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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
rád bych vám připomenul, že měsíc říjen nás vždy vrací k modlitbě růžence.
I když se nedostaneme ke společné modlitbě do kostela nebo nejsme začlenění
do tak zvaného živého růžence, kde se každý modlí jeden desátek a dohromady
se celé společenství pomodlí každý den celý růženec nebo dokonce všechny
jeho části, přesto si máme v tomto měsíci udělat pro tuto rozjímavou modlitbu
čas. Takové rozhodnutí ovšem nejde nadiktovat. Můžeme ale pozorovat touhy
nebo prázdnotu nebo nespokojenost, které se někdy naléhavěji ozývají,
abychom našli odvahu se o takový způsob modlitby pokoušet. Pokud máme
alespoň průměrnou představivost, můžeme se při modlitbě růžence velmi
důvěrně seznámit s jednotlivými úseky Ježíšova života. Prosím však, nenuťte
se k růženci a už vůbec nenuťte druhé. Za Ježíšem šly zástupy a to bez hrozby,
že by měly hřích, kdyby za ním nešly. Prostě jim s ním bylo dobře. Petr to
vyjádřil na hoře proměnění: „Pane, je dobře, že jsme tady.“ Pevně věřím Pánu,
který si umí zavolat lidi bez domácích tradic, aby se přihlásili do
katechumenátu a důvěrněji žili s Ježíšem, že si může ke všemu, co je třeba, lidi
povolat. Modlitbou růžence nám církev dává nabídku, která se každý rok
opakuje, a možná nám brání jen předsudek, podobně jako syrskému Námanovi,
který se měl na popud proroka Ezechiela vykoupat v Jordánu. A tak se
pokusme najít odvahu k této modlitbě.
Přeji Vám požehnaný měsíc říjen.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Taizé evropské setkání mladých
Na konec roku 2014 svolává komunita bratří
z Taizé do Prahy skoro po čtyřiadvaceti letech
celoevropské modlitební setkání mladých lidí. Bratři
z Taizé mladým lidem připomínají téma smíření, za
pomoci zpěvu i ticha se snaží navodit atmosféru
modlitby, chtějí s mladými přemýšlet o víře
a uvažovat, jak dnes věřit a hledat porozumění
evangeliu. O setkání je velký zájem, počítá se s návštěvou několika desítek
tisíc mladých lidí z celé Evropy. Protože je Praha velmi atraktivní, počítá se
opravdu s velkým zájmem.
Mladé křesťany z celé Evropy bude třeba na pět dní v pražských farnostech
ubytovat. Návštěvníci z celé Evropy se těší na ubytování v rodinách, ale kdyby
to nestačilo, tak i v sokolovnách, ve školách, na farách a pod.
Od poloviny září již probíhají přípravy na setkání. Z Taizé přijela asi
25členná přípravná skupina (bratři z Taizé, sestry spolupracující s komunitou
a dobrovolníci), která zde zůstane až do konce setkání.
Přípravy začínají také v jednotlivých farnostech a sborech. V každé pražské
farnosti, a také ve farnostech kolem Prahy, by měla vzniknout lokální místa
příjmu poutníků. Cílem je ubytovat maximum mladých lidí.
Přípravné setkání v naší farnosti se uskuteční
v úterý 14. října v 19.19 v Klubu.
Setkání se zúčastní bratři z Taizé, bude promítnut krátký film.
Kdo máte zájem zapojit se do příprav setkání v Praze (ubytovat,
pomáhat s propagací, …), přijďte na toto setkání.
Funkce koordinátora pro naši farnost se ujala Alena Bohdanecká,
telefon: 732-561-010, mail: a.bohdanecka@seznam.cz

Modlitba za zemřelé
bude v neděli 2. listopadu po mši sv. pro rodiče s dětmi, asi v 11.15 na
hřbitůvku za kostelem P. Marie Sněžné. Sraz na nádvoří. Prosíme účastníky,
aby si přinesli s sebou svíčky.
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Ohlédnutí za deseti lety katecheze pro dospělé
S jistou nostalgií jsem četla rozhovor,
který se mnou v září 2004 dělal František Jirsa
a uvědomila si, co všechno se za tu dobu
změnilo.
Měla jsem za sebou 3 roky výuky
náboženství pro děti, jejichž věk se pohyboval
od 6 do 12 let. Většinou šlo o přípravu na první
sv. zpověď a 1. sv. přijímání.
Již čtvrtý rok svého působení v naší farnosti
jako katechetka jsem na přání rodičů mnou
katechizovaných dětí nabídla hodiny biblické
katecheze pro dospělé, které v červnu letošního
roku dosáhly 10ti let svého trvání.
Pokud jde o náboženství pro děti, během let přicházely i děti nepokřtěné,
které postupně přijímaly křest a další svátosti, dokonce přivedly i své
spolužáky, kteří byli někdy vnímavější pro věci víry, než děti pokřtěné.
Pamatuji se na dvě děti, které přišly nepokřtěné, naučily se velmi dobře
orientovat v křesťanském myšlení a rády četly Písmo i modlily se. Jejich
rodiče však se křtem otáleli, v jednom případě jsem rodiče ani jednou neviděla.
Málo platné – stejně jako ve škole, i zde platí - bez dobrého rodinného zázemí
je společná práce žáka a učitele bez finálního účinku.
V katechezi pro dospělé prochází každý rok našimi setkáními pestrá
směsice zájemců. Patří k ní praktikující katolíci, mající zájem o další
náboženské vzdělávání, lidé, kteří byli v dětství pokřtěni, víru nikdy nežili
a teď se o Pána Boha zajímají, připravují se k přijetí svátostí - sv. zpovědi a sv.
přijímání, sympatizanti s křesťanstvím, kteří uvažují o křtu a i pouzí zvědavci,
kteří chtějí jen nahlédnout do hodin náboženské výuky.
Ve školním roce 2013/2014 zavítalo do hodin náboženství 7 dětí ve věku od
11 do 17 let. Jeden katechumen (13 let) byl pokřtěn, další dva chlapci (12 a 14
let) poprvé přijali svátost smíření a svaté přijímání.
Na katechezi pro dospělé přišlo celkem 23 dospělých, z toho 3 katechumeni
(1 žena, 2 muži). 12 lidí se může považovat za stálé posluchače, ačkoliv
všichni pravidelně každou středu nedocházejí.
Obsahem setkání je samozřejmě Boží slovo, které společně čteme,
promýšlíme ho a postupně stále více pronikáme do evangelního poselství.
___________________________________________________
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Příprava na liturgické slavnosti a svátky je samozřejmostí, stejně jako společná
modlitba. Všechny otázky jsou vítány a postupně zodpovídány.
V průběhu uplynulých deseti let navštívilo naše pravidelná setkání celkem
12 studentů teologie a katechetických kurzů, kteří zde vykonali náslechy
i potřebné praxe.
Jsem Pánu Bohu a bratřím františkánům vděčná za to, že můžeme při našem
kostele Panny Marie Sněžné vytvářet živé společenství lidí majících zájem
o Krista. Pokud by měl někdo další zájem přijít, bude vítán! Více se může
dozvědět kromě osobního setkání i na webu – www.simsk.cz, kde jsou
uvedena probíraná témata a další podrobnosti.
Mgr. Simona Skřivánková, katechetka

K ZAMYŠLENÍ
Na okraj pochodu Prague Pride
Dokončení z minulého čísla

Je diskriminací, když není možné uzavírat manželství mezi páry stejného
pohlaví? Rovněž ne. Ten důvod je velmi jednoduchý. Proč vlastně vznikla
rodina? Vždyť děti se rodí i bez institutu rodiny... I primitivním národům je
jasné, že počnout, porodit a hlavně vychovat dítě je velmi drahá, náročná
a dlouhodobá záležitost. Zároveň je ale společnosti jasné, že má-li se udržet,
tak bez dětí to prostě nejde. Bez dětí národ během jedné jediné generace
vymře. A právě proto společnost chránila rodinu a poskytovala jí určité výhody
společenské, ekonomické apod., aby podpořila svoji budoucnost, zrovna jako
když stát poskytuje daňové úlevy firmám, které chtějí v něm podnikat.
Je proto diskriminací, když homosexuálové nemohou uzavírat manželství?
Pochopitelně, že není. Proč by měl stát podporovat něco, co už z principu dítě
nemůže na svět přivést?
Je diskriminací, že homosexuálové nemohou adoptovat děti? Vždyť přece
je lepší, aby děti byly v rodinách, než v dětských domovech, což nelze než
podpořit.
V čem vidím problém? Již dnes je spousta heterosexuálních párů, které mít
dítě nemohou, chtěly by si dítě adoptovat, ale marně čekají až na ně přijde
řada, byť je to způsobeno mnohdy tím, že např. nechtějí dítě romské,
postižené, dítě alkoholiček, narkomanek apod. Chtěly by ale tyto děti
homosexuální páry? Myslím si, že ano. Z lásky? Nechci nikomu křivdit, ale
domnívám se, že alespoň u mnohých kvůli tomu, aby „byli jako ostatní.“
Homosexuálové si jsou velmi dobře vědomi toho, že jsou jiní a všemožně
se snaží společnost přimět k tomu, aby uznala, že jsou vlasně úplně stejní, aby
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své chování nemuseli považovat za chování druhé kategorie. Proto touží po
adopcích, manželství apod. Proto jim např. nestačí registrované partnerství...
V čem ale vidím zásadní problém, že chtě-nechtě budou svým chováním
velmi významně ovlivňovat své adoptivní potomky. Jejich svěřenci budou brát
homosexualitu jako něco normálního, protože vedle ní budou celý život
vyrůstat. Zrovna jako je prokázané, že děti alkoholiků, kuřáků, násilníků,
obézních jsou ve zvýšené míře rovněž sami alkoholici, kuřáci, násilníci,
obézní, lze tudíž víc než předpokládat, že budou chápat homosexualitu za
běžnou věc.
Nutno dodat, že promiskuita je u homosexuálů často obrovská, mnohdy
i několik partnerů za měsíc, takže lze jen stěží předpokládat, že vytvoří stabilní
rodinu.
Nenechme se nechat mýlit tím, že dnes žádají pouze o adopce dětí svých
partnerů. Oni nebudou odkrývat své finální požadavky, ale vždy
nejpřijatelnější, nejbližší krok, který společnost unese. Stejným způsobem se
zaváděly dříve rozvody, potraty a v hitlerovském Německu eutanázie. Vše šlo
po drobných krůčkách, nikdy ne najednou. Když čeští gayové a lesby usilovali
o registrované partnerství, kategoricky odmítali, že by stáli o adopce. A nyní?
Jsem plně přesvědčen, že oním finálem má být uznání stejnopohlavních
manželství, plné adopce a respektování homosexuálního styku jako něco
lepšího. Stačí se podívat do ciziny.
A na závěr je diskriminací, pokud někdo brání propagaci homosexuality?
Samozřejmě, že není. Každá společnost by měla dobré podporovat, a špatné
eliminovat. I když není možné některé jevy eliminovat úplně, tak zrovna jako
není vhodné podporovat alkoholismus, drogy apod., není vhodné podporovat
to, co by v krajním případě přivedlo společnost během jediné generace
k jejímu vymření.
Zrovnoprávňovat homosexuální sňatky s heterosexuálními, je stejný
nesmysl jako tvrdit, že bílá se rovná černé. To v žádném případě neznamená,
že se má homosexuály pohrdat, ale je velmi důležité jasně říct, že svým
homosexuálním životem nejsou schopni reprodukce a následné výchovy dětí,
což je důvod, alespoň formální, proč vznikla a existují heterosexuální
manželství a proč požívají ochrany před státem. Současná demografická křivka
jasně ukazuje, že pokud půjde porodnost současným tempem, tak v horizontu
35-40 let to tu bude samý důchodce. A jelikož čistě homosexuální svazek není
schopen reprodukce, není důvod k jeho ochraně, natož podpoře státu.
PhDr. Lukáš Revenda, varhaník
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MYŠLENKY
Ranní chvála Boha:
Děkuji Ti, žes' mi dal probudit se do nového dne.
Chválím Tě, že smím vstát a vidět Tvé slunce.
Chválím Tě, že mohu myslet.
Chválím Tě, že se dokážu pohybovat a zasednout ke stolu.
Chválím Tě za dar řeči a dorozumění.
Chválím Tě, že slyším ptačí zpěv.
Chválím Tě, že se mohu pořád na něco těšit.
Radostný život – posilování:
1. Snaž se bez přestání hledat dobré stránky bližního.
2. Nestěžuj si a neodsuzuj, vždyť to právě nejvíc skličuje člověka.
3. Svým povinnostem se věnuj s ochotným srdcem.
Tam, kde je smutek, Bože, dej mi přinést radost. Pomoz mi, ne abych byl
utěšován, ale utěšoval. Ne, abych byl pochopen, ale pochopil. Neboť dáváním
přijímáme. Odpuštěním je nám odpuštěno. Umíráním se rodíme k věčnému
životu. (František z Assisi)
When all you have is God, you have all you need. Když všechno, co máš – je
Bůh, pak máš všechno, co potřebuješ.
Myšlenky připravuje Charles Tvrzník

Z DIECÉZE
Misijní most modlitby
V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli
za Světový den modliteb za misie, který od té doby na celém světě organizuje
Papežské misijní dílo šíření víry. Tento den modliteb je spojený s finanční
sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším
(dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos opět přicházíme v rámci
misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby
(dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 18. 10. ve
21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku
a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé
a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě.
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Rok české hudby u sv. Mikuláše
Arcibiskupství pražské srdečně zve všechny zájemce o duchovní hudbu na
koncerty u sv. Mikuláše. Koncerty se konají denně kromě úterý, začínají vždy
v 18.00 hod. (v adventní a vánoční době v 17.00 hod.) a trvají jednu hodinu.
Speciální nabídkou pro pravidelné návštěvníky je možnost zakoupení roční
výběrové abonentky, kterou lze uplatnit celkem na 9 z více než 200 koncertů
v roce dle vlastního výběru. Při zakoupení roční výběrové abonentky je
výhodné vstupné 100 Kč na jeden koncert.

Bohoslužbu vděčnosti za stvoření
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na Bohoslužbu vděčnosti
za stvoření, která se bude konat v úterý 14. 10. 2014 v 18.00 hodin ve sboru
Československé církve husitské v Praze 6, Wuchterlova 5 (metro A Dejvická).
Kázat bude doc. ThDr. Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty UK.
Zpěvem poslouží pěvecký sbor Obce křesťanů. Před bohoslužbou od 17.30
proběhne vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma „Staň se
pozorovatelem“. Po bohoslužbě (přibližně od 19 hod.) bude následovat beseda
s ředitelem soukromého gymnázia "Přírodní škola" s Mgr. Františkem Tichým.

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 (23. 10.) moderovaná adorace s hudbou
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude ve středu 15. října 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 Paseka OFM, 733 755 903, elias@ofm.cz
Pastorační asistentka: sr. Petra Liszková SCB, petra.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

___________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – říjen 2014

7

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.
T. Boková, M. Komárková,
I. Vitoulová, I. Záhorská
Nedělní setkání v Klubu
V neděli po mši sv. v 9 hod.,
cca od 10.00 do 12.30 hod.
Božena Harmáčková
Setkání ministrantů
V neděli po mši sv. pro rodiny,
cca od 11.15 do 12.15 hod.
bratr Bernard 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 otců
Středa od 19.00 do 20.30,
sraz na nádvoří.

Výuka dětí - náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu od 17.00
v malém refektáři.
Katechetka Mgr. S. Skřivánková
Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19.00 na faře. Sraz na
nádvoří.
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 1. až 4. tř.
v pátek od 15.00 v malém refektáři.
Katechetka Mgr. T. Lenfeldová

Modlitby matek
Čtvrtek od 17.00 do 18.00,
sraz
na nádvoří.
________________________________________________________
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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.

