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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
v únoru budeme poprvé slavit památku blahoslavených Čtrnácti pražských
mučedníků. Na uznání mučednické smrti Svatým stolcem se čekalo čtyři sta
let. A my máme tu milost, že jsme první, kdo slavíme jejich památku.
Přítomnost relikvií mučedníků a prostor našeho kostela a kláštera posvěcený
jejich životem jsou pro nás velkou výzvou. A ještě jedno prvenství budeme
mít. Právě 15. února bude česky sloužit mši svatou pražský nuncius, arcibiskup
Giuseppe Leanza, pouze promluva bude italsky, samozřejmě s překladem. Jeho
osoba je také neoddělitelně spojena s našimi mučedníky nejen tím, že je Ital,
ale že s námi prožíval poslední výročí jejich smrti (15. 2. 2012), kdy čtrnáct
františkánů ještě blahořečeno nebylo a v jeho přání a požehnání už toto
blahořečení bylo zmíněno. Na jeho přítomnost mezi námi se velmi těšíme.
Každá podobná událost nám připomíná naši mezinárodní blahoslavenou
komunitu, ale také úkol odstraňovat překážky, které se mohou nahromadit
mezi rozdílnými lidmi v samém srdci Evropy.
Pane, ať na přímluvu blahoslavených čtrnácti umučených bratří usilujeme
o jednotu a porozumění s takovým nasazením a obětavostí, abychom mohli být
dobrými následovníky jejich díla a mohli na místech posvěcených jejich krví
obnovovat tvůj dům a jednou ať se spolu s nimi radujeme z Tvého díla spásy.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Filmové večery
Paulínky zvou na dva filmové
večery ve Farním klubu u Panny
Marie Sněžné, v pátek 8. února
a v pondělí 11. února od 19.15 na
film Lurdy (1. a 2. část).
Film uvede P. Miroslav Cúth.
Dobrovolné vstupné bude použito
na pokrytí provozu klubu v tyto
večery. Konec vždy ve 21 hodin.
Pokud někdo z farnosti v Lurdech byl a chtěl by 11. února říci své krátké
svědectví, nechť se paulínkám ozve na email: andrea@paulinky.cz

Masopustní setkání
bude v úterý 12. února 2013 při společné večeři s bratry františkány. Může
být i rozličná příloha od dobrovolníků z farnosti. Začneme v 18:00 hodin mší
svatou, poté nešpory a po skončení nešpor vařená vepřová kolena v refektáři.

Popeleční středa – letos 13. února
je dnem přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života.

Výročí smrti Čtrnácti pražských mučedníků
blahořečených v minulém roce. V den jejich
smrti v pátek 15. února bude v 17.15
křížová cesta, od 18 hodin mše svatá a po
jejím skončení modlitba u hrobu a dále
setkání v refektáři.
Hlavním celebrantem bude apoštolský
nuncius v České republice Mons. Giuseppe
Leanza. Mše bude sloužena v českém
jazyce, homilie bude italsky s českým
překladem. Srdečně zveme na tuto slavnostní mši svatou.

Křížová cesta
bude po celé postní období každý pátek a neděli v 17.15. Poprvé v pátek
15. února.
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Postní setkávání
Popeleční středou 13. února začíná postní doba. Každé postní úterý (od
19. února do 19. března) se bude konat v Klubu od 19.19 hodin setkání,
abychom hlouběji prožívali postní dobu a připravili se na slavení
velikonočních svátků. Setkání začne mší svatou v 18.00 v kapli. Poté se bude
pokračovat v Klubu zamyšlením nad Písmem a společnou modlitbou. Můžete
přijít až do Klubu, ale prosíme včas, nejpozději v 19:15. Poprvé se sejdeme
v úterý 19. února 2013.

Moderovaná adorace
bude v únoru již třetí čtvrtek, t. j. 21. 2. od 19 hodin v kapli.

Tříkrálová sbírka
Děkuji všem, kteří jste se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Zvláště vám
starším a dětem, kteří jste s laskavostí vyráželi do ulic s kasičkou. Děkuji
i všem, kteří pomohli modlitbou, finanční částkou nebo jinou podporou po
celou dobu konání Tříkrálové sbírky. Naše farnost přispěla na pomoc
potřebným částkou 39 110 Kč. Celkem se v Praze vykoledovalo 2 114 078 Kč,
v pražské arcidiecézi 4 205 496 Kč. Všem Pán Bůh zaplať.
Helena Podlahová – koordinátorka Tříkrálové sbírky

Nabídka pomoci
Nabízím pomoc - s dětmi, seniorům, s domácími pracemi. Každý všední den
v době od 9 do 15 hodin.
Kateřina, telefon 732 784 934

K ROKU VÍRY
PORTA FIDEI
Vybráno z Apoštolského listu papeže Benedikta XVI. k vyhlášení Roku víry
(11. 10. 2012 - 24. 11. 2013). Pokračování z minulého čísla.

6. Obnovy církve lze dosáhnout také skrze svědectví, jež svým životem
vydávají věřící. Už tím, že žijí ve světě, jsou křesťané povoláni, aby
vyzařovali slovo pravdy, které nám zanechal Pán Ježíš. Sám koncil řekl ve
své věroučné konstituci Lumen gentium toto: „Kristus byl ovšem ‚svatý,
nevinný, neposkvrněný‘, nepoznal hřích a přišel jen usmířit hříchy lidu;
v církvi však jsou i hříšníci; je zároveň svatá i stále potřebuje očišťování
a jde trvale cestou pokání a obnovy. Církev‚ při svém putování prochází
mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od Boha‘ a hlásá kříž
__________________________________________________
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Páně a jeho smrt, dokud on nepřijde. Moc zmrtvýchvstalého Pána ji však
posiluje, aby trpělivostí a láskou překonávala trápení a nesnáze vnitřní
i vnější a aby ve světě věrně, i když zastřeně, zjevovala jeho tajemství až do
té doby, dokud nebude na konci odhaleno v plném světle.“
Rok víry je tedy z této perspektivy pozvánkou ke skutečnému a novému
obrácení se k Pánu, jedinému Spasiteli našeho světa. V tajemství své smrti
a svého vzkříšení Pán zjevil plnost lásky, jež nás vysvobozuje a volá
k obrácení života skrze odpuštění hříchů. Podle svatého Pavla nás tato láska
přivádí k novému životu: „Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme
spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou
slávou, tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6, 4). Díky víře
přetváří tento nový život celé lidské bytí podle radikální novosti
zmrtvýchvstání. Do té míry, v níž člověk svobodně spolupracuje,
procházejí jeho myšlenky i city, jeho mentalita i chování pozvolným
procesem očišťování a proměny na cestě, jež v tomto životě nikdy úplně
nekončí. „Víra, která se projevuje láskou“ (Gal 5, 6), to je nové měřítko
porozumění a jednání, které proměňují celý lidský život.
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 (kromě pátku a neděle)
19.00–20.00 tichá adorace v kapli sv. Michala
ve čtvrtek 21. února moderovaná adorace s hudbou
pátek, neděle: 17.15 křížová cesta

_____________________________________________________________________
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 18. 2. 2013. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1.
Náklady na vytištění tohoto čísla farního zpravodaje jsou 3 Kč.
Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
4

