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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
měsíc květen je už tradičně zasvěcen úctě k Panně Marii. Poslední dobou je
tento měsíc ovšem také spojován s přípravami a samotnou realizací akce,
která brzy zdomácněla v našem vnímání církevního roku. Jde o Noc kostelů.
Především si myslím, že tato aktivita není proti mariánské úctě. Možná
dokonce dává této úctě nový rozměr. Boží Syn z kříže ustanovil Jana za syna
Panny Marie a svou Matku svěřil tomuto učedníkovi. Můžeme v tomto aktu
vidět svěření celého lidstva Panně Marii, a také Ježíšovo přání, aby se lidé
sjednotili u Jeho Matky.
Tato skutečnost mi vyvstala na mysli právě při rozjímání o mučednictví
našich bratří. Jistě Maria jako Matka nesla bolesti těchto bratří, kteří ji
prosili, aby u nich stála i v hodině jejich smrti. Bratři byli oficiálně
připočteni mezi blahoslavené v loňském roce, ale v našem vnímání asi hned
v okamžiku smrti. Je to jenom jedna strana péče Panny Marie. Neumím si
představit, že by neměla ve své péči i ten rozvášněný dav, jemuž sice
nehrozila bezprostředně smrt, ale zato věčná záhuba. Jistě se stále přimlouvá
i za ty, kteří se podíleli na svržení Mariánského sloupu. Na nás je, abychom
její péči podporovali modlitbou u hrobu mučedníků. Je také třeba zpřístupnit
cestu k Marii i těm, kteří si myslí, že možná přišli jen náhodou. Ona je zve
a spoléhá i na nás.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Májový koncert
v sobotu 11. 5. v 19 hodin v kostele. Účinkují: Ženský pěvecký sbor Píseň
a smíšený sbor Gaudium Praha. Skladby C. Saint-Saënse, A. Brucknera,
M. Duruflé, E. Suchoně, Z. Lukáše a dalších.

Otec Norbert Šamárek OFM (1924-2001)
V den výročí úmrtí v neděli 12. května v 9.30 hodin bude
v kostele Matky Boží před Týnem sloužena mše svatá za
P. Norberta Šamárka. Celebrovat ji bude P. Vladimír Kelnar.

Přípravné setkání k Noci kostelů
Setkání k přípravě pro letošní Noc kostelů v naší farnosti se koná ve čtvrtek
16. května od 20 hodin v Klubu. Prosíme všechny, kteří jsou ochotni se
zapojit do realizace programu při Noci kostelů v pátek 24. 6., aby na toto
setkání přišli. Noc kostelů bude věnována vloni blahořečeným Čtrnácti
pražským mučedníkům. Kromě programu, který je uveden na protější straně,
budou také celovečerní aktivity: otevřené knihkupectví Paulinky, kavárna
v Klubu, výstava a tam všude je třeba pomoci.

První svaté přijímání
V neděli 2. června přistoupí děti poprvé k prvnímu svatému přijímání.
Společná mše svatá bude začínat v 9.30 hod. v kostele. (Mše v 9.00 a 10.15
nebudou.)

PŘIPRAVUJEME
Farní výlet do Lštění
Výlet se letos koná netradičně v neděli 16. června 2013. Pojedeme
dopoledne vlakem z Hlavního nádraží do Senohrab, odtud pěšky kolem
zříceniny hradu Zlenice, využijeme přívoz přes Sázavu, dále půjdeme ke
kostelu sv. Klimenta nad obcí Lštění, kde budeme společně s farářem
Antonínem slavit mši svatou. Podrobnosti v příštím čísle zpravodaje.

Cyklistické putování
Již devátým rokem zveme mládež k týdennímu cykloputování do Rybniště
u Jiřetína pod Jedlovou v termínu 11.–18. srpna 2013. Ubytování bude
v penzionu v Rybništi. Cena pobytu je 1800,- Kč. Přihlásit se je možné do
konce června 2013 u Heleny Podlahové, telefon: 602-424-653,
mail: h.podlahova@seznam.cz.
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Čtrnáct
O životě a smrti našich umučených a blahoslavených bratří františkánů
18.00 Mše svatá, nešpory ‐ modlitba breviáře s bratry františkány
19.10 Zahájení Noci kostelů ‐ slovo faráře, varhanní hudba
19.30 Seznamte se s našimi brášky, kteří už jsou v nebi ...
program pro rodiče s dětmi, výtvarná dílna
20.30 Františkánské čtení ‐ čtení z františkánské literatury
20.40 Prohlídka s výkladem
prohlídka kostela, kaple sv. Michaela s hrobem 14
mučedníků, ambitu a nově opraveného refektáře
21.10 Václav Josef Moravec – Litanie de Sancto Joanne Nepomuceno
novodobá premiéra skladby významného českého
kantora 2. pol. 18. století
Musica cum gaudio
Magdalena Šmídová Turchichová – soprán
Kristýna Pangrácová Franková – alt
Kristián Vacek, Lenka Nečasová – housle
Martin Šmíd – varhany
21.40 Prohlídka kůru a varhan s výkladem varhaníka
22.10 Františkánské čtení ‐ čtení z františkánské literatury
22.20 Prohlídka s výkladem
22.50 Duchovní hudba ‐ Christus factus est
odraz umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista ve vokální
hudbě renesance a baroka,
smíšený pěvecký sbor Local Vocal, řídí Martin Šmíd
23.20 Prohlídka kůru a varhan s výkladem varhaníka
23.45 Půlnoční modlitba
24.00 Ticho v kostele
pro ty, kdo chtějí na závěr rušné noci spočinout na chvíli v tichu
02.00 Závěr Noci kostelů
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
Farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, tel: 606 751 883, klaret@ofm.cz
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz
___________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – květen 2013
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Společenství v naší farnosti 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,
která začíná v 8.00. Jiří Petrus
Modlitby matek
Úterý od 18.00 do 19.30,
sraz na nádvoří.
Modlitby otců
Středa od 19.00 do 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 17.00 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.

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
čtvrtek:
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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 májová pobožnost
19.00–20.00 adorace v kapli sv. Michaela

