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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
čas letí a my stojíme na počátku nového roku, který by měl být pro naši farnost
především rokem blahořečení 14 pražských mučedníků. Doufáme a modlíme
se za to, aby blahořečení skutečně v tomto roce bylo, není to přesto jisté.
Můžeme ale tyto mučedníky, kteří jistě mají zvláštní vztah k naší farnosti,
důvěrně prosit o pomoc v našich potřebách. Vnějškově poznáme přípravy na
tuto významnou událost např. v opravách kaple sv. Michala, kde se nachází
hrob mučedníků. Zde budou posléze rozebrány i stávající varhany a odvezeny
do Hájku. V plném proudu je akce pro stavbu nových varhan vhodných pro
naši kapli. Prosíme tedy farníky o trpělivost a pochopení. Je totiž
pravděpodobné, že po skončení zimy, až začne celková oprava kaple, budou
všechny mše sv. v kostele, tedy i ty pro rodiny s dětmi. Určitě se budeme
muset nějak uskrovnit, ale i tady počítáme s přímluvou našich svatých, kteří
nám jistě i v takových potřebách budou k disposici. Přeji vám vnímavost pro
společenství s těmito bratry.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
V pátek 6. ledna v 19:30 se koná v kostele Tříkrálový koncert. Uslyšíme
skladby Jakuba J. Ryby v podání smíšeného sboru GAUDIUM Praha 1. LF
UK a ženského komorního sboru Jirkov pod vedením Zdeny Součkové,
Vladislava Součka a Šárky Navarové.

Zpívání koled v rámci Tříkrálové sbírky 2012 bude v sobotu 7. ledna od
14 hod. na Jungmannově náměstí. Na kytaru a klávesy nás doprovodí manželé
Lutkovi. Mezi bloky koled bude pauza na zahřátí.
Sejdeme se ve 13:30 na faře.

Ekumenická bohoslužba
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se v úterý 24. ledna v 19 hod.
bude konat v kapli sv. Michala ekumenická bohoslužba. Po ukončení bude
setkání ve velkém refektáři kláštera. Všichni jsme srdečně zváni.

Setkání farnosti
bude 24. ledna 2012 po ekumenické bohoslužbě, asi od 19:45 ve velkém
refektáři spolu s účastníky bohoslužby.

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
Přemysl Kšica
výstavbu nových varhan v kapli sv. Michala.

NAPSALI NÁM
SIRIRI
Třiadvacátého listopadu 2011 proběhla v Klubu u Panny Marie Sněžné
přednáška o sdružení SIRIRI, které letos dostavělo nižší střední školu
(odpovídá druhému stupni naší základní školy) v Bozoum, což je místo
v centru Středoafrické republiky. Přitom je to tak, že na rozloze odpovídající
naší Moravě je to jediná škola. Na počátku všeho byl Řád bosých karmelitánů,
který v roce 1971 zahájil v této republice misii a škola je součástí jedné misijní
stanice. Je v ní kostel, základní škola, sirotčinec a nemocnice (spíše zdravotní
centrum se čtyřmi řeholními zdravotními sestrami). Lékař zatím přišel jen
jeden, a to zubař, který letos věnoval jeden měsíc práce místním obyvatelům
a alespoň na krátký čas zprovoznil dobře vybavenou zubní ordinaci. Řád vyslal
otce misionáře i řeholní sestry z Itálie (lékař-zubař byl také Ital).
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Sdružení SIRIRI založil Čech P. Peter Glogar OCD a manželé Karol
a Ludmila Böhmovi. Karol Böhm je architekt, takže školu (která jednou bude
i školou střední v tom smyslu, jak ji známe my) nejen navrhl, ale zároveň se
s manželkou Ludmilou fakticky a fyzicky podíleli na stavbě samé. Pokud si
dobře pamatuji, řečeno toho bylo mnoho a poznámky jsem si nedělala, tak tam
oba pobyli tři měsíce a nebyli tam jen jednou! Kdo ovšem byl na stavbě od
začátku do konce, a je tam stále, a organizoval vše co bylo třeba, je Aurelio
Gazerra, misionář. Škola se jmenuje Collège sv. Augustina. Vzdělaní Afričané
jsou na sv. Augustina patřičně hrdí, protože pocházel z jejich kontinentu. Díky
tomu, že země byla francouzskou kolonií, mluví všichni domorodci, kromě
své rodné řeči, i francouzsky. Proto se velmi hodilo, že Lída Böhmová také
mluví francouzsky.
Chudoba Středoafrické republiky je velká (v chudobě je v Africe čtvrtá
v pořadí), a když se k tomu připočte negramotnost (přes 50 %), tak je celkem
jasné, proč je důležité tam vzdělanost rozvíjet. Bez vzdělání se tamní lidé
z bídy nedostanou. Samozřejmě, že také musí sami nahlédnout, že to potřebují,
ne každý rodič totiž posílá děti do školy ochotně a zejména dívky jsou na tom
špatně. Průměrnou dobu docházky do školy (tři a půl roku) zdaleka nenaplňují,
protože dětská práce, a její podíl na obživě a fungování rodin, je běžná. Děti
samy chodí do školy velmi rády a pokud nabudou i nových praktických
dovedností, jistě se začne rozvíjet i celá společnost. Kolonialisté bohužel
využívali domorodce na otrockou práci a užitek z ní měli jen oni sami. Už dnes
je například patrné, že místní pěstují o mnoho druhů zeleniny a dalších plodů
více, než kdykoliv předtím a chtějí se naučit nové věci i v dalších oborech
(např. "zedničině").
Aby škola nezkrachovala, je zapotřebí ji podporovat. Z Itálie podporují
celou misii, a to značně. I my se můžeme zapojit (nejsme tak chudí, jak často
tvrdíme). Každá částka má smysl. Účet má č. 636682/5500. Nedávno např.
byla složenka v Katolickém týdeníku, a i já jsem ji se svou maminkou využila.
Na přednášku do farního klubu přišlo asi 50-60 lidí, z „domovské“ farnosti nás
však bylo jen šest.
Kdo zváží své možnosti a přijme za své myšlenku, že zatímco "my jsme se
nezaslouženě narodili v zemi bohaté a oni zas v zemi převelice chudé",
a vyvodí z toho závěry, jistě bude moci něčím přispět (pokud ovšem již
nepodporuje nějakou jinou nebo mnohé jiné akce podobného charakteru).
Eva Petrusová
_________________________________________________________

Někteří lidé si o lásce raději něco přečtou, než aby to s ní zkusili.
Život se mazlí jenom s tím, kdo ho má rád.
Pavel Kosorin
__________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – leden 2012
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Z DIECÉZE
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. Otevřeno denně kromě
pondělí 10-18 hod.

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

Single...
...nemusí znamenat osamělý. Mladým i starším, kteří žijí takzvaně „single“,
tedy bez partnera, a někdy se proto mohou cítit osamělí a nezakořenění jak ve
společnosti, tak v církvi, nabízíme pravidelná setkání, jejichž cílem je zakusit
a vytvořit posilující společenství s přáteli, ale především s Kristem. Je vám 25,
30, 35, 50 či víc, hledali jste, kde je vaše místo v životě, ve společnosti
a v církvi, ale pořád ještě neznáte odpověď? Být ve škatulce „singles“ často
znamená samotu. Ale kdo je sám, nemusí ještě být osamělý – naopak může ve
své situaci o to silněji objevit a prožít společenství s Bohem i s druhými,
poznat, jak naplnit svůj život, nechat se oslovit Bohem Otcem, který má pro
každého plán – dobrou cestu vedoucí k radosti, štěstí a plnosti. Setkání tak
zvaných singles se konají každý druhý čtvrtek v měsíci od 19:00 v sále
Pastoračního střediska. Program setkání tvoří společenství, modlitba
a setkání se zajímavými hosty. Další termín je 12. ledna.

Děti dnes a jak vůči nim obstát
V neděli 15. ledna v 16:30 jste srdečně zváni k vyslechnutí přednášky na téma
Děti dnes a jak vůči nim obstát, která se koná v rámci Farní akademie v kostele
Panny Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, Ve Lhotce 36. Přednášející
bude Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., z katedry psychologie Pedagogické
fakulty UK v Praze.

4

Prokopská zastavení
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáškového cyklu Prokopská
zastavení, které se bude konat v úterý 17. 1. od 18:30 v Komunitním centru
sv. Prokopa. Hostem bude P. Jaroslav Brož, S.S.L., Th.D., vyučující
novozákonní předměty na KTF UK. Téma zní V čem je Bible výjimečná,
podtitul Bible jako kniha inspirovaná a inspirující.
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice.

Podvečer modliteb za životní prostředí. Ekologická sekce ČKA ve
spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje
k lednovým modlitbám za jednotu křesťanů a zve na úterý 17. ledna od 17:30
do přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49) k Podvečeru modliteb.
Kázáním poslouží ThDr. Pavel Černý, Th.D., kazatel Církve bratrské v Praze 1
a vedoucí katedry praktické teologie na Evangelikálním teologickém semináři.
Loreta, Loretánské nám. 7, Praha 1
■ Známý kapucínský betlém v kostele Panny Marie Andělské bude otevřen:
5.–7. ledna 9:30-17:00; 8. ledna 10:00-17:00. Od 9. do 29. ledna bude betlém
zpřístupněn jen o sobotách a nedělích od 14:00 do 17:00 hodin.
■ Ve středu 1. 2. od 19:00 vystoupí písničkář Ivo Jahelka na benefičních
Večerech u kapucínů. Zpívat bude pro občanské sdružení Rosa, centrum pro
týrané a osamělé ženy.
K návštěvě betléma a k účasti na koncertě srdečně zvou bratři kapucíni.

Sobota pro ženy
se uskuteční v sobotu 10. března od 9 do 17 hod. v Pastoračním středisku
(Kolejní 4, Praha 6). Setkání povede P. Jaroslav Brož na téma: „duchovní
uzdravení a svátost smíření“. Součástí programu jsou skupinky. Polední
občerstvení zajištěno. Příležitost ke svátosti smíření a na závěr bude mše svatá.
Cílem setkání je umožnit ženám ztišení a sdílení mimo svou rodinu.
Je třeba se přihlásit (220 181 777; cpr@apha.cz). Inf. na http://cpr.apha.cz/.

MYŠLENKY
Světlo přišlo na svět. Každý se musí rozhodnout, chce-li chodit ve světle
lásky k bližnímu nebo ve tmě sobectví. Podle toho budeme jednou posuzováni.
Proto nejdůležitější a nejnaléhavější otázka zní: Co jsi udělal pro druhé?
Ve světě, který se spoléhá na moc, donucovací vládu a násilí, jste povoláni
následovat cestu lásky. Pak objevíte, že neozbrojená láska je nejsilnější mocí
světa.
Martin Luther King
__________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – leden 2012
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Dosavadní etika je nedostatečná, protože se domnívá, že má co dělat jen
s jednáním člověka vůči člověku. Ve skutečnosti jde však o to, jak se chová
člověk ke všemu životu, jenž se nalézá v jeho okolí. Eticky jedná člověk jen
tehdy, když je mu život jako takový svatý, život lidí i všeho stvoření.
Albert Schweitzer

Podle Bible není "každý strůjcem svého štěstí", protože nikdo nežije jen sám
pro sebe. To jen vrah Kain říká: "Copak jsem strážcem svého bratra?" (Gn 4,9)
Biblická odpověď je jasná: Ovšemže jsi, protože každý je Boží stvoření
a všichni jsme před Hospodinem stejně zadluženi. Nikdo z nás tedy vůči
bližnímu nemůže zaujmout postoj: "Tohle je tvoje věc! To je tvůj problém!"
Že se člověk má dobře, to není ještě žádné provinění, horší je, pokud v tu
chvíli přestane vidět, že jiní se mají zle.
Jan Sokol
Starý zákon - inspirující. Učitel Zákona, který dobře ví, že Zákon obsahuje
celkem 248 přikázání a 365 zákazů, oceňuje, že Ježíš na položenou otázku,
které přikázání je první ze všech, dobře vyhmátl podstatu. Uznává, že láska
k Bohu a k bližnímu je více nežli všechny oběti a dary. Za to se mu od Ježíše
dostává ujištění: Ty nejsi daleko od Božího království!
MUDr. Marie Svatošová

Nebeská kartotéka. Boží vůle v představě mnoha lidí je jakousi obrovskou
kartotékou v nebi, v níž je pro každého z nás uložena Jeho vůle, narýsovaná
pro každičký krok od kolébky až ke hrobu. Jedinou možností, jak se dobrat
toho, co už Bůh pro člověka vybral, je tedy modlit se, abychom nějakým,
tajemným způsobem získali přístup k obsahu své osobní karty.
David Torkington si později uvědomil a pod vedením svého duchovního
vůdce poznal svůj omyl: Boží vůle je, aby sis vybral, opakoval znovu a znovu
jeho učitel. Proto ti dal rozum k uvažování a vůli k rozhodování. Ale proč mi
tedy všichni říkají, že se mám modlit, abych rozpoznal jeho vůli? zeptal jsem
se. To proto, že modlitba postupně očišťuje mysl i srdce, a tak postupně mizí
hřích a sobectví, které nám neustále zatemňují zrak. My potom čím dále
jasněji vidíme, co bychom měli dělat a kam bychom měli směřovat!
Jestliže se pak po 5 letech ohlédneme a zjistíme, že naše rozhodnutí bylo
zřejmě nesprávné nebo že mohlo být lepší, neznamená to, že jsme tehdy
neplnili Boží vůli? Zcela jistě jsme ji plnili. Boží vůlí opět je, abychom si
vybrali - podle svých nejlepších schopností, za okolností, v nichž se právě
nacházíme, a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, které máme v tu chvíli
k dispozici.
Davida Torkingtona
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.
Biblická katecheze pro dospělé
Lucián
Anděl Lucián je každou neděli při mši Ve středu od 19:15 na faře. Sraz
v 19:10 na nádvoří před kostelem.
pro rodiny s dětmi a připravuje pro
Katechetka Simona Skřivánková.
děti i jiné programy.
Alenka Brožová, Jana Sixtová,
Výuka dětí – náboženství
Jana Štěpančíková
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00
s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou
Setkání ministrantů
pro děti 1.-4. tř. v pátek od 15:00
V neděli po mši sv. pro rodiny,
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
cca od 11:15 do 12:15 hod.
br. Kapistrán OFM
Společenství pro druhý stupeň ZŠ
br. Kapistrán, 733 755 903,
Setkání po mši
Neděle od 10:00 v Klubu.
kapistran@ofm.cz
Posezení při kávě, čaji…
Adorace
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli;
Setkání katechumenů
(příprava dospělých na křest).
každý 4. čtvrtek v měsíci není večerní
Pondělí v 18:30, sraz před farou.
adorace tichá, ale moderovaná
Katechetka Marie Hlaváčová,
s hudbou.
P. Antonín Klaret OFM.
Společenství pro 15-35leté
Pro mladé, kteří se chtějí společně
Setkávání nad Písmem
Pondělí v 19:00 (kromě státních
modlit, diskutovat a probírat život
svátků aj.) v Klubu.
z víry - ve čtvrtek od 20:00 na faře,
P. Petr Regalát Beneš OFM
4. čtvrtek adorace v kapli sv. Michala
od 19:15, s. Lucie OSF
Společenství seniorů
Úterý od 9:00 v Klubu. Setkání při Příprava na biřmování
čaji a kávě po ranní mši svaté, začíná Zájemci o biřmování na rok
v 8:00. Jiří Petrus
2011(září)-2012 hlaste se
u s. Lucie OSF.
Modlitba. Pane, voláme k Tobě uprostřed uspěchanosti, v níž jdeme životem.
Víš, že často ztrácíme ten správný cíl a bloudíme. V našich konkrétních
situacích nám není vždy jasné, čemu máme dát přednost. Prosíme Tě, nauč nás
umění správně žít, dej nám pravou moudrost rozlišovat dobré a zlé, pravdivé
a nepravdivé, spravedlivé a nespravedlivé, důležité a nedůležité.
__________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – leden 2012
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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
Leden 2012

1.- 15. 1.
5.- 12. 1.
5. 1. Čt

16:00
18:00

6. 1. Pá
7. 1. So
10. 1. Út
16. 1. Po
18. -25 .1.
24. 1. Út
2. 2. Čt

19:30
14-16
19:19
8:00
19:00

Tříkrálová sbírka
Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů
Koncert s prohlídkou varhan (pravidelně každý čtvrtek)
Žehnání vody, křídy a kadidla
Slavnost Zjevení Páně, sv. Tři králové
Tříkrálový koncert: J. J. Ryba: “Půlnoční mše“
Zpívání koled na Jungmannově nám.
Setkání pastorační rady
Připomínka 14 umučených bratří
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Ekumenická bohoslužba,
po jejím skončení setkání s farníky v refektáři (cca 19:45)
Uvedení Páně do chrámu, Hromnice

kostel
kostel
kostel
fara

kaple
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

_________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 20. 1. 2012. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1.
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč.
Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

