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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
začal nám další občanský rok. Sdílíme jej se všemi lidmi, ale žijeme také
v roku víry, oba jsou téměř shodné. Kromě toho se občanský rok zčásti
prolíná i s rokem sv. Cyrila a Metoděje. Ten trvá od konce května minulého
roku. Tyto skutečnosti nám dávají tušit, jak je čas proměnlivý a jak si ho
můžeme pojmenovat, připomínat nebo zpříjemnit. Čas můžeme ale také
naplno prožít. Hned na počátku občanského roku děkujeme Bohu za dar víry
spolu se všemi křesťanskými církvemi. Vyznání víry nás spojuje. Dává nám
vědomí, že víra je jistější než čas, že si ji můžeme v čase upevňovat
a aktualizovat. Všechna modlitební setkání i úsilí o vlastní polepšení se
stávají záležitostí víry, pokud nestavíme své ospravedlnění na svých
skutcích, na praxi nebo dokonce na rutině. Kristus nám zasloužil nebe. Jen
on. Pokud se snažíme žít podle jeho příkladu, není tomu tak jen proto, že
bychom toho byli schopni, ale proto, že nám tak Bůh rozkázal. To je můj
milovaný Syn, toho poslouchejte. Jestliže tato slova vysloví Bůh, mají moc
proměnit i nás slabé. Tak jsme volali a věřili v adventu a advent našeho
života trvá stále. Během něj si můžeme s vírou získávat zkušenosti s Bohem.
Svatí Cyril a Metoděj více než svým dílem, nám přinesli víru právě tím, jak
se spolehli na Boží vedení. A třebaže se v dějinách někdy zdálo, že jejich
dílo skončilo, jednalo se jen o přívaly a bouře, které se obořily na jejich dům.
Ten však vydržel, protože měl základy postavené na skále. Bouře a přívaly

překvapily na počátku františkánských dějin u Panny Marie Sněžné v Praze
i naše bratry, ale jejich vítězství je právě jejich víra. Jak snadno někteří lidé
nedávno uvěřili v konec světa. Mohli jsme zůstat v klidu, i kdyby takový
konec nastal. Naše víra není opřena o lidské předpovědi. Je zakotvením
v Bohu. Kdybyste měli víru jako hořčičné semínko...
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Západní Evropa a pravoslaví
Nakladatelství Paulínky ve spolupráci s Centrem Pro Oriente Christiano
zvou na večer „Oliviér Clément: Západní Evropa a pravoslaví“ u příležitosti
Týdne modliteb za jednotu křesťanů ve středu 16. ledna od 19.15
v knihkupectví Paulínky. Hosty večera budou zástupci z Centra Pro
Oriente Christiano (KTF UK) a Ústavu slavistických a východoevropských
studií (FF UK). Zazní úryvky z duchovní autobiografie francouzského
pravoslavného teologa Oliviér Clémenta „Jiné slunce“.

Setkání s farářem se v únoru uskuteční v rámci setkání po ekumenické
bohoslužbě v úterý 22. ledna asi od 20.00 v Klubu.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
se koná
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

v úterý 22. ledna od 19 hodin
v kapli sv. Michaela.
(kostel Panny Marie Sněžné).

Po jejím skončení bude posezení v Klubu.
Účastní se:
farnost Panny Marie Sněžné, Praha 1;
Československá církev evangelická, Praha 2-Vinohrady;
Církev adventistů sedmého dne, Londýnská, Praha 2;
Církev bratrská, Římská, Praha 2;
Československá církev husitská, Dykova, Praha 2.
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Slavnosti v roce 2013
Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám,
že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození
Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení tohoto našeho Spasitele.
Únor
Březen

středa
neděle

13. 2. Popeleční středa, začátek doby postní
31. 3. slavnost Zmrtvýchvstání
našeho Pána Ježíše Krista
Květen
čtvrtek
9. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně
neděle
19. 5. slavnost Seslání Ducha Svatého
čtvrtek
30. 5. slavnost Těla a krve Páně
Prosinec
neděle
1. 12. první neděle adventní, začátek očekávání
příchodu našeho Pána Ježíše Krista
Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

Plán na první pololetí roku 2013
Leden

úterý

22. 1. Ekumenická bohoslužba,
po skončení setkání v Klubu
Únor
úterý
12. 2. Masopustní setkání,
společná večeře s bratry františkány
Postní doba každé úterý 19. 2.
Postní setkávání nad Písmem
- 19. 3.
Březen
Neděle
24. 3. Květná neděle
– Křížová cesta na Petříně
Květen
Pátek
24. 5. Noc kostelů
Červen
Farní výlet
Do těchto programů se můžeme zapojit svojí účastí, modlitbou nebo aktivní
pomocí (organizace akce, přípravou a donesením nějakého pohoštění, aj.,
bližší informace na faře).

Z DIECÉZE
Podvečer modliteb za životní prostředí
Ekologická sekce ČKA se připojuje k lednovým modlitbám a připravuje
Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu. Kázáním poslouží
Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. v klášteře Emauzy (přízemí), Praha 2,
Vyšehradská 49, v úterý 15. ledna 2013 v 17.30.
___________________________________________________________________________
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Varhanní nešpory u Maltézských rytířů
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ se koná v kostele
P. Marie Pod řetězem v Lázeňské ul. v Praze 1 koncert duchovní hudby v úterý
15. 1. od 17:00. Zazní varhanní díla pro varhany a flétnu. Účinkují: Kateřina
Jansová – flétna, Přemysl Kšica – varhany. Lavice jsou vytápěné, vstup volný.

Zlatá Praha
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se koná v neděli 20. 1. od 16:00 do 18:00
v zasedacím sále úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Smíchov (naproti
vchodu do kostela sv. Václava) pod názvem „Jak žijeme”. Život jednotlivých
křesťanských církví přiblíží jejich zástupci. Vstupné dobrovolné, alternativní
program pro děti zajištěn. Informace na http://www.focolare.cz.

Týden modliteb za jednotu křesťanů, 18.-25. ledna
Každoročně v lednovém týdnu, který začíná památkou Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů, a vrcholí svátkem Obrácení svatého Pavla, se věřící v Krista
spojují v modlitbách za jednotu křesťanů. Tradiční společné ekumenické
bohoslužebné shromáždění za jednotu křesťanů bude v pondělí 21. ledna
v 18.00 ve sboru Církve bratrské, Soukenická 15, Praha 1.

Projekt Zdravá rodina
Arcidiecézní charita Praha zahajuje nový projekt adresné podpory
potřebným českým rodinám. Princip pomoci vychází z úspěšného rozvojového
programu Adopce na dálku, který pražská Charita realizuje od roku 1993
a který již pomohl ve vzdělání více než 30 tisícům nejchudších dětí
z rozvojových zemí. Projekt Zdravá rodina cílí na vícečetné rodiny a bude
pomáhat především v oblasti zdraví a vzdělání.
Rodiny zapojené do projektu získají přímou finanční pomoc zejména na
vzdělávání a péči o zdraví. U podpory v oblasti péče o zdraví je dána přednost
té pomoci, která není hrazena ze zdravotního nebo sociálního systému státu
a která umožňuje, aby rodina mohla zůstat pohromadě nebo aby byl zmírněn
dopad nemoci na jednotlivce, případně na celou rodinu. Do této oblasti patří
i podpora léčebných pobytů, léky atd. V případě podpory vzdělávání dává
charita dětem možnost účastnit se mimoškolních aktivit, navštěvovat základní
uměleckou školu či rozvíjet svůj talent v jiné oblasti a to v těch případech, když
by si to rodina z finančních důvodů nemohla dovolit.
Stejně jako Adopce na dálku je projekt Zdravá rodina založen na solidaritě
mezi lidmi. Adresnost projektu spočívá v tom, že dárci ví, na jaké výdaje
přispívají. Tedy např. na výuku hry na varhany pro dívku. Vzhledem k ochraně
soukromí však nebudou znát konkrétního příjemce.
Více informací: www.praha.charita.cz/zdravarodina
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MYŠLENKY
Modlitba od Ludwiga van Beethovena
Bože Duchu, každým prostorem a nekonečným časem pronikáš, vyvýšený nad
všecky hranice myšlenky, jež se pne vzhůru. Rozkázal jsi zmatku, aby se stal
ušlechtilým řádem, dříve nežli povstaly světy, byl jsi Ty! Dříve nežli povstaly
sféry pod námi a nad námi, dříve nežli Země plula v nebeském prostoru, byl jsi
Ty sám, až Tvou skrytou láskou to, co nebylo, povstalo k bytí a Tobě zaznělo
vděčnou písní chval. Co Tě k tomu mělo, abys projevil svou moc, svou dobrotu
bez mezí? Jaké skvoucí světlo vedlo Tvou sílu, moudrost bez míry? Co zplodila
nejdříve? Veď mého ducha, pozvedej ho svou silou z těžké hlubiny, aby bez
bázně spěl vzhůru v ohnivém vzmachu! Neboť Ty, Ty jediný víš, Ty jediný
můžeš naplnit nadšením!
:) Štědrost obohacuje, lakota ožebračuje.
:) Pokrytci nejvíc podvádí sami sebe.
:) Lidé, kteří za ničím nestojí, obyčejně pod vším padají. (Jaroslav Kratka)
Ježíš nás učí: Neshromažďujte si poklady na zemi! Zde je všechno nestálé,
nejisté, všechno tu podléhá zkáze. A když se nám i podaří něco zachránit od
rzi, molů a zlodějů, smrt nám to jednou stejně všechno vezme. To je zloděj,
který obere každého. A dokonale! Kdo má rád bohatství, ten nestojí o Boží
království. Kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce. (Ludvík Černoch)
Pane, Ty znáš mou nevěrnost. Voláš mě, abych Ti sloužil tam, kde jsem.
Svěřil´s mně věci malé i větší. Dopřáváš a dáváš mi potravu a všechno
potřebné k životu. Nereptáš na to, že se sytím a strojím, že se raduji z
pěkných věcí a odpočívám. Miluješ mě přece.
Pane, nauč mě rozpoznávat, co je velké a co malé. Nedovol však, abych
pohrdal menšími a vnějšími věcmi, neboť jejich prostřednictvím na mně
pracuješ: penězi, které necháváš procházet mýma rukama, skývou
vezdejšího chleba, jímž mě sytíš, i chlebem, který mám rozdat, i tou
nejmenší prací, kterou v Tvém jménu konám. Ani ta nejmenší věc není pro
Tebe příliš nepatrná. Proto ses stal tělem. Světlem pro mé nohy je Tvé slovo,
osvěcuje moji stezku. Amen. (Ž 119, 105)
Dvě odlitby Joachyma Dachsela
Jen blázen ovládá sebekárání. "Káral jsem svou duši: - když jsem se snažil
vyvyšovat se na úkor toho slabšího, - když jsem pochybil a utěšoval se
chybami ostatních, - když jsem se strachy podlomený holedbal svou
nesmírnou trpělivostí, - když jsem svůj šat pozvedal, abych unikl špíně
života. - když jsem chválil Boha a svůj chvalozpěv pokládal za ctnost. "
(Chalíl Džibrán)
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
___________________________________________________________________________
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K ROKU VÍRY
PORTA FIDEI
Vybráno z Apoštolského listu papeže Benedikta XVI. k vyhlášení Roku víry
(11. 10. 2012 - 24. 11. 2013)
1. Brána k víře (srov. Sk 14,27), jež uvádí do života ve společenství s Bohem
a umožňuje vstup do jeho církve, je pro nás vždy otevřena. Překročit její
práh lze tehdy, jestliže se hlásá Boží slovo a srdce se nechá přetvářet
proměňující milostí. Vstoupit do této brány znamená vydat se na cestu, která
trvá po celý život. Tato cesta začíná křtem (srov. Řím 6,4), díky němuž
smíme Boha nazývat Otcem, a končí tehdy, když skrze smrt projdeme do
věčného života. Ten je plodem zmrtvýchvstání Pána Ježíše, který chtěl
darem svého Svatého Ducha přivést všechny ty, kdo v něj uvěří, do své slávy
(srov. Jan 17,22). Vyznávat víru v Trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého –
znamená věřit v jednoho Boha, který je láska (srov. 1 Jan 4,8): Otce, jenž
v plnosti času poslal svého Syna pro naši spásu, v Ježíše Krista, jenž
v tajemství své smrti a zmrtvýchvstání vykoupil svět, a v Ducha Svatého,
jenž po staletí vede církev v očekávání slavného Pánova návratu.
2. Již od samého začátku své služby jsem jako nástupce svatého Petra mluvil
o nutnosti znovu objevit cestu víry a s novou intenzitou ukazovat radost
a nadšení ze setkání s Kristem. V homilii během mše svaté při zahájení
svého pontifikátu jsem řekl: „Celá církev a pastýři v ní se musí jako Kristus
vydat na cestu, aby vyvedli lidi z pouště na místo života, k přátelství
s Božím Synem, k tomu, který dává život, a to život v plnosti.“ Často se
stává, že křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky
své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu života
společnosti. Ve skutečnosti však už tento předpoklad nejenže není
samozřejmý, ale často je i veřejně popírán. Důvodem je hluboká krize víry,
která postihla množství lidí.
3. Nelze se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chuť a světlo zůstalo skryto
(Mt 5,13-16). Tak jako samařská žena mohou i dnešní lidé zakoušet potřebu
vydat se ke studni a slyšet Ježíše, který nás zve, abychom v něj uvěřili
a čerpali živou vodu vyvěrající z jeho pramene (srov. Jan 4,14). Ježíšovo
učení skutečně zaznívá i dnes se stejnou intenzitou: „Neusilujte o pokrm,
který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu“ (Jan 6, 27).
Otázku, kterou tehdy Ježíšovi kladli jeho posluchači, vznášíme i dnes: „Co
máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ (Jan 6,28). A Ježíšova odpověď:
„To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal“ (Jan 6, 29).
4. Ve světle všech těchto skutečností jsem se rozhodl vyhlásit Rok víry.
Začal 11. října 2012, u příležitosti 50. výročí zahájení II. vatikánského
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koncilu, a skončí o slavnosti Ježíše Krista Krále, 24. 11. 2013. Na datum
jeho začátku zároveň připadá 20. výročí vydání Katechismu katolické církve.
Byl vyhlášen mým předchůdcem, bl. Janem Pavlem II., aby všem věřícím
ukazoval sílu a krásu víry. Rok víry vyhlásil též papež Pavel VI. v roce
1967, aby tak připomněl mučednictví svatých Petra a Pavla u příležitosti
1900. výročí jejich nejvyššího svědectví víry. Chtěl, aby to byl pro celou
církev slavnostní okamžik „skutečného a upřímného vyznání stejné víry“
a aby toto vyznání bylo učiněno „jednotlivě a společně, svobodně a vědomě,
vnitřně i navenek, pokorně a upřímně“. Domníval se, že tímto způsobem
celá církev znovu získá „přesné povědomí o své víře, kterou tak bude moci
oživit, očistit, potvrdit a vyznat“. Dalekosáhlé společenské změny, k nimž
v oné době docházelo, jen potvrdily, že slavení Roku víry bylo potřebné.
Tento rok byl zakončen Vyznáním víry Božího lidu, jež mělo ukázat, že
podstatný obsah, náležející ke staletému dědictví všech věřících, je třeba
potvrzovat, chápat a prozkoumávat stále novým způsobem. Jedině tak je
možné důsledně vydávat svědectví v dějinných okolnostech odlišných od
minulých podmínek.
5. V jistých ohledech viděl můj ctihodný předchůdce v tomto roku „důsledek
a požadavek pokoncilního období“ a byl si plně vědom závažných problémů
své doby, zvláště pak těch, které činily vyznání pravé víry a její správný
výklad těžšími. Zdá se mi, že začátek slavení Roku víry v den padesátého
výročí zahájení II. vatikánského koncilu nabízí dobrou příležitost k tomu,
abychom pomohli lidem pochopit, že texty koncilních otců, slovy bl. Jana
Pavla, „neztrácejí…svou hodnotu ani výkonnost. Je nezbytné, aby se
vhodným způsobem pročítaly, abychom se s nimi seznamovali a přijímali je
jako kvalifikované a normativní texty učitelského úřadu v rámci tradice
církve… Cítím povinnost poukázat na koncil jako na velkou milost, kterou
církev ve 20. století obdržela; je pro nás bezpečným kompasem, který nám
umožňuje, abychom se dobře orientovali ve století, které se před námi
otevírá“.
pokračování příště
_________________________________________________________________

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
19.00–20.00 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci moderovaná adorace s hudbou

___________________________________________________________________________
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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.
bratr Eliáš OFM
Setkání katechumenů
(příprava dospělých na křest).
Pondělí v 19.00, sraz před farou.
Katechetka Marie Hlaváčová
P. Antonín Klaret OFM
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.

Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19.00 na faře. Sraz na
nádvoří před kostelem.
Katechetka Simona Skřivánková.
www.simsk.cz
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 seniorů
Úterý od 9.00 v Klubu. Setkání při
čaji a kávě po ranní mši svaté, začíná
v 8.00. Jiří Petrus

_____________________________________________________________________
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: bratr Eliáš Tomáš Paseka OFM, elias@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 25. 1. 2013. 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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