00
s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou
pro děti 1.-4. tř. v pátek od 15:00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
Společenství pro druhý stupeň ZŠ
br. Kapistrán, 733 755 903,
kapistran@ofm.cz
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, s. Lucie OSF
Příprava na biřmování
Zájemci o biřmování na rok
2011(září)-2012 hlaste se
u s. Lucie OSF.

Koncerty s prohlídkou varhan
Každý čtvrtek v 16:00 se koná v kostele P. Marie Sněžné koncert, při
kterém je možné sledovat na kůru varhaníka při hraní a po koncertě je
možnost prohlídky varhan s odborným komentářem. Dobrovolné vstupné je
určeno na výstavbu nových varhan v kapli sv. Michala.
Přemysl Kšica
_____________________________________________________________
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PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Prosinec 2011
4. 12. Ne
16:00
8. 12. Čt 19:30
10. 12.
11. 12.
14. 12.
15. 12.
25. 12.
27. 12.

So
Ne
St
Čt
Ne
Po

9-16
18:00
14:30
8:00
11:00
8, 18:00
19:00
28. - 31. 12. 9-17
30. 12. Pá 8, 18:00
31. 12. So 16:00
17:00
6. 1. Pá
19:15
7. 1. So 14:00

Mikulášská sbírka na bohoslovce
Mikulášská besídka pro děti (přihlášené)
Koncert: Piccolo coro a Piccola orchestra
(Dobrovolné vstupné na nové varhany)
Duchovní obnova pro ženy (UKŽ)
Mše sv. za pražské převozníky (živé i mrtvé)
Přednáška s promítáním: Turecko III (pořádá UKŽ)

Připomínka 14 umučených bratří
Zpívání koled u jeslí (nejen pro děti)
Mše sv. s žehnáním vína
Setkání v Klubu s ochutnávkou vína
Celodenní adorace
Svátek Svaté rodiny, Obnova manželského slibu
Mše svatá, poděkování za uplynulý rok
Silvestrovské setkání
Slavnost Zjevení Páně - Tří králů
Tříkrálový koncert
Zpívání koled na Jungmannově nám.

kostel
Klub
Klub
kaple
Klub

kostel
Klub
kostel

Vánoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
24. 12.

So

25. 12.

Ne

26. 12. Po
28.- 31. 12.
30. 12. Pá
31. 12. So
2011
1. 1.
Ne
2012
6. 1.
Pá
8. 1.

Ne

Štědrý den

16:00 pro rodiny s dětmi
24:00 se zpěvem lidu
Slavnost Narození Páně 9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00
11:00 koledy u jeslí
Svátek sv. Štěpána
9:00, 11:30, 18:00
Celodenní adorace
Svátek Svaté rodiny
8:00, 18:00 obnova manželského slibu
Památka
8:00
svatého Silvestra 16:00 poděkování za uplynulý rok
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok 2012
9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
7:00, 8:00, 18:00
Svátek Křtu Páně
9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00

