S

něženka farní

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Ročník XVIII.

Říjen 2012

Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
konečně se přiblížilo datum blahořečení našich 14 mučedníků, Bedřicha
Bachsteina a druhů. Moc se na slavnost těším, ale zároveň je mi někdy smutno
z toho, že to snažení, které trvalo 400 let, je u konce. Totiž samotná příprava,
i když je někdy komplikovaná a zabere čas a energii, nás významně obohacuje.
Je to ostatně jeden z těch zázraků, o nichž už bylo psáno. Snažíme se
prodloužit dobu slavnosti, aby nám alespoň trochu tyto okamžiky připomínaly
věčnou slávu. Samozřejmě jsme smrtelní lidé, ale přece jen můžeme z hřivny
14 blahoslavených bratří mnoho získat. Některé akce jsou organizovány ještě
v době příprav. V ambitu kláštera se koná výstava. Od 4. října, tj. od slavnosti
sv. Františka z Assisi, začíná novéna, které je možné se účastnit buď v kostele
P. Marie Sněžné nebo se ji modlit soukromě v rodině nebo i jednotlivě podle
brožůrky, kterou vydaly Paulínky. Jistě se objeví i různé pořady, články či
knihy, které nám mučedníky budou připomínat. I růžencový měsíc říjen je
vhodnou příležitostí k rozjímání o tom, jak se v životě a utrpení těchto bratří
odráží vzor jejich Mistra, v jehož stopách chtěl kráčet i sv. František. Naše
naděje nespočívá pouze v tom, že událost blahořečení 13. října 2012 dopadne
dobře, ale že přinese požehnání a užitek skutečně i pro celou věčnost. Chceme
tedy vnímat Boží vedení v celé této záležitosti a jako učedníci jdoucí do Emauz
prosit: Pane zůstaň s námi.
menší bratr Antonín

Výstava Čtrnáct pražských mučedníků – Místo a příběh
V ambitu kláštera byla vernisáží dne 24. 9. zahájena obnovená a koncepčně
upravená historická výstava, která přináší zásadní informace o historické
události a zároveň zprostředkuje prožitek toho, co se na masopustní úterý
v roce 1611 v Praze, zejména v konventu u Panny Marie Sněžné, odehrálo.
Výstava se koná za finanční podpory MČ Praha 1.
Výstava je otevřena denně 10 - 19 hodin až do 25. 11. 2012.

Novéna ke Čtrnácti pražským mučedníkům
Novéna je forma modlitby opakované po devět dnů za sebou. Novénou se věřící
připravují na důležitý svátek nebo se ji modlí za účelem vyprosit si nějakou
milost. Název je odvozen z latinské číslovky novem (devět).
V nakladatelství Paulínky vyšel text novény, na jejímž vzniku se podílela řada
bratří františkánské provincie. Na blahořečení se tak mohou duchovně připravit
všichni věřící, kteří budou mít zájem, ať už soukromě doma nebo v různých
společenstvích.
V naší farnosti bude mít tato modlitba specifickou podobu: Novéna začne
slavností sv. Františka ve čtvrtek 4. října při mši svaté v 18:00, kdy s námi
budou tradičně slavit liturgii bratři dominikáni, jejichž komunita byla onoho
15. února 1611 také ohrožována rozlíceným davem. Slavnost bude mít
obvyklou podobu včetně společného setkání s občerstvením v refektáři.
Na každý další den novény zveme k nám ke společnému slavení večerní mše
představitele řádů, kterých se zloba davu v únoru 1611 také nějak dotkla. Po
mši sv. se budou konat buď slavnostní nešpory nebo koncert duchovní hudby.
Mši svatou budou celebrovat představitelé následujících řádů:
čtvrtek
4. 10. dominikáni
pátek
5. 10. augustiniáni
sobota
6. 10. salesiáni
neděle
7. 10. minorité
pondělí
8. 10. karmelitáni
úterý
9. 10. kapucíni
středa
10. 10. jezuité
čtvrtek
11. 10. benediktini
pátek
12. 10. křížovníci
Koncerty po večerní mši svaté budou ve dnech:
sobota
6. 10. Michal Hanuš - recitál na varhany
neděle
7. 10. Stamicovo kvarteto
úterý
9. 10. Josef Kšica a katedrální sbor
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Hlavní oslavy blahořečení

Čtrnácti pražských
mučedníků
12.–14. října 2012
Pátek 12. 10.

Kostel Panny Marie Sněžné:
20:00 Hudebně-výtvarná performance: hrají
Clarinet Factory a Alan Vitouš (percuse),
výtvarně-světelný doprovod Petr Nikl

Sobota 13. 10.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha:
9:00 Předprogram: úvodní slovo br. Antonína, modlitba
růžence za účasti zástupců zemí mučedníků
10:00 Slavnostní mše svatá, při níž bude
blahořečeno Čtrnáct pražských mučedníků,
hlavní celebrant kardinál Angelo Amato SDB,
prefekt Kongregace pro svatořečení

Klášter a kostel Panny Marie Sněžné:
15:00 a 16:00 Komentovaná prohlídka kláštera a kostela
19:00 Koncert skupiny Hradišťan - nebude večerní mše sv.
Neděle 14. 10.
Kkostel Panny Marie Sněžné:
10:00 Slavnostní mše svatá, na jejímž závěru bude
nádvoří kostela dedikováno Čtrnácti pražským
mučedníkům,
hlavní celebrant br. José Rodríguez Carballo OFM,
generální ministr – bude to jediná mše sv. dopoledne
18:00 Mše svatá, hl. celebrant kardinál Giovanni Coppa
Neděle 21. 10. ve 20:00 v kostele Panny Marie Sněžné:
Literárně-hudební pásmo Svá roucha prali v krvi Beránkově o umučení
františkánů v r. 1611, které napsal Tomáš Vondrovic s varhanním doprovodem
Přemka Kšicy.
Každou neděli od 15 a 16 hod. se koná komentovaná prohlídka kláštera a
kostela (do 25. 11. 2012).
_________________________________________________________
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Čtrnáct mučedníků
Janka Procházková
Bolest a naděje
v šlépějích času nalézá odpověď –
jak tichá výčitka
stojící u hory Blahoslavenství.
Nenávist smytá krví volá po smíření…
Z tisíce modliteb poskládaná mozaika
v srdcích těch nejmenších z menších
prosí a sténá,
aby na zašlých obrazech neulpěl prach,
co zapomenutí vrství do shovívavých úšklebků.
V zářivých barvách roztančená
svědectví víry
přitahují oči poutníků
a vzkazují své ano životu.

_____________________________________________________
Beatifikace
Beatifikací rozumíme výrok papeže, který dovoluje veřejný kult Služebníka
Božího omezený na určitou zemi, město, diecézi, nebo řeholní společnost.
Je-li někdo prohlášen za blahoslaveného – církev zaručuje, že dotyčná osoba
je v nebi. Je možné ji oslovovat s prosbami o přímluvu a prokazovat jí úctu.
ZAHÁJENÍ
Jakmile proces blahoslavení začne, přísluší kandidátovi titul „Služebník
Boží“ a celý proces začíná v místě, kde kandidát zemřel. Řízení může být
zahájeno již 5 let po smrti navrhovaného. Nejprve je nutné, aby někdo podal
návrh na zahájení beatifikace. Pak je zvolen určitý člověk, tzv. postulátor,
který shromáždí a prověří veškerou dokumentaci. Musí předložit všechny
spisy zkoumaného člověka a záznamy všeho, co kdy pronesl. Dále je třeba
sepsat životopis kandidáta (o jeho životě, ctnostech, činech a jednání,
o pověsti svatosti). K beatifikaci se vyžaduje alespoň jeden zázrak
s ověřenou pravostí na přímluvu kandidáta beatifikace. Pravost tohoto
zázraku musí být schválena papežem. Zázrak je viditelné znamení, které se
nedá vysvětlit pouhým přirozeným rozumem, ale pouze zázrakem Božím.
V takové záležitosti spolupracují odborní lékaři, kteří se musí vyjádřit
o jednotlivých fázích, od prvních náznaků až po jeho uzdravení.
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PRVNÍ FÁZE
Když jsou shromážděny veškeré spisy a dokumentace, je zahájeno řízení
diecézní. Se žádostí je nutné obrátit se na místního diecézního biskupa.
Diecézní komise vyslechne jednotlivě všechny svědky a shromáždí svědecký
materiál. Diecézní biskup zjistí, zda navržená osoba požívá pověst svatosti,
zda jsou známy všechny křesťanské ctnosti a zhodnotí, zda proces má
vyhlídky na kladný výsledek, jsou-li předložené materiály dostatečné. Po
ukončení diecézního procesu se zapečetěná kopie zprávy odesílá Kongregaci
pro svatořečení do Říma.
DRUHÁ FÁZE
Centrální církevní úřad ověří platnost diecézního průzkumu. Předmětem
šetření jsou život kandidáta, jeho ctnosti, případně mučednictví a zázraky,
které se staly na jeho přímluvu. Komise jmenovaná Svatým Otcem, po
kladném ohodnocení historiky, teology, kardinály a biskupy, celou kauzu
posoudí. Výsledné závěry se předkládají Kongregaci pro svatořečení
k závěrečnému projednání a schválení. Její definitivní stanovisko se
předkládá Svatému Otci ke konečnému schválení. Beatifikaci kandidáta
vyhlašuje papež veřejně.
Další současní kandidáti beatifikace pražské arcidiecéze:
kardinál Josef Beran, pražský arcibiskup (1888-1969)
Jan Evangelista Urban, františkán (1901-1991)
Augustin Schubert, augustinián (1902-1942)

Arnošt Kelnar

Z FARNOSTI

Františkánská burza
Do burzy budeme přijímat všechno kromě ošacení, obuvi a knih.
Věci budeme přijímat zdarma a stanovíme minimální cenu. Výtěžek bude
věnován sociálně slabým rodinám. Přijďte udělat radost sobě i druhým.
Kde?
Klub u Panny Marie Sněžné
Shromažďování věcí: pátek 26. 10. 15-18 hod.
sobota 27. 10. 10-12 hod.
Prodej:

sobota 27. 10. 10-18 hod.
neděle 28. 10. 10-18 hod.

_________________________________________________________
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Výročí milého a vzácného člověka
– kněze františkána Benedikta Holoty,
který se v srpnu letošního roku dožil významného životního jubilea – 90 let.
Moje vzpomínka se vrací do let sedmdesátých.
Tehdy, v době hluboké totality, jsme my děti
měly velké štěstí, že jsme dostaly za učitele
náboženství právě pana faráře Holotu. Dík jistě
patří i našim rodičům i tehdejšímu řediteli školy
v jedné z pražských čtvrtí, neboť kdo tu dobu
pamatuje ví, že v tom byl kus hrdinství od všech
zúčastněných. Z celé školy nás na náboženství
chodilo sedm. Tenkrát se nedala koupit „křížová
cesta“, a tak nám ji pan farář namaloval.
Dodnes ji mám schovanou. A tak to bylo se
vším. I první misálek, vydaný v Itálii, nám
sehnal on, i vše s tím související, co jsme jako děti potřebovaly. Já jsem
pocházela z věřící rodiny, ale některé děti z úst pana faráře slyšely i první
modlitby. Dovedl nás k prvnímu svatému přijímání a posléze i ke svátosti
biřmování, kterou jsme přijaly z rukou pana biskupa Kajetána Matouška.
P. Benedikt nás vedl s velkou trpělivostí a láskou k víře v Pána Boha a k Panně
Marii. Na náboženství jsme se těšily a nepamatuji si, že bychom nešly nebo
dokonce z hodiny utekly, jak slyším dnešní generaci dětí. My jsme chodily
rády a věřím a vím, že to bylo právě výborným knězem – učitelem. A proto
děkuji a prosím Pannu Marii o zdraví a Boží požehnání do dalších let.
Anna-Jana

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

POZOR: v sobotu 13. 10. nebude žádná mše svatá
v neděli 14. 10. nebudou mše svaté v 10:15 a v 11:30
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MYŠLENKY
Motto měsíce: „Bože, jsi-li všude, proč jsem já tak často někde jinde?“
(Madeleine Delbrelová)

Kdo šíří víru, že vrčí na každého, kdo se chce k Bohu dostat jinou cestou než
on, ten škodí víře. Sv. Pavel nevnucoval nikomu nic, ale stal se všem vším
a tím získal svět Kristu. (L. Černoch)
Hospodin sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je
veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst. (Žalm 147, 4,5)
Jsme na malé planetě Zemi, která obíhá kolem Slunce rychlostí více nežli
sto tisíc km za hodinu a kolem středu naší galaxie rychlostí kolem milionu km
za hodinu. Země sama je vedle Slunce maličká. Kdyby Slunce bylo velké jako
pomeranč, Země by byla jen zrnkem prachu umístěným 7,5 metrů od něho.
Ale to není všechno. Slunce je jen jedna ze sta miliard hvězd naší galaxie,
Mléčné dráhy. Astronomové počítají galaxie na stovky miliard...
Život a umučení sv. Václava a báby jeho sv. Ludmily
Václav zvolený kdysi vnuknutím Kristovým za vévodu, vyrostl z chlapeckých
let a zářil květem nejpůvabnějšího mládí. Hluboko pak v paměti chovaje,
v čem byl od učitele Písma vzdělán, vroucně toužil naplniti skutkem to, co
sluchem poznal... Zatím jeho věrolomná matka i ti, kteří s ní stejně smýšleli,
nenávidíce ho pro jeho skutky a přesvaté smýšlení, radili se mezi sebou
a řekli: „Ach běda, co si počneme a kam se obrátíme! Neboť kníže náš, jenž
byl od nás na trůn povýšen, zkažen byv kněžími a takřka mnichem se stav,
nedovoluje nám kráčeti navyklou cestou našich neřestí.“ … Od toho času se
tedy počali k němu chovati nepřátelsky, vyhrožujíce mu a jinak mu působíce
přemnohá příkoří.
(Latinsky psaná Kristianova legenda z konce 10. století)
Veškerá kultura začíná vděčností. …jen vděčný člověk ví, jak předávat dál
závazek, který sám přijal. Tak se vděčnost mění v základní pilíř humanity
a naší kultury. Nakonec se ale ve všem vrací k Bohu, od něhož jsme všechno
přijali. (Christa Meves)
Modlitba našich předků před spaním:
V podvečer tvá čeládka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý
Hospodine. Žes nám ve své milosti zdraví přidal k radosti, tento celý dnešní
den, za to tobě děkujem. Jestliže nějaký hřích pošpinil nás na duších, odpusť
svému stvoření pro Krista zasloužení. Tělo ať odpočine, sen hrozný ať
pomine, všechna dobrá myšlení, dej nám Pane ve spaní. O Bože všemohoucí,
při nás buď svou pomocí, nedávej nás ďáblu v moc, ohlídej nás celou noc.
Tobě se poroučíme a pokorně prosíme: Buď při nás až na věky, Pane Bože
veliký. (Modlitba je z roku 1602.)
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
_________________________________________________________
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ZE ŽIVOT-A 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.
Setkání katechumenů
(příprava dospělých na křest).
Pondělí v 18:30, sraz před farou.
Katechetka Marie Hlaváčová,
P. Antonín Klaret 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 19:00 na faře. Sraz 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
Vchod do malého refektáře je
z Františkánské zahrady.
Adorace
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli;
každý čtvrtý 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,
každý čtvrtý čtvrtek je adorace v kapli
sv. Michaela od 19:00.

______________________________________________________________________
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
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 Eliáš OFM, tel.: 733 755 903
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz; www.lucianpms.cz
______________________________________________________________________
Redakce Sněženky: Ludmila a František Jirsovi, nám. Bratří Synků 347, Praha 4, 605-202-693
jirsoval@volny.cz . Příští uzávěrka je 20. 10. 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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