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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
v našem kostele jsou místa zvláště předurčená k modlitbě. Mnoho lidi nachází
útěchu právě ve spojení s nimi. Dobrotivý Pán ví, jak člověka stvořil, co
potřebuje, aby se v pohodě k němu dokázal obracet. V kapli sv. Michala
můžeme k takovým místům počítat sousoší Panny Marie s mrtvým tělem Syna,
které je před mříží a poslední dobou stále více také hrob čtrnácti mučedníků
(za mříží vlevo), jejichž blahořečení budeme na podzim slavit v katedrále, a
snad i u nás. Měsíc červen je zasvěcen zvláštním způsobem Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu. Rád bych proto upozornil na místo, které je přímo v kostele
před obrazem Ježíšova Nejsvětějšího Srdce (vedlejší oltář vpravo).
Samozřejmě je nám jasné, že nejposvátnějším místem je hlavní oltář, kam
Kristus sestupuje při mši svaté a svatostánek, kde přebývá svátostným
způsobem mezi námi. Je zajímavé, jak někteří lidé po svatém přijímání nebo
po mši svaté odcházejí právě k tomuto obrazu. Také návštěvníci, kteří jen
nakrátko přijdou do našeho kostela, se právě tady cítí dobře. Víme, že se
neklaníme obrazu, ale děkujeme Pánu, kterého nám obraz připomíná, za jeho
lásku, která všemi způsoby přitahuje různé lidi k sobě. Srdce Ježíšovo, z jehož
plnosti jsme všichni přijali, smiluj se nad námi!
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI

Farní výlet
Klášter bosých karmelitánů ve Slaném - v sobotu 9. června
Pojedeme linkovým autobusem v 8:40 z Dejvické do Slaného.
V 10:00 bude mše svatá, poté 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 Pepino Antůškovi

Setkání farnosti po Noci kostelů
Setkání „Po Noci kostelů“ se bude konat v úterý 19. 6. od 19:19 v Klubu.
Vyměníme si postřehy, zkušenosti, nápady, příběhy i připomínky. Součástí
setkání bude malé občerstvení. Pokud chcete pohoštění obohatit, přineste něco
na společný stůl. Pozvání platí samozřejmě i pro ty, kteří účast plánovali, ale
nemohli se zúčastnit, a také pro ty, kteří by se chtěli zúčastnit příští rok.

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

____________________________________________
Iustitia et Pax - rada při České biskupské konferenci
„Naše generace bude muset jednoho dne litovat nejen zlých slov, skutků
a špatných lidí, ale také strašlivého mlčení dobrých.“
Martin L. King
Rada se zabývá dodržováním lidských práv v České republice i ve světě
a vystupuje proti jejich porušování. Sleduje sociální, ekologické a společenské
problémy nejen české společnosti. Předkládá jejich analýzy a usiluje o hledání
takových přístupů a řešení, která nezesilují napětí mezi společenskými
skupinami. Seznamuje veřejnost se sociálním učením církve.
Předsedou Rady je biskup Václav Malý.
Více informací na internetových stránkách http://www.iupax.cz/.
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Jáhenské svěcení
Zveme všechny na

jáhenské svěcení br. Eliáše OFM,
které přijme z rukou otce biskupa Karla Herbsta

v sobotu 16. června 2012 při mši svaté v 10:00
u Panny Marie Sněžné v Praze.
Bratr Eliáš, občanským jménem Tomáš Paseka, vstoupil původně k bratřím do
Polska, odtud přestoupil před třemi lety do naší Svatováclavské provincie.
V říjnu složil v Brně slavné sliby a pravděpodobně příští rok bude vysvěcen na
kněze. Br. Eliáš není vázán na Prahu, a tak uvidíme, kam půjde po svěcení.
Biskup Karel Herbst vykonává biskupský úřad již deset let a má nepsané
privilegium světit všechny františkánské jáhny. Nejprve to byl br. Jakub OFM
(2006), poté br. Bonaventura OFM (2009) a nyní br. Eliáše OFM (2012).

Kauza 14 mučedníků zdárně uzavřena
Po 401 letech od mučednické smrti františkánů, Bedřicha Bachsteina a jeho
druhů, se těmto našim bratřím dostalo cti, že budou zapsáni do seznamu
blahoslavených. Papež Benedikt XVI. jejich kauzu uzavřel, takže očekáváme,
že v sobotu 13. října 2012 navštíví Prahu kardinál Angelo Amato, který je
slavnostně vyhlásí za blahoslavené.
Konvent u Panny Marie Sněžné v Praze byl po staletích obnoven bratry
františkány v roce 1604. Velice rychle došlo k jeho opravě a komunita se
skládala z bratří různých národností Evropy. V roce 1611 došlo k vpádu
katolického vojska do Prahy, které bylo měšťany odraženo. Ale vzniklé napětí
se projevilo v tom, že útočníci ve velkém počtu, částečně ze msty, částečně
z hrabivosti, částečně z nevědomosti a také z hrubosti, vtrhli 15. února do
katolických klášterů, aby řeholníky zmasakrovali a kláštery vyrabovali.
Nejhůře ze všech dopadl právě františkánský klášter, jehož oběti na životech
byly vyšší než ve všech ostatních klášterech dohromady. Čin byl později
všeobecně odsouzen, a to i ze strany protestantů. Mrtvá těla bratří, zohavená a
poházená po kostele a po nádvoří, údajně vydávala zvláštní záři a lidé slyšeli i
po jejich smrti, jak se modlí noční hodinky - tak, jak to činívali zaživa. Toto
vše vedlo k tomu, že lidé, kteří znali bratry jako bezúhonné a poctivé
řeholníky, je začali uctívat jako mučedníky. Snaha o jejich blahořečení byla ale
během staletí přetrhávána, až nyní, více než 400 let po jejich smrti, je Svatý
stolec uznal za blahoslavené.
Podrobnější informace najdete na http://www.pms.ofm.cz/14.html.
____________________________________________________________
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Všechno, co potřebuji znát,
jsem se naučil v mateřské školce, v kostele a u „Luciána“!
Je to už pár let, co jsme s mužem a s naším tehdy asi dvouletým synem
Matějem začali navštěvovat mše pro rodiny s dětmi v kostele Panny Marie
Sněžné. Tehdy tyto mše celebroval bratr Filip. Hned při první návštěvě jsme
zjistili, že malé předškolní děti chodí ještě před prvním čtením kamsi dozadu.
Tak jsme se s Matějem přidali. K našemu překvapení čekal na malé děti v kapli
Panny Marie Pasovské úžasný program. Na téma čtení či evangelia měla jedna
z maminek (dnes už víme, že to střídavě byla Alenka, Jana Dýda a později
ještě Vítek a další Jana) připravený program – děti se představily, zazvonily
zvonečkem, a pak si začala (tehdy poprvé) Alenka povídat s dětmi o tom, co
právě poslouchali jejich rodiče v kostele, ale pro děti srozumitelnou, jasnou
řečí. Navíc se děti do toho povídání aktivně zapojovaly – různými výtvarnými
činnostmi, někdy i malým divadlem apod. Matějovi i mně se to velmi líbilo,
a tak jsme začali nedělní „dětské“ mše navštěvovat pravidelně a malý syn se
dokonce pokaždé do kostela těšil!
Matěj začal chodit do školky sv. Voršily - pokaždé tam šel rád, a když byl
nějaký svátek a do školky nemohl, bylo mu to líto. Dodnes rád vzpomíná na
rodinnou atmosféru, která kladla důraz právě na to, aby se v ní děti cítily
spokojené a šťastné. A tady právě, kdy Matěj školku navštěvoval poslední rok,
dostaly jednou děti za úkol nakreslit cokoliv, za co chtějí Pánu Bohu
poděkovat. A tak děti malovaly – jak děkují za nového pejska, za novou
panenku, za to, že se uzdravila babička atd. Jen Matěj nakreslil obrázek, na
kterém byl namalovaný kříž a naše Země a k tomu ještě napsal větu: „Děkuji
Bohu, že se za nás obětoval, abych já mohl žít.“ Když mi to paní učitelka
říkala, byla jsem překvapená. Kde se to v tom pětiletém dítěti vzalo? Doma
jsme si sice o Bohu a o víře povídali i četli, ale i tak… Až teď nedávno jsem
tento zážitek vyprávěla kamarádce Simoně, mamince jednoho ministranta, a
ona mi řekla: „Měl prostě dobrou katechezi.“
Matějovi je dnes už osm let, chodí do druhé třídy a na „dětských“ mších
ministruje. A mně najednou došlo, že Matěj měl dobrou katechezi proto,
protože všechno, co potřebuje znát, se opravdu naučil v mateřské školce (jak
píše Robert Fulghum ve své slavné knize), ale také u „Luciána“ a později, když
už se z něj stal školák a na „Luciána“ už nechodil, taky právě na těchto mších
pro rodiče s dětmi, které tak citlivě vedl nejprve bratr Filip a nyní bratr Jakub.
A tak chci poděkovat nejen za sebe: díky Filipe, Jakube, Kapistráne
a ostatní bratři. Díky i vám dalším farníkům, kteří tyto nedělní mše
připravujete a podílíte se na nich! A v neposlední řadě díky Alence Brožové
a Janě Dýdě Štěpančíkové, které „Luciána“ vedou dodnes!
Eva Michálková
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PODPOŘTE STAVBU NOVÝCH VARHAN

Přijďte na, kupte si, šiřte…
Benefiční koncerty
pro podporu stavby nových varhan v kapli sv. Michala

v neděli 3. června 2012 v 19:15 hod.
Účinkuje:

v kostele Panny Marie Sněžné
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)

Dobrovolné vstupné je určeno na nové varhany

Kupte si upomínkové „sněžítko“
Venku sice již nesněží, kostel Panny Marie Sněžné
si připomenete tímto těžítkem.
Zakoupíte na faře a v knihkupectví Paulínky.

Založili jsme stránku na facebooku
"Nové varhany v kapli sv. Michala u P. M. Sněžné v Praze"
Prosím Vás o propagaci mezi svými přáteli a kamarády, případně,
pokud též máte účet na Facebook, přidejte se. Ulehčíme tak propagaci akcí
spojených se stavbou varhan a zlepšíme celkovou informovanost a podporu
projektu. Odkaz najdete například na úvodní stránce farnosti www.pms.ofm.cz
Alena Brožová
____________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – červen 2012
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MISIE V AFRICE

Svatojánský varhanní koncert podpoří misie v Africe
V neděli 24. června 2012 bude od 20:00 v kostele Panny Marie Sněžné
Svatojánský varhanní koncert. Skladby barokních mistrů zahrají varhaník
Přemysl Kšica a trumpetista Miroslav Smrčka. Výtěžek z koncertu je určen na
podporu organizace SIRIRI, která pomáhá ve Středoafrické republice.
Přemysl Kšica patří mezi vynikající české varhaníky a je držitelem řady
ocenění. Vystudoval AMU v Praze a Staatliche Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst ve Stuttgartu. V kostele P. M. Sněžné je dobře znám.
Několik let zde působí jako ředitel kůru.
Miroslav Smrčka studoval na Pražské konzervatoři a AMU v Praze. Na
trubku hraje od devíti let, ve dvanácti letech se zúčastnil celostátní soutěže
ZUŠ a získal zvláštní ocenění za sólový výkon. Často koncertuje se svým
bratrem (dvojčetem) violoncellistou Bedřichem na samostatných koncertech za
doprovodu varhan, především v Německu.
Na koncertě v kostele Panny Marie Sněžné zazní skladby jako Jesu bleibet
meine Freude od J. S. Bacha či Svita D dur pro trubku a varhany od G. F.
Händela. Kromě toho uvedou méně známé autory, barokního mistra J. Clarka a
francouzského skladatele 20. století P. M. Duboise. V průběhu koncertu
společně předvedou improvizaci. Přemysl Kšica v r. 2010 získal cenu za
nejlepší výkon v tvůrčím oboru improvizačním na Mezinárodní varhanní
soutěži Petra Ebena.
SIRIRI je česká nezisková organizace, která společně s misionáři řádu bosých
karmelitánů pomáhá ve Středoafrické republice. V roce 2010 zde postavila
druhý stupeň základní školy, který nyní pět let bude financovat. V zemi, která
patří mezi deset nejméně rozvinutých na světě, se dá pomáhat překvapivě
snadno: Náklady na jeden školní rok jednoho žáka v nové škole jsou 700 Kč.
Koncertu se zúčastní jako hosté dva misionáři ze Středoafrické republiky.
V termínu koncertu budou krátce v Evropě, přijali naše pozvání do Prahy.
Vstupenky na koncert je možné zakoupit v předprodeji v knihkupectví
Paulínky přímo u kostela P. M. Sněžné. Vstupné v předprodeji je za 200 Kč.
V den koncertu budou vstupenky za 400 Kč.
Svého honoráře se zřekli oba vystupující, velkorysé prominutí nákladů nabídli
také františkáni z kostela Panny Marie Sněžné. Celý výtěžek je určen na provoz
nové školy ve Středoafrické republice.
Jan Böhm
Více informací: www.siriri.org
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MYŠLENKY
Modlitba. Veliký jsi, Hospodine, a vší chvály hodný, velikost Tvá je
nevystižitelná, Tvoje moudrost nemůže být změřena. Tebe chválit chce člověk,
nepatrná část Tvého stvoření, člověk sténající pod břemenem smrtelnosti,
sténající pod svědectvím svého hříchu, svědectvím, že se pyšným protivíš. A
přece Tebe chválit chce člověk, tak malá část Tvého stvoření! A Ty jej
povzbuzuješ, aby Tě chválil s radostí, neboť stvořil jsi nás pro sebe
a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.
sv. Augustin (354-430)
Jaro - je čas vyrazit do přírody! Můj milý! Vyjdi ze sebe, ze svého vlastního
já. Uvolni zamřížovaná okna a závoru na dveřích. Zachraň se před udušením.
Osvoboď se, vyjdi sám ze sebe. Venku svítí slunce. Vyjdi ven za světlem jako
květina. Pojď ven do přírody, do života, mezi lidi. Otevři se radosti, písni
a tanci, vždyť žiješ.
Phil Bosmans
I němá příroda chválí svého tvůrce svou krásou a důmyslným uspořádáním.
Člověk může mluvit, děkovat vědomě a cíleně. Víme, že smíme Boha chválit
a dobrořečit mu také za němou přírodu. Víme, že Ježíš svým životem jedinečně
chválí Otce, jeho život je bezezbytku děkováním. Ježíš nás k oslavě Otce zve
a my se k němu smíme přidávat.
P. Václav Vacek
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník.

__________________________________________________________
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

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, nám. Bratří Synků 347/3, Praha 4, jirsoval@volny.cz.
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 – červen 2012
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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

Z Bible víme, že nic z toho, co máme - děti, majetek, zdraví - nemáme chápat
jako něco, na co máme jasný nárok, jako naše "právo", nýbrž s vděčností to
přijímat jako Hospodinův dar. Bohu díky za každý den, za každý nádech, za jaro
a svátky, třeba nedávné Velikonoce! Nic z toho není automaticky předem dané.
P. Marek O. Vácha, profesor UK
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