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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
téměř na půl roku nás opustil bratr Jakub a bydlí teď v jedné naší komunitě
v Římě. Slíbil jsem mu, že nedělní mši svatou pro rodiny s dětmi převezmu za
něho. Poslední neděli v lednu se tak poprvé stalo. Uvědomil jsem si však, že je
tady jeden technický problém, a sice katechumeni, kteří jsou samozřejmě pro
naši farnost nikoli problémem, ale požehnáním. V době postní jsou totiž
naplánované obřady s katechumeny při některých nedělních bohoslužbách.
Jedná se o první, třetí, čtvrtou a pátou neděli postní. Zvažoval jsem, zda tyto
obřady mít při mši svaté v 10.15, a její konání bychom přenesli do kostela,
nebo se nechat na této mši zastoupit, ponechat ji v kapli a obřady uskutečnit,
jako každoročně, při mši svaté v 9 hodin. Radil jsem se i s některými farníky
a nakonec tato druhá verze zvítězila. Znamená to, že obřady s katechumeny
budou v 9 hodin v kostele a pokud tito katechumeni chodí s dětmi, asi je budou
brát také na devátou. Na mši svaté v 10.15 se tedy budeme občas střídat. Chtěl
bych ovšem povzbudit farníky, aby se účastnili těchto mší sv. s obřady
katechumenátu, lidé vstupující do církve by pak vnímali, že je přijímá širší
společenství. Prosím o vstřícnost k těmto našim bratrům a sestrám a také
o modlitbu za ně.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
401. výročí mučednické smrti františkánských spolubratrů,
kteří budou v tomto roce blahořečeni.
V den jejich smrti, 15. února v 18 hodin bude
mše svatá v našem kostele v italském jazyce.
Ordinarium bude schola zpívat latinsky.

Hlavním celebrantem bude apoštolský
nuncius v České republice,
Mons. Giuseppe Leanza.
Srdečně zveme na tuto slavnostní mši svatou.

Setkání farnosti
bude 21. února 2012 na masopustní úterý při společné večeři s bratry
františkány. Jako každý rok budou vařená kolena, samozřejmě vepřová. Může
být i rozličná příloha od dobrovolníků z farnosti.
Program:
18:00 mše svatá
18:45 večerní nešpory
19:00 večeře v refektáři

Koncert
Zveme všechny farníky a jejich přátele na vystoupení vokálně–
instrumentálního souboru Musica Pro Sancta Cecilia (viz www.sanctacecilia.cz). Na programu je Poezie sv. Jana od Kříže a hudba jeho doby.
Koncert se koná v neděli 4. března 2012 od 14:30 hod. v kapli sv. Michala
(program je asi hodinový).
Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu.

Poděkování
Děkuji všem, kteří jste se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Zvláště vám,
kteří jste vyráželi do ulic s kasičkou. Děkuji i všem, kteří jste pomáhali
modlitbou, finanční částkou, společným zpěvem koled, zpěvákům na koncertě
či jinou podporou po celou dobu konání sbírky. Měli jsme možnost pomoci
potřebným lidem. A tak naše farnost přispěla částkou 51 774,16 Kč, což svědčí
o velkorysosti a štědrosti mnohých. Pán Bůh zaplať.
H. Podlahová - koorinátorka TS.
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Stavíme nové varhany!
Milí spolufarníci, již několikrát jsme vás informovali ve Sněžence o záměru
stavby nových varhan v kapli svatého Michala. S radostí můžeme oznámit, že
tento záměr se po konečném schválení památkářů nyní stává skutečností.
Prosíme vás tímto o pomoc a podporu tohoto projektu. Stavba nových varhan
se nachází nyní v této fázi:
stávající varhany se po skončení školního roku přesunou do kláštera
v Hájku, kde varhany původně byly, ale zanikly za komunismu. Po
nutných opravách zde budou tedy tyto varhany sloužit dále jako doprovod
pro bohoslužby;
oslovili jsme moravského výtvarníka pana Milivoje Husáka, který má
za sebou řadu realizací v liturgických prostorech, mimo jiné i stavbu
nových varhan v kostele v Darkovicích. Pan Husák nyní pracuje na
konečné fázi výtvarné podoby našeho nástroje;
pro vlastní stavbu varhan jsme oslovili renomovanou varhanářskou
firmu Kánský – Brachtl z Krnova (realizovala např. nové varhany u sv.
Markéty v Břevnově); s panem Kánským nyní konzultujeme technické
propozice nástroje v závislosti na výtvarném návrhu. Firma počítá se
stavbou nástroje v několika fázích, které se postupně budou realizovat dle
dostupných finančních prostředků. Odhadovaná cena nových varhan je
3,5 miliónů korun;
oslovili jsme pana ministra Karla Schwarzenberga, který do našeho
kostela často chodí. Pan ministr laskavě poskytl tomuto našemu projektu
svou záštitu, čehož si velmi vážíme.
Nové varhany by měly být součástí zvažované celkové úpravy prostoru kaple
v souvislosti s připravovaným blahořečením našich františkánských
mučedníků. Je to úžasná příležitost postavit krásný nový nástroj, který svým
zvukem obohatí bohoslužby i duše návštěvníků kaple. Pojďte se s námi podílet
na celém tomto díle:
budeme vám velmi vděční za jakýkoli finanční příspěvek a dar, a to
buď na účet varhan (5714815001/5500) nebo do kasičky zřízené pro tento
účel v kostele;
budeme rádi za jakýkoli podnět nebo aktivitu, která by přispěla k
získání dostatečných finančních prostředků pro projekt nových varhan;
zveme vás k účasti na benefičních koncertech a jiných akcích
pořádaných na účel stavby nových varhan;
budeme rádi, když celý projekt podpoříte svými modlitbami a budete
ho propagovat mezi svými přáteli nebo známými.
Děkujeme!
Alena Brožová, Přemek Kšica
__________________________________________________________
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Tříkrálové koledování 2012
– aneb o tom, kolik králů vlastně bylo…
Když jsme se před dvěma lety s mým synem Matějem rozhodli přidat se ke
Tříkrálové sbírce a oslovili Matějovy kamarády (tehdy ještě ze školky), jestli
by se do této akce nechtěli zapojit, k našemu velkému překvapení tehdy
nakonec místo tří králů bylo králů devět. Byl to úžasný zážitek a slíbili jsme si,
že to za rok určitě zopakujeme. Bohužel před rokem přišly nejrůznější
choroby, a tak z této naší společné „koledy“ sešlo. O to s větší radostí
a očekáváním jsme se přihlásili do letošní Tříkrálové sbírky. Opět jsme oslovili
Matějovy kamarády a kamarádky - tentokrát už ze školy. A tak ani letos nebyli
králové jenom tři – v kostýmech králů, s papírovými korunami na hlavách, se
zpěvem „My tři králové jdeme k Vám…“ , ale tentokrát i s hudebními nástroji
- především náš úžasný „černý“ trumpetista Tonda, ale i bubeníci, kteří se
střídali, a samozřejmě všichni: Matyáš, Jáchym, Ruben, Šimonek, Klárka,
Jonášek, již zmiňovaný Tonda, Jeník, Otík, Líza, Šimon, Týnka, Fanynka
a Matěj, celkem 14 králů (děti ze Základní školy sv. Voršily a z mateřské
školky sv. Voršily a taky jedna královnička z jeslí). Na konci koledování byla
pokladnička pěkně těžká!
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Tak chceme všem dětem (a jejich maminkám) poděkovat, že je neodradily ani
rozmary počasí - ani silný vítr v pátek ani nepříjemný déšť v sobotu,
a společně jsme tak prožili nevšední páteční (a s některými i sobotní)
odpoledne.
Díky! Eva Michálková se synem Matějem

Z DIECÉZE
Národní týden manželství ( 13.–19. 2. 2012)
Týden manželství vyzývá páry v celé zemi: udělejte tyto tři věci a pak si
řekněte, co se stalo.
Dotkněte se jeden druhého! Proč se „náhodně“ letmo nedotknout druhého,
když se míjíte? Zkuste to každý den tohoto týdne, a uvidíte, co se stane.
Podívejte se na sebe! Podívejte se jeden na druhého, jako byste se ještě nikdy
neviděli. Vzpomeňte si na všechno, čím je ten druhý pro vás výjimečný,
a povězte mu něco hezkého, co způsobí, že na vás bude celý den myslet.
Už to skoro máme! Odhalte vaše společné cíle. Pozorně si naslouchejte
a zjistěte, kam směřujete své životy. Buďte si navzájem nejnadšenější
a největší oporou. Když pak přijdou v životě zklamání, budete vždycky vědět,
kdo ve vás ještě věří. (www.tydenmanzelstvi.cz)
__________________________________________________________
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MYŠLENKY
Motto měsíce: Člověk je jako propast, kterou je možné vyplnit jen Bohem.
Na otázku Co děláš? odpovídám obšírněji nebo stručněji, čím se zabývám
v dané chvíli nebo v delším časovém úseku. Nejčastěji si stěžuji na množství
práce, na časovou tíseň, na dny, které jsou příliš krátké a je jich příliš málo.
Ale i když nejsem obtížen prací, cítím, že je vhodné postěžovat si na
zaneprázdnění, neboť jak by se na to ten druhý díval, kdybych odpověděl
jinak?
(Jan Golub: Odvaha pro všední den)
☺ Pustit se s Bohem do podnikání znamená začít pracovat ve společnosti
s ručením neomezeným.
Nehledej, co ti může dát život, ale hledej, co ty můžeš dát životu. Otoč si
občas staré a vžité otázky. Neptej se kolik radosti najdeš u jiných, ale kolik jí
najdeš v sobě a daruješ jiným. Neptej se pouze na cíl, ptej se také na cestu
k němu.
(Max Kašparů)
Na smysl života se nesmíme ptát, neboť jsme to my sami, kdo je tázán. My
jsem ti, kdo mají odpovědět na otázky, které nám klade život. A tyto životní
otázky můžeme zodpovědět jen tím, že odpovíme na své vezdejší bytí.
(V. Frankl)

☺ Praví křesťané věří v Pána Ježíše a pracují, i když nevidí pana ředitele.
☺ Sekty usilují o náhradu nefungujících rodin, které pomohly zničit.
Po čem toužíš? Pověz mi člověče, oč v životě svém stojíš? Co pro tebe má
cenu nebývalou? Co ztratit nechtěl bys - a oč se bojíš? Nad čím se rozplývá
tvé srdce chválou? Snad jsou to peníze - anebo zdraví - či úspěch, moudrost,
podnikání. Jsi rád, když lidé obdivně tě slaví - a druhý před tebou se v úctě
klaní? Honíš se za štěstím, pozlátkem blýskajícím, rád prodloužil bys trvání
svých let? Chceš rozdat vědění svým bližním tápajícím? A všechno chtěl bys
nejraději hned. Tak po čem touží neklidné srdce tvoje?: A víš to vůbec - poznal
jsi to sám? Jen u Boha v nebi máš složeno štěstí svoje. Vždyť on ti slíbil:
Já ti život dám!
(V. Gajdošíková)
Patero opomíjených umění: 1. Umění být štědrý. 2. Umění být vděčný.
3. Umění být pozorný k lidem. 4. Umění neurazit se. 5. Umění neskrblit
upřímnou pochvalou.
(Dominik Pecka)
☺ Když se něco vykládá, mluví člověk - když se něco děje, mluví Bůh.
☺ Vy jste sůl země, pravil Pán. Tedy důležitá přísada, nikoli hlavní pokrm.
(Aforismy jsou od Pavla Kosorina.)
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
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
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 hlaste se
u s. Lucie OSF.

Modlitba. Díky, Pane, za oči, ta otevřená okna k velikým dálkám, díky za
pohled, který mou duši nese k druhému, jako laskavý paprsek nese světlo
a teplo slunce na zemi. Pane, učiň, aby mé oči byly jasné, aby můj otevřený
pohled probouzel hlad po čistotě. Dej, abych nikdy neklamal, nikdy nezklamal,
nikdy nebyl zoufalý, ale schopný obdivovat, žasnout a rozvažovat.
__________________________________________________________
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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
Únor 2012

2. 2.

Čt

3. 2.
4. 2.
11. 2.

Pá
So
So

15. 2.

St

19. 2.
21. 2.
22. 2.

Ne
Út
St

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Světový den zasvěcených osob
Památka sv. Blažeje (svatoblažejské požehnání)
Světový den boje proti rakovině
Památka Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných
401. výročí 14 umučených františkánů
18:00 Slavnostní mše svatá,
celebruje apoštolský nuncius v České republice,
Mons. Giuseppe Leanza
Sbírka: Svatopetrský haléř
19:19 Masopustní úterý, společná večeře s františkány
Popeleční středa, postní den

refektář

Výstava. V prostorách Kláštera sv. Anežky České se do 25. března 2012
koná výstava: „Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice“.
Otevřeno denně (kromě pondělí) 10-18 hod.
__________________________________________________________________
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. 2. 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.

