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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
již v uplynulém měsíci, nejkratším v roce, nám začala postní doba, která
potrvá téměř do konce března. V této době se i společně modlíme křížovou
cestu. Po opravě kaple nějakou dobu nebyly obrazy křížové cesty rozvěšené
a lidé přicházeli se stížností, že tam nejsou. Křížová cesta je výrazně
františkánskou záležitostí. Již sv. František často rozjímal o Ježíšově utrpení
a byl vyznamenán stigmaty. Františkán sv. Leonard z Porta Maurizia
postavil za svého života 570 křížových cest. Boží Syn je lidem v utrpení
velice blízký. Také říká, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své
přátelé dává svůj život. Sv. Terezie z Avily píše, že Krista miluje více pro
jeho umírání než pro zmrtvýchvstání. Pán Ježíš nás učí, že i my máme brát
svůj kříž a jít za ním. Pobožnost křížové cesty nám toto následování
umožňuje. Není to jen připomínka hrozné události, ale především Boží
lásky, která se takto k člověku sklání. Je to poselství pro naše těžké dny,
abychom i v nich hledali Boží království a jeho spravedlnost. Ve schránce
u mučedníků v kapli sv. Michala se množí prosby o jejich přímluvu
v různých těžkostech, často velmi vážných. Potřebujeme tuto přímluvu, ale
je také potřeba, abychom s Ježíšem šli svými křížovými cestami a vnímali
jeho podanou ruku. Na společné křížové cestě o 2. neděli postní byli se
mnou na začátku dva lidé, nikdo z těch, komu dříve obrazy chyběly. Ale
věřím, že slouží i k soukromým modlitbám. Přeji vám hojnost milostí
získaných při křížové cestě.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Postní setkávání
Každé úterý se koná v Klubu od 19.19 hodin postní setkání (poslední bude
19. 3.). Přípravou na setkání je mše sv. v 18.00 hod. a nešpory v kapli. Poté
budeme pokračovat v Klubu. Můžete přijít až do Klubu, ale prosíme včas,
nejpozději v 19.15.

Na Květnou neděli 24. března bude mše sv. v 9.30
Mše v 9.00 a 10.15 nebudou. Slavnost zahájíme žehnáním donesených
ratolestí v ambitu. Odtud se průvod odebere do kostela ke společné
bohoslužbě s pašijemi.

Křížová cesta na Petříně bude na Květnou neděli 24. března
v 15.00. Sejdeme se u prvního zastavení. Zveme rodiče, děti, mladé i starší.

Čím je pro mě společenství církve?
Farnost je místo, kam patřím, kde zažívám společenství s Pánem, který
říká: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich." (Mat 18,20).
Nejsme politická strana, občanské sdružení, ani jiné lidmi založené
společenství - jsme Boží lid. Jak se to projevuje? Slavíme společně
Eucharistii, a to je „střed a vrchol, k němuž směřuje život církve“. Střed je
středem jenom když má své okolí - bez okolí je jen pouhým bodem. Stejně
tak vrchol je vrcholem jenom když je pod ním nějaká hora – jinak je to
pouhé místo v rovině. Pokud je návštěva mše svaté naším jediným projevem
v životě společenství církve, je vrcholem nebo pouhou povinnou účastí?
Stačí nám chodit na mši svatou a pak domů do svých rodinných
společenství? Jsme ve farnosti jen pasivní návštěvníci, nebo aktivně
přinášíme i něco pro druhé?
Nestačí nám „jen“ účast na mši svaté a přejeme si být Božím lidem, který
se rád setkává i při jiných příležitostech? Chceme si pomáhat, být si nějak
vzájemně užiteční? A jak na to? Setkávání mohou být pastorační,
charitativní, modlitební, vzdělávací, misijní, evangelizační nebo jen tak pro
radost ze setkání. Pestrost generací, kterou zde můžeme zakoušet, je velmi
užitečná a obohacující, stejně tak i pestrost profesní.
O Letnicích dal Ježíš učedníkům Ducha svatého se všemi Jeho dary,
i s těmi mimořádnými ke službě, pro šíření svého učení, pro růst Božího
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království. Ježíšova výzva: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium
všemu stvoření.“ (Mk 16,15) se přece netýká jenom řeholníků, řádových
sester, misionářů, ale všech Jeho učedníků, tedy i mne, nás. Máme možnost
toto své učednictví žít třeba právě zde, u Panny Marie Sněžné, kde nám
k tomu bratři františkáni poskytují potřebné prostředí, prostor a podporu.
Chci-li být užitečným členem místní církve, je třeba převzít také konkrétní
zodpovědnost, třeba drobnou, ale s věrností.
Ducha svatého dostáváme v plnosti při biřmování jako vrchol naší
křesťanské dospělosti. A k dospělosti patří právě i zodpovědnost a služba
druhým.
Charismata - rozličná obdarování pro službu v církvi - mnohdy hned
nerozliším, nepoznám, přehlédnu. Určitě je užitečné se po nich Pána ptát.
Pojďme společně prožít obnovu svého biřmování, pojďme nabídnout svou
pomoc. Pokusme znovu se otevřít působení Ducha svatého, účinné lásce
a rozpoznávání našeho obdarování pro službu v církvi, v naší farnosti
Simona Krutská, , Ludmila a František Jirsovi, Lucie Vorlová

Katechumenát
Katechumenát zaujímá důležité místo, protože je uvedením do víry a do
křesťanského života, má připravit k přijetí Božího daru ve křtu, v biřmování
a v eucharistii.
Katechumeni, čili čekatelé křtu, jsou uváděni do křesťanského života
postupně, uprostřed společenství věřících ve farnosti. Druhý vatikánský
koncil v konstituci „Sacrosanctum koncilium“ reformuje průběh uvedení do
křesťanského života a zavádí znovu instituci katechumenů v římskokatolické
církvi. Kodex církevního práva definuje katechumeny v kánonu čís. 206
takto: „Zvláštním způsobem jsou s církví spojeni katechumeni, kteří totiž
vedeni Duchem Svatým výslovně žádají o včlenění do ní, a proto tímto
přáním a také životem z víry, naděje a lásky se spojují s církví, která se již
o ně stará jako o své“.
Katechumenát a jeho stupně:
1. stupeň - obřad přijetí do katechumenátu.
Je to obrácení k Bohu a katechumen projeví přání stát se křesťanem a je
církví přijat do katechumenátu. Ten je připravován vhodnou katechezí, a to
uvedením do modlitby, osvětlením Vyznání víry, morálky a Desatera.
2. stupeň - obřad zařazení mezi čekatele křtu.
Katechumen pokročil ve své víře a je připuštěn k hlubší přípravě na
přijetí svátosti. Toto období splývá s postní přípravou na Velikonoce.
Probíhá intenzivní příprava a hlubší poznání Krista Spasitele, směřuje
k očistě srdce a k pokání. Toho se dociluje prostřednictvím skrutinií, neboli
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zkoušky. Skrutinia jsou zaměřena k osvobození od hříchu a ďábla a posilují
víru v Krista.
3. stupeň – obřad s přijetím svátosti se katechumen stává křesťanem
Slavnostně přijímá křest, je zároveň biřmován a zúčastňuje se slavení
Eucharistie a poprvé přijímá Tělo a Krev Páně.
Společenství věřících má být katechumenům nápomocno v duchu
družnosti a otevřenosti. Mají se za ně modlit a doprovázet duchovně slovem
i po křtu. Je žádoucí, aby nově pokřtěným byla v každé situaci poskytována
přátelská pomoc. Doporučuje se, aby se ve výročí křtu nově pokřtění znovu
shromáždili a děkovali Bohu za dar víry i načerpali nové duchovní
zkušenosti.
Arnošt Kelnar

Katechumeni, kteří budou letos o Velikonoční vigilii pokřtěni
v kostele Panny Marie Sněžné: Aneta Büchlerová, Pavlína Patáková, Jiří
Čížek, Česlav Jaroš a Filip Vurm.

Z DIECÉZE
Výstava: Tváře Krista 20. století
Marc Chagall, Salvador Dalí, Max Beckmann, Georges Rouault, Alfred
Kubin, Ernst Barlach, Karl Schmidt-Rottluff a další
Kolekce unikátních grafik ze sbírky Wolfganga Sternlinga z Městského
muzea v Žitavě spolu s kopií tzv. Malého žitavského postního plátna z 1573.
v kapli sv. Zdislavy v kostele kláštera dominikánů u sv. Jiljí
Popeleční středa - Velikonoce 2013, otevřeno denně 10.00-17.00 hodin.
Postní setkávání u dominikánů v kapli sv. Zdislavy:
Błażej Matusiak OP: Dogmata jako projev víry; St 6. 3. v 19.10
Volker Dudeck: Zázrak ze Žitavy. Malé a Velké žitavské postní plátno
Po 11. 3. v 19.30
Cyprián Suchánek OP: Růst ve víře - zdroje a překážky; St 13. 3. v 19.10
Šimon Hlavatý OP: Víra v duchovním životě; St 20. 3. v 19.10
Ludvík Grundman OP: Šíření víry - nová evangelizace; St 27. 3. v 19.10
Unie katolických žen zve na rekolekci v sobotu 9. 3. od 9 do 16 hod.
s P. Janem Pořízem OCD do Klubu u Panny Marie Sněžné. Lze si objednat
oběd do 6. 3. na tel. 220 181 329 nebo na ukz@volny.cz.
Pedagogická sekce České křesťanské akademie zve na přednášku doc.
Pavlíny Janošové, Ph.D.: "Učitel - klíčový aktér školní šikany", která se
koná v pondělí 18. 3. od 17 hod. na VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.
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Exercicie pro manželské páry
se budou konat 14.–20. 7. 2013 (od Ne večeře do So oběda) v Jiřetíně pod
Jedlovou, Penzion Dcer Božské Lásky. Exercitátorem bude P. MUDr. Jiří
Korda, administrátor farnosti Praha 4 - Lhotka. Samostatné pokoje pro
manželské páry s teplou a studenou vodou, WC, sprchy a koupelna jsou
společné. Plná penze. Cena pobytu je 6 000 Kč na manželský pár. Již se lze
předběžně přihlásit na tel. 222 181 777. Pořádá Centrum pro rodinu při AP.

MYŠLENKY
Scholastikové vždy opakovali úsloví: "Kdo není dobrý vůči sobě samému,
nemůže být dobrý ani ke druhým." Křesťanství chce sjednotit obě dvě lásky
- tedy lásku k sobě samému i lásku k bližnímu - do jediné lásky! Kdo toto
spojení odmítá, má sice lásku k sobě, ta je ale sobecká a zvrácená. (T. Špidlík)
:) Člověk myslí, proto hledá víru.
:) Bůh jasně překáží, jednou o něj každý zakopne.
:) Bůh není tam, kde se daří. Je tam, kde se věří.
Možná to někoho překvapí, ba i pohorší, ale při pohledu na umírajícího
Krista na kříži mě mimoděk napadá jedna Ezopova bajka: Král zvířat lev
společně s liškou a oslem ulovili jelena. Rozdělení kořisti přenechali oslovi.
Osel rozdělil kořist na tři naprosto stejné části. Lev se zachmuřil, vycenil
zuby, vrhl se na osla a roztrhal ho. Potom se obrátil na lišku: Ukaž ty, jak se
má správně dělit! Liška spojila všechny tři části kořisti a dala je lvu.
Spokojený lev se ptá lišky. Kdo tě naučil tak moudře dělit? Tamten,
odpověděla liška a ukázala přitom na zkrvavené pozůstatky osla. Zdá se, že
lidské dějiny odnepaměti tvoří egoističtí lvi, chytré lišky a spravedliví osli.
Toto drama stále pokračuje.....
(sepsal Prokop Siostrzonek)
Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš, slyšíme na Popeleční středu, na
začátku doby postní. Kristovo vzkříšení, které slavíme o Velikonocích, nás
ujišťuje: "Pamatuj, že nejsi jen prach". A to je pravý a podstatný důvod
velikonoční radosti.(Prokop Siostrzonek)
Modlitba: Věčný a milosrdný Bože, všecka lidská srdce máš ve svých rukou.
Odstraň z nich proto nepřátelství, nenávist a nedorozumění. Připrav brzy
cestu k pokoji a smíření. Zasloužili jsme trest za své hříchy, ale Pane, obrať
k nám opět svou laskavou tvář, zachraň nás a odpusť nám naše hříchy. Pane,
Ty jsi nejvyšší v celém světě. Proto stojí Země pevně a nekymácí se. Ty jsi
trpělivý a velice laskavý. Proto na Tebe čekáme.
(Gustav Adolf, švédský král, 1594-1632)
Myšlenky zasílá Charles Tvrzník
___________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – březen 2013

5

K ROKU VÍRY
PORTA FIDEI
Vybráno z Apoštolského listu papeže Benedikta XVI. k vyhlášení Roku víry
7. „Caritas Christi urget nos“ (2 Kor 5, 14): Kristova láska naplňuje naše
srdce a pobízí nás k tomu, abychom evangelizovali. Tak jako v minulosti nás
i dnes posílá na cesty světa, abychom zde hlásali evangelium všem národům
na zemi (Mt 28, 19). Svou láskou přitahuje Ježíš Kristus k sobě lidi všech
generací. I dnes je potřeba, aby se církev intenzivně nasazovala v úsilí
o novou evangelizaci a znovu objevila radost z víry i nadšení pro její
předávání. Misijní nasazení věřících, jež nikdy nemůže zeslábnout, čerpá
moc a sílu z každodenního objevování Boží lásky. Víra roste tehdy, je-li
prožívána jako zkušenost přijaté lásky a předávána dál jako zakoušená
milost a radost. Díky ní může náš život vydávat plody, neboť víra rozšiřuje
naše srdce v naději a umožňuje nám, abychom vydávali životodárné
svědectví: ano, otevírá srdce a duše těch, kdo odpovídají na Pánovo pozvání,
aby přilnuli k jeho slovu a stali se jeho učedníky. Jak potvrzuje svatý
Augustin, věřící se „posiluje vírou“. Svatý biskup z Hippo měl dobrý důvod,
proč se vyjádřil právě takto. Vytrvale ve svém životě hledal krásu víry, a to
až do té doby, kdy jeho srdce nalezlo spočinutí v Bohu. Jeho početné spisy,
v nichž vysvětluje význam a pravdivost víry, jsou jako nesmírně bohaté
dědictví stále aktuální a také dnes pomáhají mnoha lidem hledajícím Boha.
8. Jedině skrze víru tedy víra roste a posiluje se. Neexistuje jiná možnost,
jak získat jistotu ohledně svého života, než svěřovat se stále dokonaleji do
náruče lásky, která se zdá být vždy větší, neboť má svůj původ v Bohu.
Budeme mít příležitost vyznat svou víru ve zmrtvýchvstalého Pána
v katedrálách a kostelech celého světa, ve svých domovech a rodinách, aby
každý člověk pocítil silnou potřebu lépe poznávat odvěkou víru a předávat ji
budoucím generacím.
9. Přejeme si, aby tento rok vzbudil v každém věřícím touhu vyznat svou
víru v plnosti a s novým přesvědčením, s důvěrou a radostí. Bude dobrou
příležitostí k tomu, abychom víru intenzivněji slavili v liturgii, zvláště při
eucharistii, která je „vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň
zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla“. Zároveň doufáme, že věřící budou
svým životem stále věrohodněji svědčit. Je úkolem každého věřícího, aby
zvláště v tomto roce znovu objevil obsah víry, kterou vyznává, slaví, žije
a vkládá do svých modliteb, a aby přemýšlel nad samotným aktem víry.
Není bez důvodu, že se křesťané prvních staletí museli vyznání víry učit
nazpaměť. Sloužilo jim jako každodenní modlitba, aby nezapomínali na
závazek, který přijali ve křtu. „Víra vyrůstá z pevného základu, a tím je
6

Kristus Pán… Přijali jste je a vyznali, ale ve své duši a v srdci je musíte
uchovat jako trvale přítomná, musíte je opakovat na svém lůžku, připomínat
si je na veřejných místech a nezapomínat na ně ani při jídle. A i když vaše
tělo spí, musíte je opatrovat svým srdcem.“ říká sv. Augustin.
Kráceno, pokračování příště

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 seniorů
Úterý od 9.00 v Klubu. Setkání při
čaji a kávě po ranní mši svaté,
začíná v 8.00. Jiří Petrus
Modlitby matek
Úterý 18.00 – 19.30,
sraz na nádvoří.
Modlitby otců
Středa 19.00-20.30,
sraz na nádvoří.

Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19.00 na faře. Sraz na
nádvoří před kostelem.
Katechetka Simona Skřivánková.
www.simsk.cz
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
moderovaná adorace s hudbou
v kapli sv. Michaela od 19.15.
Adorace
Čtvrtek 19.00–20.00 v kapli;
každý čtvrtý čtvrtek v měsíci není
večerní adorace tichá, ale
moderovaná s hudbou.
Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu
od 17.00s 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.
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
pátek, neděle:
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
17.15 křížová cesta
19.00–20.00 tichá adorace v kapli sv. Michala
moderovaná adorace s hudbou bude ve čtvrtek 21. 3. v 19.15

Velikonoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
Květná neděle

24. 3. 9.30 s žehnáním ratolestí, 11.30, 18.00
15.00 křížová cesta na Petříně

Zelený čtvrtek

28. 3. 18.00
adorace v Getsemanské zahradě do 21.00

Velký pátek

29. 3. od 8.30 bude otevřena Getsemanská zahrada
15.00 křížová cesta na nádvoří
16.00 velkopáteční obřady

Bílá sobota

30. 3. 20.00 obřady Velikonoční vigilie
celebruje biskup Václav Malý

Neděle
31. 3. 9.00 a 10.15 s žehnáním pokrmů, 11.30, 18.00
Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonoční

1. 4. 9.00, 11.30, 18.00 (nebude mše sv. v 10.15)

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 20. 3. 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.

