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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
začíná nový školní rok a během prázdnin se navzdory dovoleným mnoho
přihodilo. Přípravy na blahořečení našich 14 mučedníků jsou v plném proudu,
kaple sv. Michala je po generální opravě, stejně tak refektář kláštera. Postupně
budeme moci shlédnout všechny krásy, které zdobí opravené prostory.
Můžeme říci, že se to děje jako další zázraky v souvislosti s mučedníky. Je
zřejmé, že některé věci jde vysvětlit úplně přirozeně, ale pokud vnímáme
těžkosti, které tyto přípravy provázejí, najednou není tak těžké uvěřit, že se stal
zázrak. Ve skupině, která se věnuje přípravám na blahořečení, mnoho takových
zázraků vnímáme. Vlastně bychom se bez nich skoro nepohnuli dopředu. Sám
Ježíš Kristus nám dává příkaz nebo radu: „Hledejte nejprve Boží království
a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Je to vlastně výzva
ke hledání dobra, s tím, že nás nezalekne ani zdání, že všude vítězí zlo. Pokud
budeme jenom kritizovat, nikdy nenajdeme Boží království a jeho
spravedlnost. Pokud však nebudeme vůbec kritičtí, zase tomuto hledání
uškodíme. Myslím, že si tedy můžeme alespoň připustit, že navzdory našim
slabostem a hříchům se zázraky stále dějí a dokonce v naší těsné blízkosti.
Přeji sobě i vám všem, aby se zázraky děly i přímo v nás.
menší bratr Antonín

Lucián zve
Každou neděli v 10:15 (po prázdninách začínáme od neděle
9. září) bude opět mše pro rodiče s dětmi, při níž se můžete
setkat také s andělem Luciánem.
Více najdete na stránkách Luciána: www.lucianpms.cz.

Výuka náboženství
Pro děti od 1. do 4. třídy s katechetkou Mgr. Táňou Lenfeldovou začíná
v pátek 5. října od 15 hod.
Pro děti od 5. třídy s katechetkou s Mgr. Simonou Skřivánkovou začíná ve
středu 5. září od 17 hod.
Výuka probíhá v malém refektáři kláštera, vstup je z Františkánské zahrady.
Biblickou katechezi pro dospělé vede Mgr. Simona Skřivánková každou
středu od 19:15 na faře, zahájení je ve středu 5. září. Sraz v 19:10 na nádvoří
před kostelem.

Hlavní pouť v Hájku
V sobotu 8. září, na svátek narození Panny Marie, se koná hlavní pouť do
Hájku u Prahy. Mši svatou v 10:30 bude celebrovat velmistr řádu Křížovníků
s červenou hvězdou P. Josef Šedivý O.Cr. Do Hájku vyjde též v 6:30 pěší
poutˇ od Pražské Lorety z Hradčan. Více informací o pěší pouti a o Hájku:
www.hajek.estranky.cz, www.hajek.ofm.cz.

Slavné sliby bratří Nepomuka a Kapistrána
Bratři františkáni Jan Nepomuk Svoboda (59) a Jan Kapistrán Gajdoš (27)
složí v sobotu 15. září v 11 hodin v kostele Panny Marie Sněžné svoje slavné
řeholní sliby.
Br. Jan Nepomuk vstupoval do řádu již během studia semináře v roce 1978.
V roce 1983 jeho příslušnost k řádu odhalila komunistická bezpečnost.
Kardinál František Tomášek ale odolal velikému tlaku ze strany církevního
tajemníka a Jana Svobodu přesto vysvětil na jáhna. Ten ale nesměl pokračovat
v řádu, nicméně se do něj toužil vrátit. Po dlouhých letech duchovní služby na
Mělnicku, Rokycansku a v Rakovníku byl v roce 2007 propuštěn z pražské
arcidiecéze do františkánského řádu.
Br. Kapistrán vstupoval do řádu jako velice mladý a dodnes zůstává jedním
z nejmladších františkánů. V provincii se velice dobře zapojil a po úspěšném
působení v Praze jej čeká přesun do Brna, z jehož blízkosti pochází.

Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků
Blahořečení Bedřicha Bachsteina a jeho spolubratrů je významnou duchovní
událostí, kdy bude v osobách blahořečených bratří před oči všech věřících
vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře a osobnímu poslání, střízlivé
ochoty k oběti vlastního života i pokojného přijetí utrpení a smrti a kdy se také
budeme moci dotknout tajemství společenství svatých, které hlouběji odhaluje
cíl životní pouti každého člověka.
Slavnostní liturgie, při níž k blahořečení františkánských řeholníků dojde,
proběhne v pražské katedrále sv. Víta 13. října 2012 v 10 hodin.
Více informací o umučených františkánech a oslavách blahořečení můžete
získat na nástěnkách nebo na internetových stránkách www.pragamartyres.eu
a farních stránkách www.pms.ofm.cz.
Při doprovodném programu oslav blahořečení bude třeba zajistit řadu
činností. Pokud máte chuť a čas při oslavách pomoci, přihlaste se bratru
Eliášovi OFM, který má koordinaci dobrovolníků na starosti. Nejlépe mailem:
elias@ofm.cz nebo v úředních hodinách na faře.

Farní odpoledne - Lucián pro děti
se bude konat v sobotu 22. září od 15 hod. v Klubu.
Naše farnost se také podílí na přípravách oslavy blahořečení, např. vydáním
speciálního čísla Sněženky, které doporučujeme přečíst a věnovat pozornost
programu oslav a podle svých možností se zapojit. Jednou z aktivit je právě
Farní odpoledne s duchovní přípravou na blahořečení 14 františkánů a
s programem pro děti, který zajistí Lucián.
15:00 duchovní slovo františkána k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků,
osobní ztišení a rozjímání;
souběžně Lucián pro děti;
16:30 sdílení (k tématu Čtrnácti pražských mučedníků);
17:30 modlitba růžence v kostele;
18:00 mše svatá, nešpory.
Po celé odpoledne bude k dispozici čaj.
19:19 po mši svaté bude obvyklé Setkání farnosti v Klubu, kde se budeme
moci podělit mimo jiné i o své prázdninové zážitky. Součástí setkání
bude tak bohaté občerstvení, jaké přineseme.
_________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – září 2012

Přesuny bratří františkánů
V polovině června letošního roku se na zasedání kapitulního kongresu
františkánského řádu rozhodlo o změnách umístění bratří, které bude platit pro
následující dva roky.
Naší farnosti se týká zejména odchod farního vikáře br. Bernardina do
Uherského Hradiště a odchod br. Kapistrána do Brna. Do pražského konventu
se vrací z Uherského Hradiště br. Mojžíš Jan Wawrzinek. Ve farnosti Panny
Marie Sněžné budou nadále působit farář br. Antonín a jáhen br. Eliáš.
Některé další přesuny: br. Bonaventura odchází z Brna do italských Benátek na
studium ekumenismu, Moravská Třebová bude posílena br. Lukášem, br. Jan
Nepomuk přechází z Uherského Hradiště do Liberce.
Přehled všech změn včetně pěkné interaktivní mapky můžete najít na
www.ofm.cz/dokumenty/ostatni/1-obecne/117-pesuny-brati-2012.

Příprava na svátost biřmování
se bude konat od října 2012 do května 2013 (jednou týdně, pravděpodobně ve
čtvrtek v 17:30). Zveme všechny, kteří jsou pokřtěni a tuto svátost ještě
nepřijali. Zájemci se mohou hlásit do 14. 9. 2012 na faře u s. Lucie Pospíšilové
OSF nebo br. Eliáše OFM.

Společenství pro 15-35 leté
Pro mladé, kteří se chtějí společně modlit, diskutovat a probírat život z víry ve čtvrtek od 20:00 na faře. První setkání ve čtvrtek 11. října.
____________________________________________________________________________________

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
ve čtvrtek 20. září bude moderovaná adorace s hudbou

______________________________________________________________________
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
Jáhenská služba, farní klub: br. Eliáš Tomáš Paseka OFM, 733 755 903, elias@ofm.cz
Pastorační asistentka: S. Mgr. Lucie Pospíšilová OSF,
MarketaPosEWisilova@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.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz; www.lucianpms.cz

_______________________________________________________
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