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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
měsíc červen je spojen s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Máme je
zobrazené na bočním oltáři vpravo. Srdce je symbolem lásky a připomíná
nám, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna. Také Ježíšova
slova, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátelé dává svůj život,
ukazují, co je skrze Ducha svatého vlito s Boží láskou do našich srdcí nebo
co tato láska znamená.
Můžeme vnímat jak Boží láska, symbolizovaná Ježíšovým Srdcem,
poznamenává náš kostel. Hlasitým připomenutím její síly jsou Blahoslavený
Bedřich a jeho druhové. Tyto poklady však nemáme jenom pro obdiv, ale
především pro posílení naší víry v moc Boží lásky. Dnes se spíše věří v sílu
paží a ostrých loktů. Na kazatelně našeho kostela je v duchu Boží lásky
znázorněno, že síla paže je dobrá, aby udržela kříž. Kéž tuto křesťanskou
nauku máme nejen v našem kostele na očích, ale i v našich srdcích.
Přeji Vám krásný poslední měsíc školního roku.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
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.)

Moderní průvodce křesťanstvím
V úterý 4. června v 18 hod. bude v Rakouském kulturním fóru (vchod
naproti vchodu na faru), představena za osobní účasti autorů kniha Moderní
průvodce křesťanstvím (v originále Die christliche Matrix).
Manželé Dr. Peter Pawlowsky, katolík, dlouholetý vedoucí náboženské
redakce v rakouské televizi, a prof. Susanne Heineová, evangelička,
profesorka na evangelické teologické fakultě vídeňské univerzity, napsali
společně text odborně fundovaný, hovořící k modernímu člověku současným
jazykem, přitom inspirovaný a inspirující. Pro paní Heineovou jde zároveň
o symbolický návrat do rodné Prahy, kterou musela jako dítě za
dramatických okolností opustit po 2. světové válce. O knize promluví P. Petr
Kolář SJ. V překladu Heleny Medkové ji loni vydalo nakladatelství
Vyšehrad.

Kající pouť bratří františkánů na Sázavu
Zveme všechny muže, kteří se chtějí společně s bratry františkány modlit
nejen za františkánský řád.
Pátek 7. června: Společný odjezd
z Prahy z Hlavního nádraží ve 13.19 nebo
se připojte cestou (a kontaktujte bratra
Eliáše). V 15.00 hodin bude mše svatá
v kostele sv. Jakuba poblíž Stříbrné
Skalice; po ní vyrazíme pěšky do
sázavského kláštera (cca 5,2 km).
Sobota 8. června: Mše svatá
v sázavském klášteře, modlitba chval za
provincii u hrobu sv. Prokopa, křížová
cesta v Prokopské brázdě, oběd, odjezd do Prahy, pro zájemce návštěva
Malovid a kaple P. Marie Karmelské.
Co s sebou: spacák, karimatka, růženec, breviář (nejlépe v mobilu),
peníze na cestu, jídlo platí bratři. Kdo chcete jít s námi kontaktujte bratra
Eliáše: tompas987@gmail.com, 734 435 460.
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Farní výlet do Lštění v neděli 16. června 2013
Výlet se koná netradičně v neděli. Odjíždíme v 8.19 vlakem z Hlavního
nádraží do Senohrab, kam přijedeme krátce po 9. hodině. V Senohrabech si
prohlédneme novou kapli sv. Vojtěcha vysvěcenou v roce 2011. Půjdeme
pěšky kolem zříceniny hradu Zlenice k přívozu a na druhé straně řeky
Sázavy se můžeme zastavit na občerstvení v hotelu Kormorán. Budeme
pokračovat na Hradiště, kde bude mše svatá ve 13.00 hod v kostele
sv. Klimenta. Poté prohlídka hřbitova s výhledem do krajiny a cesta zpět na
vlak do Čtyřkol. Cestou možnost občerstvení a koupání u splavu v Sázavě –
plavky s sebou. Odjezd do Prahy podle dohody – vlaky jezdí každou půl
hodinu.
Míša a Pepino Antůškovi

Setkání s farářem
Setkání se koná v úterý 18. června od 19.19 hodin v Klubu. Na
programu bude zhodnocení letošní Noci kostelů a nápady na vylepšení
úspěšné akce. Prodiskutujeme také plán akcí na příští školní rok.

Primice bratra Eliáše
V neděli 23. června v 9.30 hodin bude v kostele
Panny Marie Sněžné sloužit první mši svatou

Eliáš Tomáš Paseka OFM.
(Mše v 9.00 a 10.15 nebudou.)
Kněžské svěcení přijme bratr Eliáš v sobotu
22. června v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha vkládáním rukou a modlitbou
arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky.

Výročí bratří františkánů
V červnu se dožívá významného životního jubilea několik bratří
dlouhodobě působících v naší farnosti. 5. června uplyne 25 let ode dne, kdy
byl vysvěcen na kněze P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM, kvardián
a provinční vikář, rektor kostela Navštívení Panny Marie v Hájku.
P. Matouš Josef Sleziak OFM, který vedl provincii v devadesátých letech,
oslaví 29. června 55 let od kněžského svěcení a P. Mgr. Jakub František
Sadílek OFM, moderátor farnosti Spořilo, oslaví 19. června 35. narozeniny.

Všem přejeme stálost zdraví, Boží požehnání a pevné místo
v bratrské komunitě.
___________________________________________________________
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Cyklistické putování
Již devátým rokem zveme mládež k týdennímu cykloputování, tentokrát
do Rybniště u Jiřetína pod Jedlovou v termínu 11.–18. srpna 2013.
Ubytování bude v penzionu v Rybništi. Cena pobytu je 1 800 Kč. Přihlásit se
můžete do konce června 2013 u Heleny Podlahové, telefon: 602 424 653,
mail: h.podlahova@seznam.cz.

Dětský domov v Krompachu prosí o spolupráci
Máte-li možnost darovat po svých dětech – oblečení, boty, hračky,
knížky, CD s pohádkou, písničky… děti budou moc rády. Vše do 18 let věku
dítěte. Věci přijímáme do konce srpna 2013. Informace poskytne: Helena
Podlahová, telefon: 602 424 653, mail: h.podlahova@seznam.cz.
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MYŠLENKY
Společné bohatství
Říkává se, že v manželství se nemá „měřit a vážit“, kdo dává víc – mohl by
to být začátek konce. Ale právě srovnávání je velkou slabostí staršího syna
(v příběhu o marnotratném synovi). Je velmi zavádějící srovnávat se
s druhými, počítat, kolik dostávám já a kolik ti druzí (od Boha nebo od lidí).
Už i prorok Jonáš předjímá chování staršího syna: Když se obyvatelé Ninive
obrátili a získali novou šanci, Jonáš místo radosti z obdarování „těch
druhých“ prožívá nespokojenost a hněv (srov. Jon 4,1–3) Nepochopitelné!
Ale vlastně – ve světle našich lidských zkušeností to trochu pochopitelné je.
Angelo Scarano

Otevři své srdce dobru
a učiň je průvodcem svého života. Budeš někdy litovat, žes byl tvrdý anebo
slabý, ale nikdy, žes byl dobrý. Budeš-li dobrý, budeš stále lepší a šťastnější.
Není většího zdroje pokoje a radosti, než jakým je upřímná dobrota. Tvoje
náboženství je jenom přeludem, neboť není-li v tobě dobro, není v tobě Bůh.
nakem křesťanství je láska.
Ludvík Černoch
Boj o přijetí porážek
a nezdarů našeho života musí zahrnovat i ty nejnepatrnější záležitosti.
Sv. Maxmilián Kolbe velmi rád prohrával, když hrál s bratry šachy. To byl
jeho „protitah“. V takovém jednání nacházel příležitost k umrtvování své
sebelásky a mohl se plně obracet k Pánu.
Tadeusz Dajczer
O dětech
Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, dej jim zakusit trochu zimy a hladu.
Čínské přísloví

Znáte nejjistější prostředek, jak učinit dítě nešťastným? Přivykněte je tomu,
aby dosáhlo všeho… Vaše dítě by nemělo dostat nic jen proto, že to chce,
nýbrž jen proto, že to potřebuje.
J.-J.Rousseau
Jsem součástí Božího díla přírody
Hmota mého těla je vypůjčena z hor, říček a větru… vápník mých kostí je
stejný jako ve skalách… i železo v mé krvi… voda v potocích je stejná jako
v mém těle a vzduch, který dýchám, je součástí poryvu větru. Jsme části
země a ona je částí nás, jsme tančící skály…
Marek O. Vácha
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník
___________________________________________________________
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Řeckokatolická církev
Společné označení pro východní katolické církve, které mají liturgii
byzantského obřadu. Římskokatolická církev je považuje za součást jediné
katolické církve. Řeckokatolíci neboli uniaté patří do velkého společenství
katolické církve, se kterou jsou věroučně jednotni. Uznávají autoritu papeže,
liší se pouze svým obřadem. Eucharistii a ostatní liturgické úkony slaví
v byzantsko-slovanském obřadu. Je zdůrazňovaná mimořádná úcta
k sv. Cyrilu a Metoději.
Historie
Velkým schizmatem roku 1054 bylo trvale narušeno společenství mezi
východní a západní církví. Vznikaly pokusy obnovit jednotu církve, ale
nepodařilo se to. Ke sjednocení menší části východních křesťanů
s římskokatolickou církví došlo až Brestlitevskou unií v r. 1596, následně
potvrzenou apoštolskou konstitucí papeže Klementa VIII. Část věřících
a kněžích opustila pravoslavnou církev a vyslovila se pro sjednocení
s Římem.
Uniaté, čili řečtí katolíci odvozují v českých zemích a na území bývalé
Československé republiky svůj původ od Užhorodské unie z r. 1646. V roce
1771 byla zřízena samostatná řeckokatolická eparchie (biskupství)
v Mukačevě a r. 1775 její sídlo přeneseno do Užhorodu. V r. 1915 zřízena
samostatná eparchie v Prešově, roku 1937 podřízena Svatému stolci v Římě.
Za komunistického režimu, po tzv. Prešovském soboru z 28. 4. 1950, byla
řeckokatolická církev v ČSR zakázaná a postavena mimo zákon. Na základě
usnesení čs. vlády z 13. června 1968 byla činnost řecko-katolické církve opět
obnovena. K 1. lednu 1993 byl zřízen samostatný biskupský vikariát pro
katolíky východního obřadu v ČR.
Exarchát
Dne 15. března 1996 vyhlásil papež Jan Pavel II. zřízení Apoštolského
exarchátu na území ČR pro katolíky východního obřadu a současně jmenoval
do čela tohoto exarchátu Mons. P. Ivana Ljavince, řeckokatolického biskupa
pro české země. Exarchát je přípravným stádiem zřízení eparchie (diecéze)
a spadá pod přímou pravomoc Apoštolskému stolci ve Vatikánu. Dne
24. dubna 2003 papež Jan Pavel II. jmenoval nového apoštolského exarchu
Mons. ThDr. Ladislava Hučku, který 31. 5. 2003 přijal biskupské svěcení.
Farnosti
Sídlem pražské řeckokatolické farnosti se stal kostel sv. Klimenta (dnes
katedrála) v areálu Klementina, který této církvi v r. 1930 daroval tehdejší
pražský arcibiskup František Kordač. Farnost byla zřízena 16. 12. 1933
a prvním pražským farářem se stal pozdější světící biskup prešovský
ThDr. Vasil Hopko. V ČR působí 25 řeckokatolických farností.
A. Kelnar
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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.
A. Brožová, T. Boková,
J. Štěpančíková, I. Záhorská
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.

Modlitební inspirace
Pane, Tvé slovo mě usvědčuje, že je jedině mou vinou, když se v životě
ocitám na dně. Dej, ať to tedy na nikoho nesvádím, falešně se neomlouvám,
ani Ti nechci uniknout. Už jsem mnohokrát poznal, že tím nic nevyřeším
ani nezastřu. Umíš si vždy nalézt dost prostředků, jak mě dostihnout
a usvědčit. Ať se proto raději vydávám v povolnou službu všemu, co chceš,
abych učinil ke svědectví Tvé lásky a slávy.
___________________________________________________________
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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 adorace v kapli sv. Michaela
PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Červen 2013

2. 6. Ne
4. 6. Út

9.30 První svaté přijímání
18.00 Prezentace knihy „Moderní průvodce
křesťanstvím“
7. – 8. 6. Pá, So
Kající pouť bratří františkánů na Sázavu
15. 6. So
18.00 Pobožnost u hrobu Čtrnácti mučedníků (po mši)
16. 6. Ne
8.19 Farní výlet do Lštění (odjezd z Hl. nádraží)
18. 6. Út
19.19 Setkání s farářem
22. 6. So
10.00 Kněžské svěcení bratra Eliáše
23. 6. Ne
9.30 Primice bratra Eliáše
15. 7. Po
20. 7. – 3. 8.
5. 8. Po
11. 8. – 18. 8.
15. 8. Čt
17. 8. So

Červenec–srpen 2013
18.00 Pobožnost u hrobu Čtrnácti mučedníků (po mši)
Rytíři kulatého stolu – letní tábor pro děti
Poutní titulární slavnost P. Marie Sněžné
Cyklistické putování
18.00 Pobožnost u hrobu Čtrnácti mučedníků (po mši)
První sliby františkánských noviců

kostel
RKF
kaple
Klub
katedrála
kostel
kaple
kostel
kaple
kostel

V době školních prázdnin nebudou v našem kostele ve všední dny mše svaté
v 7 hodin ani v neděli mše svatá v 10.15.
Zpovědní pohotovost bude pouze do 12 hodin.
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, klub: bratr Eliáš Tomáš Paseka OFM, elias@ofm.cz, 733 755 903
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.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz; www.lucianpms.cz
___________________________________________________________________
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