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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
blahoslavení mučedníci se stále starají, aby význam našeho kostela
a zdejšího místa nezanikl. Možná i jako připomínka jejich služby a odkazu
byl náš kostel vybrán k nové iniciativě "24 hodin pro Pána", která vznikla na
podnět papeže Františka. Jedná se o adoraci spojenou se svátostí smíření po
dobu 24 hodin. Škoda, že o této akci můžeme napsat jenom to, že již
proběhla. Pokud se stane tradicí, zveřejníme za rok její datum včas.
Před námi jsou ale Velikonoce s křížovou cestou na Petříně na Květnou
neděli, se křtem a biřmováním o Velikonoční vigilii, dále pak Noc kostelů
a první svaté přijímání. Prosím vás, abyste všechny tyto události měli nejen
ve své paměti, ale i v modlitbách, aby s nimi byly spojeny všechny milosti,
které Pán do nich vložil a které my neumíme ani odhadnout.
Duch svatý nám však může darovat potřebné světlo, abychom usilovali
o to, co Pán od nás očekává. Někdy se toto očekávání projeví v nápadech,
někdy jenom v poslušnosti. S tím měl zkušenost i sv. Pavel, když píše:
„…běda mně, kdybych nehlásal…" (1Kor 9,16).
menší bratr Antonín

DUBEN VE FARNOSTI
Charitativní koncert
jehož výtěžek bude věnován školce Pink Crocodile pro děti s těžkým
a kombinovaným postižením (www.pink-crocodile.org/cs) bude v pondělí 7.
dubna od 19 hodin v Klubu. Na klavír, hoboj, saxofon a akordeon zahrají
učitelé a žáci Základní umělecké školy Adolfa Voborského v Praze 4,
Modřanech. Vstupné dobrovolné.

Setkání farnosti
bude v úterý 8. dubna od 19.19 v Klubu. Budeme se věnovat (mimo jiné)
přípravě na Noc kostelů, která letos proběhne v pátek 23. května 2014. Co
přineseme, to také sníme a vypijeme.

Na Květnou neděli 13. dubna
bude mše v 9.30 hodin (nebudou mše v 9.00
a 10.15). 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 13. dubna v 15.00.
Sejdeme se u prvního zastavení. Zveme rodiče, děti,
mladé i starší.

Křest a biřmování o Velikonoční vigilii
Stejně jako v minulých letech bude v našem kostele celebrovat Velikonoční
vigilii biskup Václav Malý. Při slavnostní mši budou pokřtěni, přijmou
svátost biřmování a poprvé svátost eucharistie René Bahr, Tomáš Komárek
a Miloslava Váňová, její manžel Lukáš Váňa bude biřmován a chlapec
Martin Macháček bude pokřtěn a přijme svátost eucharistie. Doprovázejme
je stálou modlitbou.

Duchovní obnova farnosti
začne v pátek 2. května v 18.00 mší svatou a bude pokračovat od rána
v sobotu 3. května. Duchovní obnovou nás bude provázet P. Angelo
Scarano, S.S.L. Th.D. Program bude zveřejněn na nástěnkách a na
webových stránkách farnosti.
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EKUMENICKÉ SETKÁNÍ
Je snad Kristus rozdělen? (1Kor 1,13)
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se v úterý 21. ledna 2014
konalo v kapli sv. Michaela po mši a nešporách ekumenické modlitební
shromáždění a následné setkání v Klubu. Vzácnými hosty byli farářka
Českobratrské církve evangelické Ester Čašková, kazatel Církve bratrské
Pavel Mošner a farář z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně P. Zdenek
Wasserbauer. Návštěvníky přivítal bratr Antonín, zúčastnili se také další
bratři františkáni. Uveřejňujeme promluvu P. Mošnera.

Promluva Pavla Mošnera ke slovu Mk 9, 33-41
Víte, jak hrozně těžké je přijmout někoho, kdo
k nám nepatří a při tom umí to stejné, jako my?
Představte si to! „Kdosi v Ježíšově jménu vyháněl
démony.“ Na to přece měli patent jen Kristovi
učedníci. Jen je Pán povolal, jak to čteme na začátku
Markova evangelia, aby kázali, uzdravovali a
vyháněli démony v Jeho jménu.
Pavel Mošner
Neřešme teď exorcismus. To je jiná kapitola. Jím
se dnes zabývat nebudeme. Jsme tu kvůli jednotě křesťanů.
Ano, když o nic nejde, tak jednotní jsme, ale když dvě církve dělají
stejnou práci, stejným způsobem ve stejném jménu, jak se pak dohodnou?
Jistě, spolupráce je možná, ale v biblickém příběhu nejde o spolupráci, při
níž se stanoví jasná pravidla „kdo s kým a za jakých podmínek“. Učedníci
potkali kohosi… Je tu „kdosi“, o němž neměli potuchy. A zjistili, že jim
někdo „fušuje do řemesla“. Netušili, že to někdo dělá stejně jako oni. Také
v Ježíšově jménu! Jen oni přece měli Mistra mezi sebou. Jak někdo může
pomáhat lidem ve jménu Ježíše, když s Ježíšem nechodí?! Když není Ježíšův
učedník! Dnes bychom řekli: „Když není pravověrný křesťan.“ Jen učedníci
byli přece vyvoleni a povoláni, aby vyháněli démony v Ježíšově jménu.
A tak tomu neznámému člověku brání. A pak se ptají Ježíše. Buď jim není
jasné, zda udělali dobře, když mu bránili, nebo chtějí na toho neznámého
Ježíšovi žalovat – vždyť je přece v sázce Ježíšovo jméno! Nebo chtějí od
Ježíše pochvalu… My neznáme důvod jejich otázky, ale známe Ježíšovu
odpověď.
Je neuvěřitelná! Zní: „Kdo není proti nám, je s námi!“ Ježíš říká, že ten
„ne-učedník“ ten „ne-prověřený“ ten „kristovec nižší kategorie“ nemůže
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přece použít Jeho jméno, aby učinil mocný čin, a hned na to Mu zlořečil. To
prostě nejde. Je zkrátka na naší straně, i když s námi nechodí. „Kdo není
proti nám, je s námi.“
Marek Ježíšovu odpověď zařadil za názornou ukázku pokory s malým
dítětem. Ale není to jen o pokoře. Je to také o velkorysosti, vděčnosti,
o milosti a o jednotě.
Žijeme ve společnosti, ve které se po celý život soutěží. Od malého věku
přes školní věk až do penze a možná i dál. „Kdo z koho!“ To je heslo naší
doby a našich všedních dnů. Kdo bude lepší? Kdo bude první? Kdo dostane
tu práci? Kdo to vyhraje? Kdo si to zaslouží? Kdo na to má? Konkurzy,
komparzy, konfrontace, konkurence. To je prý hybnou silou pokroku. To je
prý lék proti lenosti. To je prý jediná správná cesta k prosperitě. I učedníci
Pána Ježíše se hádali, kdo je z nich největší. Ale Ježíš řekne: „Kdo chce být
první, ať je poslední a služebník všech“. A vezme dítě, zřejmě malé, když ho
uzvedl, postaví je doprostřed učedníků a říká: „Dívejte se!“ Dítě! Malé dítě!
Kdo by mu v té honbě za efektivností věnoval pozornost. Dítě je neefektivní.
Musíte se o něj starat, investovat do něj a nevrátí se vám to. A přece: „Kdo
přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne“, říká Ježíš. A tak
tedy nejde o to, kdo je první, kdo to dělá lépe a kdo je nejefektivnější.
A najednou je to Jan, kdo si vzpomene na to, jak nedávno bránili tomu
neznámému, co ve jménu Ježíše vymítal démony. Tehdy řešili: „Kdo
z koho? Kdo to dělá lépe? Kdo má na to koncesi? Kdo je blíž k Ježíši? Kdo
smí a kdo nesmí používat Ježíšovo jméno? Kdo je lepší?“ My! My, my! Já,
já, já“. Jen my jsme Ježíšovi učedníci! My víme jak na to! Nás k tomu
povolal! Nám dal moc! A ten „kdosi“? Co on? Co ti druzí?
Sešli jsme se dnes z různých církví. Máme své tradice, svou křesťanskou
licenci, své věrouky. Kdo z nás to křesťanství dělá lépe? Kdo smí a kdo
nesmí používat Ježíšovo jméno? I nám do tohoto přemýšlení Ježíš mluví.
A bude mluvit vždycky. I kvůli nám vezme malé dítě a postaví je do našeho
středu. A řekne: „Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu,
nemůže mi hned zase zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás.“ Taková je
Ježíšova odpověď. A co na to tehdy učedníci? Porozuměli. Porozumíme
i my? Dítě je pořád ještě mezi nimi. Možná si tam hraje v písku a učedníci
pořád ještě stojí okolo. A hledí na ně. A tehdy, myslím, tehdy, jim to dojde.
Že nejde o to se předhánět. Že nejde o to hájit svou věrouku, svůj původ, své
vyvolení, svou pravověrnost a tradice … „Kdo není proti nám, je pro nás!“
… Že jde o to přijmout Ježíšovo slovo napomenutí. Uklidnit se a uvěřit
tomu, co Ježíš říká. Vyžaduje to od nás pokoru, vděčnost a velkorysost. A to
je cesta k jednotě. Amen.
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Z LITERATUTRY
O horlivosti
Jedním z nejlepších plodů života spojení a odevzdanosti do Boží vůle je to,
že se v duši udržuje oheň lásky k Bohu, ale i lásky k bližnímu. Při častém
dotyku ohniska bytostné lásky se duše zapaluje pro zájmy a slávu Boží a pro
šíření království Kristova v srdcích. Pravý vnitřní život je zdrojem horlivosti.
Miluje-li člověk vskutku a opravdově Boha, touží, aby byl Bůh milován, aby
“se jeho jméno oslavovalo, aby jeho království přišlo do druhých, aby se ve
všem děla jeho vůle (Mat 6,9-10)”.
A co je to vlastně horlivost? Je to zápal, který spaluje a se sdílí, který
stravuje a se šíří, je to plamen lásky - nebo nenávisti - projevující se zevně
činností.
Špatná horlivost
o V nejostřejší podobě je to horlivost pomahačů satanových, kteří se všemi
prostředky snaží vyrvat z Kristových rukou duše vykoupené jeho
drahocennou krví.
o Horlivost farizejská: má zdroj v pýše. Ti, co jsou jí zachváceni, jsou
naplněni nezřízenou úctou k vlastní dokonalosti. Chápou jen své
myšlenky a všechno, co se s nimi neshoduje, nutně haní. Chtějí si vše
vyložit podle vlastního způsobu, nazírání a jednání. Odtud neshody. Tato
horlivost vede k nenávisti.
o Horlivost přemrštěná: stále napjatá, nepokojná, zmítaná a pobouřená. Pro
duše posedlé touto horlivostí není nic dost dokonalé. Kritizuje všechno,
co se dá. Tato horlivost je hořká, protože je netrpělivá, neohleduplná
a chybí jí vnitřní posvěcení. Je u ní riziko, že při plení vytrhá i rostlinky
dobrého semene (Mat 13,28). A co odpověděl Ježíš Kristus na tuto
prchlivou horlivost? “Nevíte, čího ducha jste. Syn člověka nepřišel duše
zahubit, nýbrž spasit (Luk 9, 54-56).”
Dobrá horlivost
Dobrá horlivost nezná tyto výstřelky. Nerodí se v duši ze snahy vynucovat
své osobní pojetí dokonalosti nebo pocitu vyplněné povinnosti nebo
z nepromyšlených prudkých hnutí mysli, ale z ryzí, pokorné lásky Boží a je
plná mírnosti.
Svatý Benedikt zahrnuje způsoby dobré horlivosti dobrého mnicha vůči
bratřím do tří forem:
o Úcta: ať si všichni prokazují uctivou bratrskou lásku. Lásku, která je
v Bohu a kvůli Bohu. Náklonnost, která je božská ve svém zdroji
a pohnutce, lidská ve svém vyjádření. Čím více duše dospěla k odpoutání
od tvorů, tím více může lidsky milovat se svatou svobodou.
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o Trpělivost vůči druhým: trpělivost při vzájemném snášení nedostatků jak
tělesných, tak mravních. I duše, které jsou velmi blízko Bohu, si podržují
nedostatky, nedokonalosti. “Bůh těmto duším ponechává ony ubohosti,
aby se stále udržovaly v pokoře” (Sv. Řehoř). Diví-li se někdo těmto
chybám, prozrazuje tím pramalou životní zkušenost. Kdo to všechno
přikryje závojem? Horlivost lásky, vskutku, jen láska uskuteční tento
zázrak a dá nám překonat přirozenost a milovat naše bratry “z masa
a kostí”, tj. tak, jak jsou.
o Připravenost prokazovat si vzájemné služby. “Pokorně si važte jeden
druhého, více než sebe, hledíce každý nejen na své věci, nýbrž také na
věci druhých (Flp 2,4)”. Myslet více na bližního než na sebe, na jeho
zájmy, na jeho spokojenost, na jeho radost: to je znamení pravé lásky,
neboť má-li někdo takto jednat, a to ne jednou, ne desetkrát, ale vždy, za
všech okolností vůči našim bratřím bez rozdílu, musí opravdu milovat
Boha. Je to láska k Bohu, která v témže rozletu objímá Boha i vše, co je
s ním spojeno: lidství Kristovo a v Kristu pak všechny členy jeho
mystického těla. Kristus trpí v trpících, je nemocen v nemocných,
zarmoucen v duších, jež jsou sklíčeny smutkem. Tím, že ulehčujeme
svým bližním, ulehčujeme jemu samému.
Úryvky z knihy "Kristus, ideál mnicha" vybrala Tereza Skálová
Autorem je bl Columba Marmion, OSB (1858-1923), kněz, benediktinský opat

Z CÍRKVE
Týden modliteb za mládež
proběhne v týdnu před Květnou nedělí (6.–13. 4. 2014). Cíle tohoto týdne
jsou tři:
o doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou,
protože „bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“;
o pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství
církve;
o vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují
volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.
V rámci týdne proběhne diecézní setkání mládeže v pátek 11. 4. v 19 hodin
v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí a v sobotu 12. 4. od 9.30
v salesiánském centru v Kobylisích.

Svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II.
Dne 27. dubna 2014 bude v Římě papež František za přítomnosti papeže
Benedikta svatořečit své předchůdce na Petrově stolci, blahoslaveného
papeže Jana Pavla II. a blahoslaveného papeže Jana XXIII.
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MYŠLENKY
Veronika byla laskavá, pozorná žena, která prostě nesnesla pohled na utrpení
a přišla na pomoc. Bůh dal ženám zvláštní poměr k životu, aby ho tvořily,
chránily, uchovávaly. Odtud ta jejich schopnost sloužit až do konce a nebát
se umírání. Veronice nevadilo, jak jsem vypadal a s kým jsem byl veden.
Byl jsem potřebný.
Petr Piťha
Svatý Augustin nazývá kritika „nenapravitelným člověkem“.
Nenapravitelnými lidmi jsou ti, kteří nevěnují pozornost svým vlastním
hříchům a zaměřují se na hříchy druhých. Nehledají, co by se mělo změnit,
nýbrž to, do čeho by se mohli „zakousnout“. A jelikož nemohou omluvit
papež František
sami sebe, jsou vždy připraveni obviňovat ty druhé!
Nemluv špatně o člověku. Sedí v tobě a tajně naslouchá.

Stanislav Lec

Dlouho musí žít, kdo se chce stát člověkem.

Saint-Exupéry

Buďte živým výrazem Boží dobroty: "dobrotou v obličeji, něhou v očích,
láskou v úsměvu, laskavostí v pozdravu...“
Matka Tereza
I dnešní křesťanští manželé mají misijní poslání pro ty rodiny, které nevěří
nebo nežijí podle přijaté víry. „Křesťanská rodina svým příkladem
a svědectvím... poskytuje světlo těm, kteří hledají pravdu.“ (Lumen Gentium)
Jaroslav Schrötter

Dnes už se hněvám opravdu jen na sebe – pro své hříchy.

sv. Augustin

Bůh není nucen dělat, co dělá... Co dělá, dělá proto, že to chce dělat... Od
Božího ANO, NE se můžeme distancovat. Můžeme nenávidět, co Bůh
miluje, milovat, co nenávidí, ujímat se toho, co zavrhuje, zavrhovat, čeho On
se ujímá. Ale pak je to jen naše hříšná vůle!
Karl Barth
Modlitba: Prosíme Pane za víru, která by nám učinila Tebe tak jistým
a přítomným, jak jistý a přítomný jsi byl Mojžíšovi, když s Tebou
rozmlouval. Prosíme za víru, která by se dovedla spolehnout na Tvé
zaslíbení: Já jsem vždy s Vámi.
V každém člověku je propast: vyplnit ji můžeme pouze Bohem.
Blaise Pascal
Myšlenky připravuje Charles Tvrzník
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
sobota:
neděle:
čtvrtek:

7.00, 8.00, 18.00 (po mši sv. večerní nešpory)
8.00, 18.00 (po mši sv. večerní nešpory)
9.00, 10.15 (pro rodiny s dětmi), 11.30, 18.00
19.00–20.00 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci (24. 4.) moderovaná adorace s hudbou
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude v úterý 15. dubna v 19 hodin.

Velikonoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
Květná neděle

13. 4.

9.30 s žehnáním ratolestí v ambitu
(nebudou mše sv. v 9.00 a 10.15)
11.30, 18.00
15.00 křížová cesta na Petříně

Zelený čtvrtek

17. 4.

18.00 mše sv. na památku Večeře Páně
adorace v Getsemanské zahradě do 21.00

Velký pátek

18. 4.

8.30 otevření Getsemanské zahrady
15.00 křížová cesta na nádvoří
16.00 obřady Velkého pátku
po skončení obřadů adorace pod křížem

Bílá sobota

19. 4.

20.00 obřady Velikonoční vigilie
celebruje biskup Václav Malý

Neděle
20. 4.
Zmrtvýchvstání Páně

9.00 a 10.15 s žehnáním pokrmů
11.30, 18.00

Pondělí velikonoční

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

21. 4.

Farní úřad: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
Farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 606 751 883, klaret@ofm.cz
Farní vikář, farní klub: P. Eliáš Tomáš Paseka OFM, 733 755 903, elias@ofm.cz
Pastorační asistentka: S. M. Petra Pavla Liszková SCB, pavla.liszkova@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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Redakce Sněženky: Ludmila a František Jirsovi, nám. Bratří Synků 347, Praha 4,605 202 693,
jirsoval@volny.cz. Uzávěrka příštího čísla je 20. 4. 2014. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3,
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Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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