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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
děkuji za všechny modlitby věnované katechumenům. Máme teď devět
nových bratří a sester, které Kristus křtem přijal do své Církve. V měsíci
květnu, který je zasvěcen Panně Marii, budeme mít zase společnou
velkou slavnost. Hned po naší provinční kapitule, která začíná 13.
května a počítá se, že skončí asi za 5 dnů, bude v sobotu 19. května
první svatá zpověď a v neděli 20. května první svaté přijímání dětí.
Připomínám, že budou opět sloučené mše svaté, které normálně začínají
v 9 a v 10:15, a místo nich bude mše svatá v 9:30. To jsou ovšem jen
organizační věci. Především vás zase prosím o modlitbu. Tyto události
jsou téměř na konci měsíce, takže můžeme k přímluvné modlitbě využít
i májové pobožnosti, které po celý květen začínají v 17:25. Prosím též
o přímluvu za dary Ducha svatého pro naši kapitulu. Děkuji už předem
všem, kdo se tímto pozváním k modlitbě nechají zlákat.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Přijďte na koncert a podpořte stavbu varhan!
Milí farníci, organizujeme pro vás i vaše přátele cyklus benefičních
koncertů, který zahajujeme v květnu. Koncerty se budou konat
pravidelně první neděli v měsíci s dobrovolným vstupným, výtěžek
věnujeme na konto nových varhan v kapli svatého Michala. Zveme tedy
všechny, kteří mají rádi dobrou hudbu a chtějí podpořit projekt stavby
nových varhan!

Benefiční koncert
pro podporu stavby nových varhan v kapli sv. Michala

v neděli 6. května 2012 v 19:15 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
Účinkují: Pavel Svoboda – varhany, Iva Kramperová - housle
Program:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium fuga C dur BWV 547
Canzona d moll BWV 588
Preludium fuga C dur BWV 545
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704)
Passacaglia g moll pro housle
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Allegro ze Sonáty g moll Wq 70/6
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Fuga e moll (1839)
Sonáta c moll op. 65 č. 2
Jan Jiří Benda (1713-1752)
Grave z Koncertu G dur pro housle a varhany

Dobrovolné vstupné na nové varhany
Květen - mariánský měsíc
V květnu se budeme před večerní mší svatou modlit v rámci májových
pobožností litanie k Panně Marii. Začínáme každý den v 17:25.

První svaté přijímání
V neděli 20. května bude společná mše svatá od 9:30 v kostele, při
které děti přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
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Farní výlet

Pozor, změna termínu!

Klášter bosých karmelitánů ve Slaném - v sobotu 9. června
Pojedeme linkovým autobusem v 8:40 hod. z Dejvické, v 9:22 hod. budeme
ve Slaném. Začneme v 10:00 hod. mší svatou, poté bude prohlídka kláštera
a zahrady, prohlídka pivovaru Antoš, oběd. Podle počasí a zájmu si můžeme
prohlédnout město, pro otužilce je v nabídce plavecký bazén a jiné radosti.
Návrat v podvečerních hodinách.
Na vaši účast se těší bratr Antonín, Míša a Pepíno Antůškovi.

________________________________________
Chcete podpořit stavbu nových varhan v kapli sv. Michala?
Přehled cyklu benefičních koncertů
v kostele Panny Marie Sněžné
3. 6. 2012 v 19:15

Prof. Jaroslav Vodrážka: varhanní improvizace
Přemysl Kšica: Chorálové předehry J. S. Bacha
(prof. Jaroslav Vodrážka je významný český varhaník, geniální
improvizátor, dlouholetý pedagog Pražské konzervatoře a AMU
v Praze, který vychoval generace českých varhaníků)

1. 7. 2012 v 19:15

Drahoslav Gric a Táňa Gricová - varhany
(zazní varhanní literatura převážně romantické epochy)

5. 8. 2012 v 19:15

Přemysl Kšica - varhany, Karel Chudý - violoncello
(zazní sólové skladby pro violoncello, skladby pro varhany
a violoncello, jakož i skladby pro sólové varhany)

_________________________________________________________________________________________________________

Stavbu varhan podpoříte také zakoupením upomínkového „sněžítka“.
K dostání na faře a v Knihkupectví Paulínky na nádvoří kostela.

Cyklistické putování
Již osmým rokem zveme mládež k týdennímu
cykloputování, tentokrát na Hoješín u přehrady
Seč od 5. do 11. srpna 2012.
Ubytujeme se v bývalém klášteře na Hoješíně.
Cena je 1500,- Kč. Přihlásit se můžete do konce
června u Heleny Podlahové,
tel. 602-424-653, h.podlahova@seznam.cz
____________________________________________________________
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Noc kostelů - pátek 1. června 2012

Navazování
Program Noci kostelů u Panny Marie Sněžné
18:00 Mše svatá
18:45 Nešpory
Společná modlitba breviáře s bratry františkány

19:00 Zahájení Noci kostelů ‐ varhany, slovo faráře

Navazování I
19:30 Obnova kostela s příchodem františkánů počátkem 17. století
‐ prohlídka a výklad

19:50 Františkánské čtení ‐ čtení z františkánské literatury
20:00 Hudba – Chlapecký pěvecký sbor „Bruncvík“
Výtvarná dílna ‐ vytváříme „nekonečný“ ornament
20:30 Prohlídka varhan – prohlídka kůru kostela a nově opravených varhan
Navazování II
21:00 Kaple sv. Michala, 14 pražských mučedníků ‐ prohlídka a výklad
21:20 Františkánské čtení
21:30 Hudba a výtvarná dílna – varhanní hudba ‐ Přemysl Kšica
22:00 Prohlídka varhan

Navazování III
22:30
22:50
23:00
23:30
23:50

Vrcholné baroko a boční oltáře – prohlídka a výklad
Františkánské čtení
Hudba a výtvarná dílna – varhanní hudba a zpěv – Lukáš Hynek‐Krämer
Prohlídka varhan
Zakončení Noci kostelů – modlitba, zpěv, požehnání

Celovečerní program
Radek Brož – Ornát ‐ instalace objektu výtvarníka Radka Brože
Knihkupectví Paulínky ‐ otevřeno do 22 hodin, celonoční slevy
Setkání s františkánem ‐ možnost rozhovoru s bratry františkány
Františkánská knihovna – výstava fotografií knihovny
Kavárna – káva, čaj, něco drobného k zakousnutí (do 23:00)
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Benefiční koncert

Spirituál kvintet
v neděli 27. května od 15.00 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
Vstupné: 250 Kč; sponzorské 500 Kč, 1000 Kč a více

Za Vaše dary srdečně děkujeme.
Rezervace vstupenek: koncert@parentes.cz nebo 724182598 u S. Hniličkové.
Při rezervaci vstupenek si nezapomeňte domluvit místo a čas jejich vyzvednutí.
Výdej lístků (po předchozí rezervaci):
MŠ Lipka, Praha 5 - Jana Moravcová MŠ Ratolest, Petříkov - Gabriela
Kroupová ZŠ Parentes, Dobřejovice - Veronika Rybníčková
Platba lístků v hotovosti při převzetí nebo dle individuální domluvy.

Vstupné bude použito na vybavení a rozvoj
křesťanských školek a škol Parentes.
WWW.PARENTES.CZ
____________________________________________________________
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Z DIECÉZE
Arcidiecézní pouť rodin na Skalku u Mníšku pod Brdy
v sobotu 19. května 2012
v 11:00 poutní mše svatá v barokním areálu Skalka
celebruje kardinál Dominik Duka OP
(Od r. 1762 až do konce 2. světové války působil na Skalce řád františkánů.)

Program pouti:
10:00 modlitba křížové cesty (barokní areál Skalka)
11:00 mše svatá
12:45 požehnání zámecké kaple (kardinál Dominik Duka)
13.00 čtení z Bible s Janem Potměšilem
14:00 beseda s panem kardinálem v zámecké zahradě (moderuje Jan Potměšil)
14:00 Divadlo Fígl (nádvoří zámku)
15:00 koncert: „Ztracená kapela“ (zámecká zahrada)
15:00 workshop pro manžele (představení programu "Manželské večery" a dalších)
Průběžně budou probíhat prohlídky zámku zaměřené na rodiny s dětmi.
Důležité: Vjezd autem do areálu Skalka není možný. Především pro poutníky
se sníženou pohyblivostí bude autobusová přeprava Mníšek - Skalka (zdarma).

MYŠLENKY
Bože, odvrátit se od Tebe, znamená padnout,
obrátit se k Tobě, znamená povstat,
v Tobě zůstávat, znamená mít jistotu,
Tebe opustit, znamená zemřít,
k Tobě se vrátit, znamená probudit se k novému životu,
v Tobě dlít, znamená žít.
sv. Augustin
„Spíše velbloud projde uchem jehly nežli boháč vejde do království
nebeského.“ Pod slovem „boháč“ si nepředstavujme nějakého multimilionáře,
miliardáře či naftového krále. Boháčem je každý „soběstačný člověk“, který
nepotřebuje ani Boha, a proto o Boží pomoc nestojí a neprosí. Ale i ten, který
shání, co nepotřebuje, aby se zabezpečil, kdo uchovává zbytečnosti, zatímco
druhým chybí to nejpotřebnější. Ten, kdo má touhu mít mnohem víc. I ten, kdo
má mnoho dlužníků a viníků, kterým nechce odpustit.
Ludvík Černoch
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Často si Boha představujeme příliš podle sebe, dokonce jej někdy pokládáme
za horšího než jsme sami. Proto se Bůh stal člověkem, aby nám ukázal svou
pravou a krásnou tvář. Přišel nás osvobodit od strachu a všeho, co nás poutá a
ponižuje. Syn Boží se k nám přiblížil, stal se naším přítelem a bratrem, získal
si naše srdce, zamilovali jsme si jej. Svobodně a bez nátlaku jej přijímáme za
svého Pána. Chceme se mu podobat, chceme se od něho učit. P. Václav Vacek
Seslání Ducha Svatého. Bez Ducha nemůžeme činit nic. Nebudeme vydávat
svědectví Kristu - protože budeme spoutání strachem z lidí. Nebudeme svědčit,
protože budou chybět slova. Třebas budeme mluvit o Kristu, ale jazykem
nesrozumitelným. Budou to jen prázdná slova, která vytrysknou ze srdce bez
Ducha: nebudou to slova života! Ale s Duchem budeme mít apoštolskou
horlivost, lásku k lidem, v temnotě a stínu smrti slova života od srdce k srdci.
P. Angelo Scarano

Aforismy od Pavla Kosorina:
:) Láska je jako květina. Když ji nezaléváš, uschne, a když ji přeliješ, uhnije.
:) Někdy i na podupaném místě něco vyroste. Ale někdy to, co jsme nechtěli.
Buď vůle Tvá.
:) Všichni muži vědí, jaké jsou ženy, ale málokterý tuší, jaká je ta jeho.
Myšlenky zaslal Charles Tvrznik.
______________________________________________________________________

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 májová pobožnost
19-20 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci - adorace s hudbou a moderovaná

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, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 20. 5. 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.
____________________________________________________________
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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. Nebeský Otče, daruj mi prosím smířlivost ducha, schopnost zapomínat
na staré hořkosti i radostnou vděčnost za bohatství Tvých darů, jimiž naplňuješ
stále můj život. Dej, ať vůči nikomu nechovám hněv ani skrytou a nepřiznanou
zášť, ale přemožen Tvou velkomyslností, v níž mě každý den přijímáš na milost,
ani já nesčítám křivdy svých bližních, ale dokážu odpustit.
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