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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
děkuji Vám za všechny modlitby, které přinášíte za naše katechumeny.
Neměl jsem v minulém úvodníku na mysli zřízení instituce kmotrů
z povolání, jen jsem chtěl vyzvat ty zájemce, kteří by se pokusili
s katechumeny sžít při jejich formaci, to znamená být spolu s nimi
v pondělí večer na přípravě, ale s tím, že by se nechalo na
katechumenovi, koho si vybere. Oni často přicházejí do našeho
společenství v podstatě do úplně cizího prostředí. Ani já jim nechci
nikoho přidělovat, spíše nechávám volbu na nich. V menších městech
nebo vesnicích se lidé znají, ve velkoměstě nezbývá než usilovat
o poznání těch, kdo mají být mými bratry a sestrami. Děkuji všem, kdo
nepřestali chodit na mši svatou v neděli v 9 hodin, i když byla
prodloužena o obřady katechumenátu, a zároveň poprosit o podobnou
vstřícnost i na Bílou sobotu, kdy se bohoslužby, díky iniciačním
svátostem, protáhnou, třebaže nebudou všechna čtení ze Starého
Zákona. Pokud byste to vnímali jako nějakou újmu, obětujte to, prosím,
také za naše katechumeny. Láska neroste jen tím, co je vidět, ale i tím,
co zůstane navždy očím skryté.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Hudební meditace na Zelený čtvrtek
(po skončení obřadů 5. 4. 2012 asi v 19:19)

Joseph Haydn:

Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži
Introdukce
Sonáta 1 - Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt!
Sonáta 2 - Amen, dico tibi hodie mecum eris in Paradiso.
Sonáta 3 - Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua.
Sonáta 4 - Eli, Eli, lama asabthani!
Sonáta 5 - Sitio. Sonáta 6 - Consumatum est.
Sonáta 7 - Pater! In manus tuas commendo spiritum meum.
Il terremoto.

SEDLÁČKOVO KVARTETO
Michal Sedláček - 1. housle, Kristýna Kočová - 2. housle
Vladimír Michal - viola, Karel Chudý - violoncello
Vstup volný

Setkání farnosti k Noci kostelů
Setkání k přípravě pro letošní Noc kostelů 2012 v naší farnosti se koná v úterý
10. dubna v 19:19 na faře. Prosíme všechny, kteří jsou ochotni se zapojit do
realizace programu u Panny Marie Sněžné, aby přišli na toto setkání. Některé
informace o Noci kostelů najdete již nyní na www.nockostelu.cz.

Smíšený pěvecký sbor ze Salsburku
V sobotu 28. dubna 2012 při mši svaté v 18 hod. bude zpívat smíšený sbor ze
Salsburku s doprovodem varhan a sóly na klarinet a trumpetu. Jedná se o
pěvecký soubor lidových písní ze Salsburku pod vedením Mag. Burgi Vötterl.

Připravujeme na květen farní výlet.
Rezervujte si sobotu 12. května 2012. Sledujte nástěnku, kde budou
podrobnosti odjezdu, příjezdu a konečně i cílové místo.
Na vaši účast se těší bratr Antonín, Míša a Pepíno Antůškovi.
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Právě před rokem jsme měli možnost účastnit se koncertu, kde zpívaly dvě
nevidomé muzikantky a hrály na flétnu a klavír.
Letos jedna z nich, Lucka, končí na konzervatoři a opět v naší farnosti chce
zahrát to nejlepší ze svého repertoáru.

Koncert: Nejkrásnější z klasiky
se koná

v úterý 24. dubna 2012 v 19:19 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné
Účinkují: Radomíra Šlégrová, klavír
Lucie Chrápavá, zpěv, příčná flétna
Dalibor Pavelka, zpěv, příčná flétna
Dobrovolné vstupné bude věnováno na stavbu nových varhan v kapli sv. Michala.

Program:
A. Vivaldi, Domine Deus
V. Bellini, I puritani, arie Ah, per sempre
W. A. Mozart, písně Komm, liebe Zither
Der Zauberer
Oiseaux
Ridente la calma
Luisa
W. A. Mozart, Don Giovanni, arie Leporella
A. Scarlatti, O mio tessoro
G. Verdi, I vespri siciliani, Oh, tu Palermo!
J. J. Quant, sonata G dur pro flétnu a klavír, 1. a 2. věta
F. Poulenc, Sonata pro flétnu a klavír
A. Roussel, část Krishna ze suity Hráči na flétnu

Z DIECÉZE
Sněm Unie katolických žen, v sobotu 14. dubna ve Farním klubu. Sněm se
koná od 8:30 do 16:30. Přihlaste se na tel. 220 181 329 nebo na ukz@volny.cz.
Ekologická sekce ČKA zve na ekumenickou bohoslužbu ke Dni Země 24. 4.
v 19:00 v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Kázáním poslouží br. Ing. Jiří Ort,
zpívat bude soubor Gabriel. Po bohoslužbě cca od 19:50 následuje beseda
s Ing. Petrem Hejlem, starostou městské části Praha–Suchdol.
____________________________________________________________
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ROZHOVOR
Při Velikonoční vigilii bude v našem
kostele pokřtěno 9 katechumenů.
Požádali jsme o rozhovor dva z nich.
Alena Kudějová (25) studuje
přírodovědeckou fakultu University
Karlovy, Zdeněk Bohdanecký (34)
pracuje jako technický konzultant
v oblasti informačních technologií.

Jak jste se dostali do katechumenátu v naší farnosti?
Alena: Jednou jsem hledala, kde v Praze jsou kostely Panny Marie
a zjistila jsem, že na Praze 1 je kostel Panny Marie Sněžné. Překvapilo mne, že
to je mezi Václavským náměstím a Národní třídou. Za několik let, co jsem
v Praze, tudy chodím několikrát týdně, a nikdy jsem si tady žádného kostela
nevšimla. Na fotkách jsem viděla, jak je kostel ohromný, a začala jsem hledat.
Poprvé jsem se sem vůbec nedostala. Viděla jsem kostel z Františkánské
zahrady a nevěděla jsem, jak k němu dojít. Zkusila jsem to druhý den. Vešla
jsem na nádvoří, uviděla mozaiku na průčelí kostela a v tu chvíli mi blesklo
hlavou, že takhle to chci, že chci být pokřtěná.
Zdeněk: Mne oslovil život Františka z Assisi. Sehnal jsem si všechny
filmy, které o něm byly natočeny. Asi před dvěma roky jsem na nástěnce viděl
inzerát na „Týden mnichem“. Termín se zrovna kryl s mojí dovolenou, kterou
jsem stejně nevěděl jak naplnit, a tak jsem to chápal jako nějaké znamení
a přihlásil se. V létě jsem pak strávil týden v klášteře u karmelitánů ve Slaném.
Tam se můj vztah k víře prohluboval a rozhodl jsem se, že se nechám pokřtít.
Také mne zaujal inzerát Institutu františkánských studií, zajímal jsem se o to,
jak se tam člověk může přihlásit a křest byl jednou z podmínek.
Setkali jste se s křesťanstvím v dětství?
A: Jsem z nevěřící rodiny, nebyla jsem nijak nábožensky
vychovávaná. Jako dítě si vzpomínám na obrazy Panny Marie u babičky.
Říkala jsem si: „Co to je? Proč to tady babička má?“, ale nikdy jsem se o tom
s ní nebavila. Někteří kamarádi v dětství říkali: „já jsem pokřtěný“. A tak jsem
zatoužila být také pokřtěná. Nevím, zda to byla jen touha být stejná jako
kamarádi nebo se ve mně začalo něco probouzet. Říkala jsem si: „Nechám se
pokřtít, i když vlastně nevím, co to znamená.“
Z: Až při vyplňování přihlášky ke křtu jsem si uvědomil, že rodiče
mají křestní jména, že jsou oba pokřtěni. Nikdy mne k víře nevedli, ale přeci
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jenom do mne museli něco zasít. Vybavuji si jako dítě dětské modlitbičky,
když jsem měl z něčeho strach: „Andělíčku můj strážníčku…“ – a nějak to
obvykle zafungovalo.
A co v období dospívání?
A: Potom přišla etapa všech možných jiných vlivů, buddhismus od mé
sestry, esoterika. Při procházce Prahou je vidět mnoho různých plakátů, takže
jsem se začala zajímat o všechno možné a křest šel trochu stranou. Ale nijak
jsem do toho nezabředla a stále mi přišlo, že mi něco chybí. Pak jsem začala
chodit ke sv. Ludmile, vyhledávala jsem i jiné kostely. Když jsem sem přišla,
zašla jsem do knihkupectví Paulínek a tam je na malých lístečkách Boží slovo.
Vytáhla jsem si svitek s textem: „Toužím mít v srdci Krista“ – usmála jsem se,
ale chápala jsem to jako znamení. Za 14 dní jsem si vytáhla: „Nežiji já, žije ve
mně Kristus“ – zase znamení.
Z: Po revoluci, to mi bylo tak 14 let, se tady začali objevovat misionáři
a dostal jsem od nich lísteček s modlitbou, aby člověk pozval Ježíše do svého
srdce. A už tenkrát jsem si řekl, že to zkusím. Poznal jsem také různé jiné
směry a jsem vděčný, že jsem do toho nezabředl.
Setkali jste se už dříve s Písmem?
A: V dětství se mi dostaly do rukou dvě Bible a vždycky mi je někdo
sebral. Bibli po babičce si odnesla moje sestra a v dětské Bibli jsem se dostala
jenom k egyptským ranám a potom se Bible někde ztratila.
Z: Na střední škole rozdávali Nový zákon. Když jsem pak hledal,
prožíval samotu a utrpení v životě, tak jsem si pročítal Nový zákon, každý den
jsem si přečetl 3 kapitoly, asi mi to pomáhalo nějak zvládat období dospívání.
Vlastně jsem tehdy přečetl celý Nový zákon.
Jak jste prožívali katechumenát – dobu přípravy na křest?
A: Zdálo se mi, že čekací doba na křest je strašně dlouhá. Trochu mne
mrzelo minulý duben, když měli být moji kolegové pokřtěni, že ještě musím
čekat. Také jsem začala chodit ve středu na katechismus pro dospělé, který
vede Simona Skřivánková. Zažila jsem také jiné dvě katechetky a nebylo to
ono, i když to uměly hezky podat, měly vše pěkně naučené. Naše dvě
katechetky, Maruška Hlaváčová i Simona Skřivánková, mají nejen ohromný
přehled, ale mají vše prožité a je to úplně cítit.
Z: V klášteře jsem zjistil, že ke křtu nemohu jít hned, že musím
absolvovat katechumenát. A tehdy mi bylo moc líto, že jsem vlastně zmeškal
začátek. Začal jsem od září, ale bylo mi řečeno, že musím ještě chodit další
ročník, až do dalších Velikonoc. V katechumenátu jsem potkal Alenku a po
roce jsem si uvědomil, že jsem tady našel nejen domov, ale také lásku.
____________________________________________________________
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A teď ve zpětném pohledu nelitujete doby strávené
v katechumenátu?
A: Nyní mám spíše pocit, že bych křest odložila o rok, protože skoro
nic nevím, ale to naštěstí není cíl všechno znát do křtu.Všechno strašně rychle
uteklo. Čím více se křest blíží, tím více cítím odpovědnost, mám trochu strach,
ale takový příjemný, že člověka čeká nová etapa života a těším se co přinese.
Z: Teď už nelituji. Ta doba uběhla, já obdivuji naši katechetku Marii
Hlaváčovou, která nás připravuje, protože má opravdu široký záběr. Jsem rád,
že některé věci teď mohu slyšet podruhé, nyní na vše nahlížím zase trošku
jinak s vědomostmi, které jsem mezitím načerpal.
Vzpomínáte si na nějaký významný zážitek?
A: Ještě před přijetím do katechumenátu jsem u sv. Václava na
Smíchově viděla na nástěnce plakát, na kterém byly stopy v písku a krátký
text. (Text uvádíme na jiném místě zpravodaje). Po přečtení se ve mne něco
pohnulo a dlouho jsem o tom přemýšlela.
Z: Nikdy nezapomenu na jedno kázání františkána Benedikta. Otec
Benedikt říkal: „Choďte ulicí a sviťte“, a tak jsem si představil tu pochodeň –
člověk nemusí navenek nic říkat a svým postojem nese světlo mezi ostatní lidi.
Zašel jsem pak za ním, dostal jsem požehnání a říkal jsem si: „Od tohoto
člověka bych chtěl být pokřtěn“.
Jak často sem chodíte, co vás sem táhne?
Z: Mně připadá zázračné, že zde, v největším centru vedle
nejrušnějšího místa, Václavského náměstí, je skrytá oáza, že sem člověk může
zajít posedět. Chodil jsem léta okolo a vůbec nevěděl, že tady je kostel. Je to
zde opravdu takové skryté, každý si sem musí tu cestu najít sám. Ani jednoho
z nás sem nepřivedl někdo z věřících, sami jsme to zde našli.
A: Chodíme sem několikrát týdně, já většinou stíhám alespoň nešpory.
Pak chodíme v pondělí na katechumenát, po křtu nám začne mystagogie a ve
středu na Biblickou katechezi a občas i ve čtvrtek na setkání mladých. Chodím
sem ráda, když sem přijdeš, je tady úplné ticho. Říká se, že většinou přivede
k víře člověka druhý věřící, ale nikdo nevěří lidem, které osloví sám Duch
svatý.
Jaká jste si vybrali nová jména?
A: Zůstávají nám naše „civilní“ jména, říkal Antonín, aby nebyl
problém na matrice, ale můžeme si vybrat další až dvě křestní a jedno
biřmovací. Křestní: Alena, Marie, Klára, biřmovací Brigita.
Z: Křestní jména: Zdeněk, Pavel a František, biřmovací jméno
Benedikt.
Rozhovor připravil František Jirsa
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Stopy v písku
Šel jsem po pláži po Pánově boku. Naše nohy
zanechávaly v písku dvojici stop: moje a Pánovy.
Napadlo mě – byl to přece sen – že každý krok
představoval jeden den mého života. Zastavil jsem
se a ohlédl, abych se podíval na všechny stopy,
které mizely v dálce. A všiml jsem si, že jedny
stopy se čas od času ztrácejí. Vzpomínal jsem na
svůj život. Kupodivu ta místa, kde byla jen jedna
dvojice stop, odpovídala těm nejsmutnějším dnům.
Dnům, kdy jsem prožíval největší zkoušky,
utrpení, samotu a bolesti, nepochopitelným dnům
plným utrpení. S výčitkou v hlase jsem se obrátil k Pánovi: „Ty jsi nám slíbil,
že s námi zůstaneš po všechny dny. Proč jsi svůj slib nedodržel? Proč jsi mě
opustil v těch nejtěžších chvílích mého života, ve dnech, kdy jsem Tě nejvíc
potřeboval?“ Pán se usmál: „Synu, chlapče můj, nepřestal jsem tě milovat ani
na okamžik. Tam, kde vidíš jen jedny stopy, v nejtěžších dnech tvého života...to
jsou mé stopy, protože jsem tě nesl v náručí.“

Chcete podpořit stavbu nových varhan v kapli?

Zakoupením tohoto upomínkového
„sněžítka“ podpoříte stavbu varhan.
Venku sice již nesněží, ale zimu a kostel
Panny Marie Sněžné si připomenete tímto
těžítkem.
Zakoupíte na faře, v knihkupectví Paulínky i před obchodem u stolku.
____________________________________________________________
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MYŠLENKY
Motto měsíce: "Buďte k sobě navzájem dobrotiví a milosrdní, odpouštějte si
navzájem, stejně jako vám odpustil Bůh kvůli Kristovi." (Ef 4, 32)
Mnoho lidí od křesťanské víry požaduje, aby přinesla do světa pořádek. Tito
lidé by rádi vynucovali uskutečňování dobra autoritou Boží, když se jejich
vlastní autorita ukazuje jako nedostatečná. Ale poctivý pohled do evangelií
může člověka přivést k poznání, že Bůh sám si ve světě pořádek nevynucuje,
ačkoliv je zřejmé, že zlo a dobro je odlišeno, a že Bohu není lhostejné, na jaké
straně svým konáním stojíme. (A. Opatrný)
Bůh nám dokazuje svou lásku tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě
byli hříšníci. Přišel, aby hledal a spasil, co by bylo zahynulo. Je cesta, pravda i
život, je týž včera i dnes i na věky. Po tom lidé poznají, že jsme jeho učedníci,
budeme-li mít lásku jedni k druhým.
Velkým protivníkem správného jednání i Božího království je strach, který nutí
vyčkávat v zákopech, být a čekat trapně jen v pasivitě za dveřmi pod nálepkou
opatrnosti nebo předstírání nedostatku informací. Proto se naučme prosit: „Od
bázlivosti a nedůstojného strachu vysvoboď nás, Pane!“ (Ludvík Černoch)
Každý strach je nedostatek víry a důvěry v Boha. My se již předem obáváme
možné prohry! S kým je však Bůh, ten se nemusí bát žádné přesily, nijaké moci.
"Pán s námi" - to je základ naší jistoty. (Ludvík Černoch)
Povolání ke spáse. "Pojďte ke mně všichni, kdo¨se lopotíte a jste břemenem
obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete u mne odpočinutí pro svou duši. Neboť
mé jho je příjemné a mé břemeno lehké." (Matouš 11, 28-30)
"Bojím se o osud církve, protože stěny klášterů se už neotřásají salvami
smíchu, jak tomu bylo kdysi," napsal Bruce Marshall, autor knihy Plná slávy.
Pro muže, které nejčastěji nazýváme otcové pouště, byla hilaritatis - veselí a
vnitřní jas, radostnost a projasněnost - znamením správně žité spirituality.
(Prokop Siostrznek, břevnovský převor)

Aristoteles vyjmenovává mezi jedenácti ctnostmi tzv. eutrapelii (eu = dobře,
trapelein = pohybovat). Je to ctnost humoru, umění být veselým, umět se smát.
Smějící se člověk je pružný, vnímavý, není zkostnatělý, všude je vítán.
Pohyblivost totiž nemá jen tělo, ale i duše.
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. Pane Ježíši, když jsi viděl veliký zástup, řekl´s učedníkům: Dejte vy
jim najíst! Dej také nám a celé církvi vědomí a cit pro odpovědnost, kterou máme
vůči chudým a potřebným. Je tolik těch, kteří jsou dnes hladoví a jsou bez vlasti
a bez domova, kteří těžce pracují v továrnách i na polích, těch, kterým jsou
svěřovány nebezpečné úkoly za velmi nízké platy. (Sešli světlo své)
____________________________________________________________
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
čtvrtek:

7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. 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
čtvrtý čtvrtek v měsíci - adorace s hudbou a moderovaná

Velikonoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
Květná neděle

1. 4.

Zelený čtvrtek

5. 4.

9:30 s žehnáním ratolestí, 11:30, 18:00
15:00 křížová cesta na Petříně
18:00, adorace v Getsemanské zahradě do 21:00
19:19 Hudební meditace.
Joseph Haydn: Sedm posledních slov Vykupitelových
na kříži; hraje Sedláčkovo kvarteto.

Velký pátek

6. 4.

Bílá sobota

7. 4.

Neděle
8. 4.
Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonoční 9. 4.

od 8:30 bude otevřena Getsemanská zahrada
15:00 křížová cesta na nádvoří
16:00 velkopáteční obřady
20:00 obřady Velikonoční vigilie
celebruje biskup Václav Malý
9:00 a 10:15 s žehnáním pokrmů, 11:30, 18:00
9:00, 11:30, 18:00 (nebude mše sv. v 10:15)

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. 4. 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.

