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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
začínáme novou sezonu, nový školní rok. Tento školní rok má pro naši farnost
dvě zvláštnosti, které stojí za povšimnutí. 23. září, tedy hned na začátku
školního roku budou v kostele Panny Marie Sněžné vystaveny k uctívání
relikvie sv. Jana Marie Vianneye, faráře z Arsu. Tento světec nás svou
opravdovostí burcuje k lepšímu přístupu ke svátosti smíření a k uctívání Otce v
duchu a v pravdě. Tajemné nitky, které spojují život každého z nás z nebem, se
v některých okamžicích zvýrazňují a byla by škoda, aby takové chvíle prošly
kolem nás bez povšimnutí.
Také druhá zvláštnost nás burcuje k revizi našeho farního života. Jde o vizitaci,
kterou u nás vykoná 20. listopadu biskup Václav Malý. Tato událost je pro nás
výzvou, abychom sami zkoumali, co můžeme udělat lépe, abychom z návštěvy
biskupa Václava měli všichni radost a aby se také on mezi námi potěšil.
Ze své strany chci udělat alespoň jednu maličkost. Během školního roku občas
zastupuji při výuce náboženství školních dětí. Asi bych nemohl zaručit
pravidelné vyučování se mnou v pátek, protože mám v pátek volný den.
Protože však normálně vyučování náboženství začíná asi z měsíčním
zpožděním, tedy v říjnu, svolávám všechny děti, které mohou a chtějí přijít
k hodinám náboženství již od prvního pátku v měsíci září, tedy poprvé 5. září
v 15 hodin v malém refektáři (vchod z Františkánské zahrady). Alespoň
v tomto prvním měsíci chci se těmto dětem věnovat osobně. Vůbec nemusejí
uvažovat, jestli budou takto moci chodit celý školní rok nebo ne. Prostě kdo
přijde, toho rád uvidím. Totéž mám v plánu na konci školního roku, aby děti
nekončily docházku do náboženství prvním svatým přijímáním. Těším se na
setkávání.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
40 let kněžství bratra Michala
V neděli 29. června letošního roku oslavil P. František
Michal Pometlo OFM 40 let kněžského svěcení. Bratru
Michalovi za celou farnost, kterou v letech 1998-2006
vedl jako farář, na závěr slavnostní mše poděkovala Lucie
Vorlová: „Milý bratře, otče Michale! Čtyřicet let kněžské
služby - celek zná jenom Bůh. Za všechny, kterým jsi
pomohl na cestě k plnějšímu lidství, na cestě vrůstání do
Krista, za lásku, odvahu, za humor, za to, že nejsi jen malířem, ale malujícím
knězem, za nás všechny, kterým jsi otcem, matkou, bratrem - velké díky
a díky Pánu Bohu za Tebe.“

Libuše Visingerová (26. 1. 1928 - 26. 7. 2014)
Poslední rozloučení s naší drahou Libuškou
Visingerovou proběhlo nejprve dopoledne ve
strašnickém krematoriu. Pohřební obřad vedl bratr
Michal, který odpoledne také sloužil zádušní mši. Po
mši následovalo ještě vzpomínkové setkání v Klubu.
Uvádíme vzpomínku jedné z jejích nejbližších
přítelkyň:
Libušku jsem znala od roku 2001, kdy jsme byly
společně s Libuškou a Boženkou Harmáčkovou
biřmovány. Od začátku jsme si byly blízké, měly jsme podobné povahy, a tak
jsme se jedna druhé navzájem otevřely. Jelikož jsem brzy ztratila rodiče, tak
jsem si jejího přátelství a důvěrného vztahu velice vážila. Myslím, že ona mne
měla také ráda. Byla křesťanka, která svou víru opravdu žila. Ano, před nikým
se nepovyšovala ani neponižovala. Měla především dobré srdce, uměla lidem
poradit a při společném posezení v Klubu nebo ve vinárně často vyndala
z kabelky něco k zakousnutí. Byla vždy připravena. Na její úsměv nikdy
nezapomenu. Budu na ni vzpomínat o to více, poněvadž život mého vnuka
Benjamina vystřídal její život. Narodil se 3 dny před jejím úmrtím.
Na posledním setkání v nemocnici mi z ničeho nic řekla, abych jí dala pusu.
Tak jsem jí dala pusu. Potom řekla ještě jednu. Tak jsem jí zase dala pusu.
Bylo to nečekané, ale o to milejší.
Nikdy na Libušku nezapomenu.
Marie Kašparová
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Výuka náboženství
Pro děti od 1. do 4. třídy začíná v pátek 5. září od 15 hodin, pro starší děti od
středy 3. září od 17 hodin. Výuka probíhá v malém refektáři kláštera.

Biblická katecheze pro dospělé
Biblickou katechezi pro dospělé vede Mgr. Simona Skřivánková každou středu
od 19.10 na faře, zahájení je ve středu 3. září. Sraz je na nádvoří před farou.

Hlavní pouť do Hájku
V sobotu 6. září se koná pouť do Hájku k Narození Panny Marie. Mše
svatá začíná v 11 hodin, slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM.
Pěší pouť starobylou barokní poutní cestou ve stopách našich předků začíná
v sobotu 6. září v 6 hodin u první kaple poutní cesty na Dlabačově.
Podrobnosti o pouti naleznete na www.hajek.estranky.cz.
Velmi pěkně zpracovaný popis jednotlivých kaplí je na stránkách občanského
sdružení "Poutní cesta Hájek" www.poutnicestahajek.cz.

První řeholní sliby bratra Šimona
Bratr Šimon Růžička bude skládat svoje první řeholní sliby při mši svaté
v sobotu 13. září v 11 hodin.

Setkání s farářem
Po prázdninách se opět setkáme v úterý 16. září v 19.19 hodin v Klubu.
Podělíme se o prázdninové zážitky. Prodiskutujeme také plán aktivit farnosti
na školní rok 2014/2015 a oslavíme svátek sv. Ludmily. Co přineseme, to také
sníme a vypijeme. Pokud možno přijďte již na mši v 18 hodin.

Duchovní setkání pro kluky 7-14 let
Setkání v klášteru školských sester v Hoješíně u Seče ve dnech 19. až 21. 9.
vede P. Eliaš Paseka OFM. Přihlášky u sestry Gratie, tel. 733-755-824.

Uctění ostatků sv. Jana Maria Vianneye
V září bude v České republice přítomna vzácná relikvie srdce sv. faráře
arského J. M. Vianneye. Relikvie bude putovat po všech diecézích
v doprovodu dvou kněží duchovní správy z Arsu. Putování ostatků bude
zakončeno v Praze v úterý 23. září v kostele Panny Marie Sněžné.
Program: 14.00 setkání kněží, 16.30 rozšířená možnost svátosti smíření,
17.30 modlitba růžence, 18.00 mše svatá se slavnostním přinesením relikvie,
po skončení mše uctívání relikvie, 19.30 nešpory.

__________________________________________________
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Františkánská burza
Stejně jako každý rok Vás zveme na burzu. Budeme k prodeji přijímat
a posléze nabízet různé drobné věci, předměty, všechno, co sami nepoužíváme,
ale druhým může udělat ještě radost nebo budou moci ještě použít.
Do burzy budeme přijímat všechno kromě ošacení, obuvi a knih.
Věci budeme přijímat zdarma a stanovíme minimální cenu. Výtěžek bude
věnován sociálně slabým rodinám. Přijďte udělat radost sobě i druhým.
Kde?
Klub u Panny Marie Sněžné
Shromažďování věcí: pátek 3. 10. 15-18 hod.
sobota 4. 10. 10-12 hod.
Prodej:

sobota 4. 10. 10-18 hod.
neděle 5. 10. 10-16 hod.

Z DIECÉZE
Modlitby za rodiny, kněžská a duchovní povolání
První pátky měsíce v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru, Praha 2, jsou
už mnoho let věnovány společným modlitbám za rodiny, kněžská a řeholní
povolání. Po mši sv. v 7.30 hod. začíná celodenní výstav Nejsvětější svátosti
a od 15.30 hod. probíhá společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní
společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16.30 hod. pak
následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Jsou srdečně zváni
všichni, kteří chtějí rodiny i nová kněžská a duchovní povolání doprovázet
svou modlitbou, ale také všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu.

Večerní evangelizační e-škola
Umět hovořit o své víře s druhým člověkem je naprostý základ veškeré
evangelizace. Večerní evangelizační škola, která začíná v říjnu 2014 vám má
pomoci, abyste jednoduchými slovy dokázali o své víře hovořit nejen se svými
přáteli, ale i s člověkem, s kterým se zastavíte na pár slov.
Přednášky se budou konat vždy jeden večer v týdnu a budou trvat kolem
2,5 hodiny. Budou předávány prostřednictvím internetu. Místo sledování
televize můžete jeden večer věnovat rozvíjení svých dovedností.
Více informací najdete na: www.svetlo-zivot.cz.
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K ZAMYŠLENÍ
Na okraj pochodu Prague Pride
V minulých dnech v Praze proběhl pochod Prague Pride, pochod výrazně
propagující homosexualitu. Podívejme se proto na tuto problematiku z pohledu
křesťana, protože i mezi křesťany se setkávám s neuvěřitelným zmatkem v této
problematice. Nejprve citát z Katechismu katolické církve:
Nezanedbatelný počet mužů a žen má hluboce zakořeněné homosexuální
sklony. Toto zaměření, které se objektivně vymyká řádu, je pro většinu z nich
zkouškou. Proto mají být přijímáni s úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim je
třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Takové
osoby jsou povolány naplnit Boží vůli ve svém životě, a jsou-li křesťany, spojit
těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži.
(KKC 2358)
Až na výjimky si myslím, že křesťané jsou velice tolerantní lidé na to, aby
jinak orientované osoby nějak uráželi či diskriminovali. Jestliže křesťanům
něco hrozí, tak jsou to dva extrémy. Za prvé prázdné moralizování, které není
projevem lásky, ale pýchy, která z křesťanů dělá moralisty světa bez
láskyplného vidění bližního.
Druhým, stejně špatným, extrémem je ale falešná tolerance. Ta může být
buď projevem lhostejnosti a nebo upřímně míněné, ale falešné tolerance.
Protože jestliže máme být autentičtí křesťané, tak máme sice milovat hříšníka
ale nenávidět hřích, nebát se ho označit a snažit se mu bránit.
Zejména v posledních třech letech pozoruji velmi intenzivní mediální
masáž o tom, že homosexualita je vlastně ekvivalentem klasického
heterosexuálního styku, což se příčí nejen Božímu zákonu, ale i zákonu čistě
přirozenému. Nejdříve ten Boží aspekt, dva citáty z Písma:
Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. Jimi byla
znečištěna země. Proto jsem ji ztrestal pro její nepravost a ona vyvrhla své
obyvatele. (Lv 18 verše 22 a 25)
Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří
svou nepravostí potlačují pravdu. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní.
Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali
přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži
provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou
scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na
pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. (Řím 1 verše 18, 26-28)
A ten přirozený aspekt?
__________________________________________________
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Takřka neustále slýcháme o tom, že homosexuálové jsou diskriminováni
apod. Absolutně odmítám urážky, posměšky na jinou orientaci, ale dejme si
velký pozor, co je rovněž médii a propagátory homosexuality za diskriminaci
považováno a jak je pojem diskriminace křiven. Za diskriminaci je označováno
už jen to, když si někdo dovolí říct, že homosexuální a heterosexuální styk není
ekvivalentní nebo že homosexuální styk je méněcenný; když homosexuálové
nemohou uzavírat manželství; adoptovat děti a např. v Rusku je zakázána
propagace homosexuality mezi mládeží apod. Je tohle ta diskriminace, proti
které brojí Katechismus a které by se měl křesťan vyvarovat?
I když dnes je sex, i Bohem požehnaný, využíván převážně pro potěšení
a bližší splynutí partnerů, nelze popřít, že primárním a prvořadým účelem
milovaní mezi mužem a ženou není v přírodě potěšení, ale předání života
dalším generacím. A toho homosexuální styk nikdy není schopen. Není proto
žádnou diskriminací prohlásit, že homosexuální styk je vedle heterosexuálního
méněcenný.
Dokončení v následujícím čísle zpravodaje
PhDr. Lukáš Revenda, varhaník

MYŠLENKY
V nás je ohromná touha po úspěchu, pochvale, uznání, poctách a řádech.
Přichází Kristus a říká nám, že kdo chce být v Božím království první, ať je zde
na zemi z lásky poslední a sluhou všech. Takovou řeč rozumem těžko chápeme
a ještě obtížněji přijímáme srdcem. Ale pochopme, že v království Božím se
počítají místa odzadu: poslední místo se stane prvním. Tam bude ten, kdo byl
nejhlouběji skloněn k nohám bratří a sester, aby jim sloužil.
Ludvík Černoch
Když se na někoho usměješ nebo ho pochválíš, můžeš mu vrátit smysl života. Je
docela dobře možné, že naše “bezbožná” sousedka hladce proklouzne za
nebeskou bránu, protože: “Už jsem vůbec nevěděl kudy kam, a ty ses na mě
kousek před tím Nuselským mostem tak hezky usmála.”
Marie Svatošová
Blahoslavení nejsou pohodlní lenoši, ale ti, kteří nemlčí, bojují modlitbou
a silou víry. Neprosíme za odstranění nepřátel, nýbrž za jejich obrácení.
Ladislav Kubíček, zavražděn 11. 9. 2004

Posilování radostného života:
1. Denně pros Boha, aby ti dal radost.
2. Usiluj o úsměv a klidnou tvář i v nepříjemných situacích.
3. V duchu si opakuj: Bůh mě miluje a je vždy se mnou.
Myšlenky připravuje Charles Tvrzník
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Z LITERATUTRY
O sebezáporu
Sebezápor je vnější důsledek zkroušenosti srdce. Zkroušenost srdce živí
v duši trvalý, navyklý odpor ke hříchu, sebezáporem se pak tento postoj
projevuje ve skutcích.
Každý hřích otáčí duši ke zlu. I po dosažení odpuštění zanechává v duši
sklon ke hříchu, který se vynasnaží projevit při první příležitosti. Duch
sebezapírání zajišťuje vytrvalost, pronásleduje hřích jako překážku mezi duší
a Bohem.
Sebezapírání je nutné jednak jako zadostiučinění (pokání) za naše minulé
hříchy, ale též jako prostředek, abychom se uchránili opětovných pádů. Pro
ty, kteří se již vymanili ze špatných sklonů, existuje vyšší a neméně mocná
pohnutka pro sebezápor: účast na utrpení Kristově - dokonalejší následování
našeho Pána: “Trpělivostí máme mít účast na utrpení Kristově”. “Doplňuji na
svém těle to, co zůstává trpět z útrap Kristových pro jeho tělo, to jest Církev”
(Kol 1,24). Neboť “skončena jsou utrpení hlavy, dosud zůstala v těle”.
Stupnice hodnoty úkonů sebezáporu:
1. Na prvním místě jsou ta umrtvování, které nám ukládá Církev, nevěsta
Kristova: příkazy pro dobu postní, pátky a vigilie. Tato utrpení jsou více
spojena s Kristovým utrpením než ta, která si vybereme sami.
2. Pak jsou ta, která vyplývají ze slibů, řehole a praxe (resp. z životního
stavu, ke kterému jsme se zavázali): společný život vždy přináší svůj díl
utrpení. Snášejme tyto obtíže denně s trpělivostí a láskou. Nikdy na ně
nenaříkat, to znamená skutečné umrtvování. Pro duše, které hledají Boha,
stává se společný život povoláním, v němž láska se cvičí bez mezí a bez
oddechu.
3. Konečně na posledním místě ta, jež si vybíráme sami nebo které nám
Bůh posílá. Osobní iniciativa je vítána, zvláště v době postní, např. zvláštní
modlitby, větší zdrženlivost v pokrmu a spánku, omezování řeči
a rozptýlenosti, důslednější plnění denního řádu. Každé zamýšlené pokání je
však třeba předložit ke schválení těm, kteří nám zastupují Krista. Co se děje
bez dovolení duchovního otce, pokládá se za domýšlivost a marnou slávu
a zůstane bez odměny. (Řehole Benediktova, kap. 49).
Je třeba zdůraznit, že úkony tělesného pokání nemají samy o sobě žádnou
cenu. To, co jim dodává cenu, je naše spojení s utrpením a smírem Ježíše
Krista, skrze víru a lásku.
Úryvky z knihy "Kristus, ideál mnicha" vybrala Tereza Skálová
Autorem je bl. Columba Marmion, OSB (1858-1923), kněz, benediktinský opat
__________________________________________________
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Dny víry – Praha 2015
Také naše farnost se zapojí do této celopražské misijní akce, která
bezprostředně naváže na Noc kostelů v příštím roce.
Co jsou Dny víry?
„Dny víry“ je týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června
2015 v Praze. Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města,
představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Bohem a nabídnout
navazující kontakty a program.
Kdo je připravuje?
Na přípravě Dnů se podílí řada komunit, řeholí, evangelizačních skupin
i jednotlivců. Organizačně je zastřešuje Pastorační středisko Arcibiskupství
pražského. Do přípravy se zapojují i pražské farnosti a sbory.
Co se bude během Dnů v Praze dít?
Pražanům bude nabídnut pestrý program, který představí církev v její
rozmanitosti pomocí duchovního slova, kulturních pořadů, přednášek. Týden
vyvrcholí kulturním programem na Staroměstském náměstí za účastni skupiny
Hradišťan. Součástí akce bude tichý noční "Průvod světla" městem.
Více informací najedete na dnyviry.evangelizace.cz.

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 (25. 9.) moderovaná adorace s hudbou
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude v pondělí 15. září v 19 hodin.

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

________________________________________________________
Kontakt na redakci Sněženky: Ludmila a František Jirsovi, nám. Bratří Synků 347, Praha 4,
tel. 605 202 693, jirsoval@volny.cz. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1.
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje je 6,- Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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