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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, listopadový program jsme naplnili,
máme po vizitaci, máme novou pastorační radu a za to vše vám všem patří
dík, ale jako by neubylo úkolů. Už jsou za dveřmi Vánoce s rozšířenou
možností pro přijetí svátosti smíření. Pak krásné vánoční bohoslužby, setkání
s jinými lidmi, koledy s dětmi (už se ani nemohu dočkat) a koncem roku
zatěžkávací zkouška naší otevřenosti a pohostinství při setkání společenství
Taizé v Praze. Moc prosím, pokud ještě jsou nějaké možnosti pro ubytování
v rodinách, abyste se přihlásili. Skoro bych řekl, že to určitým způsobem
patří k letošnímu adventu. Jako odpověď na Janovu výzvu: „Připravte cestu
Pánu!“ Hned vedle těchto sešitů Sněženky leží v kostele i formuláře pro
hostitele. Nemůžeme ovšem zapomínat ani na Tříkrálovou sbírku, která bude
v této sezoně více v rukou sestry Petry. Prosíme proto také, aby se přihlásili
dobrovolníci z řad dospělých, na jejichž jména a ostatní údaje vyzvedneme
pokladničky. Prosíme také rodiče, aby po dohodě se svými dětmi přihlásili
i je pro koledování. Jistě je tato akce velkou pomocí pro charitní činnost
církve, ale je i zdrojem radosti ze společné akce a ze zpěvu nádherných
koled. Snažme se vnímat, co všechno připravil pro nás pro každé Vánoce náš
Spasitel, a potom pouvažovat, co pro ně mohu vykonat já. Přeji vám
milostiplný advent a požehnané Vánoce.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Roráty
Rorátní mše svaté v kostele Panny Marie Sněžné budou každé ráno při mši
v 7 hodin od pondělí do pátku.

Adventní setkávání
Každé adventní úterý se bude konat setkání v Klubu od 19.19 hodin.
Smyslem setkání je hlubší prožití Adventu a příprava na slavení vánočních
svátků. Setkání začne mší svatou v 18 hodin v kapli. Poté se bude
pokračovat v Klubu zamyšlením nad Písmem a společnou modlitbou.
Můžete přijít až do Klubu, ale prosíme, dodržte čas 19.19, pozdní příchody
velmi ruší atmosféru setkání. Poprvé se sejdeme v úterý 2. prosince, dále
pak 9. a 16. prosince.

Mikulášská besídka
Letos přijde Mikuláš do naší farnosti o něco dříve než obvykle – již ve
čtvrtek 4. prosince v 16 hodin do refektáře. Děti se mohou těšit na
mikulášskou nadílku, hry a mnoho zábavy. Setkání zakončíme mší svatou
v 18 hodin. Na akci je třeba se předem přihlásit nejpozději do 1. prosince.
Přihlášky jsou k dispozici na faře nebo v sakristii.

Adventní koncert
se koná v sobotu 6. prosince v 16 hodin v kostele. Na programu je sólový
i sborový zpěv, uslyšíme skladby Antonína Dvořáka, Adama Michny
z Otradovic a dalších. Účinkují sóloví zpěváci z Liberce, dětský pěvecký
sbor „MY“ z Kladna, na klávesové nástroje doprovází Mgr. Vilém Valkoun.
Vstupné dobrovolné.

Setkání členů živého růžence
Již více než rok se v naší farnosti modlí dvacet dobrovolníků každý den
jeden desátek růžence. Dohromady se tedy denně poskládají všechny čtyři
růžence. Každý měsíc se modlíme za několik aktuálních úmyslů.
V úterý 9. prosince v 19 hodin v Klubu se sejdou ti, kdo jsou do modlitby
živého růžence již zapojeni. Potom se připojí k plánovanému adventnímu
setkání nad Písmem. Zváni a vítáni jsou všichni (i noví zájemci).
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Bohoslužba slova na Václavském náměstí
Na Štědrý den ve středu 24. 12. ve 22.00 hodin povede farář Antonín
bohoslužbu slova na Václavském náměstí.

Zpívání koled u jesliček
Na Boží hod vánoční, ve čtvrtek 25. 12. po mši sv. pro rodiny s dětmi (asi
v 11.00 hodin), se sejdeme v kapli Panny Marie Pasovské a zazpíváme
společně s dětmi koledy u jeslí. Na kytaru zahraje farář Antonín.

Polské koledy v kostele
Na svátek sv. Štěpána, v pátek 26. prosince v 10 hodin, budou zpívat
v kostele polské koledy bratři Antonín, Mojžíš a Eliáš.

Žehnání vína
bude v sobotu 27. 12. v závěru mše sv. v 8.00 a 18.00 hodin. Po večerní mši
od 19 hodin se sejdeme v Klubu na ochutnávku těchto právě požehnaných
darů přírody.

Benefiční koncert na podporu farnosti
provede členka naší farnosti, sopranistka Alexandra Berti a dirigent Vojtěch
Spurný, jenž bude hrát na varhany, v neděli 28. 12. v 19.30 hodin v kostele
k příležitosti svátku Svaté rodiny. Vstupné dobrovolné.

Setkání s komunitou Taizé
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.
____________________________________________________________
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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.
Funkce koordinátora pro naši farnost se ujala Alena Bohdanecká,
telefon: 732 561 010, e-mail: a.bohdanecka@seznam.cz

Vánoční setkání Taizé v kostele a klášteře
Panny Marie Sněžné 2014/2015
Pondělí
29. 12.
Úterý
30. 12.

Středa
31. 12.

Ubytování přijíždějících účastníků (fara)
9.00
9.30

Sv. Silvestr

Čtvrtek Nový rok 2015
1. 1.
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
Pátek
2. 1.
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13.00–14.00
14.30–17.00
9.00
9.30

13.00–14.00
14.30–15.45
16.00
23.00–02.00
13.00–17.00

Modlitba (kostel)
Skupinky (1. Pasovská
kaple, 2. fara, 3. malý
refektář)
Modlitba (kostel)
Workshop (kostel)
Modlitba (kostel)
Skupinky (1. Pasovská
kaple, 2. fara, 3. malý
refektář)
Modlitba (kostel)
Workshop (kostel)
Mše svatá (kostel)
Modlitba za mír (kostel)
Modlitba – jedna země
(kostel)

9.00
Modlitba (kostel)
Odjezd účastníků

Dvacet let Sněženky – vzpomínka
V prosinci 1994 vyšlo první číslo našeho farního zpravodaje. Od té doby
vychází pravidelně 11 čísel ročně. Za dvaceti lety se ohlíží jeden z farníků,
kteří byli u založení Sněženky, a řadu let se podílel na její přípravě.
Vzpomínání je zvláštní věc. Radostná i nostalgická zároveň, zvláště když
oslavenec, tentokrát naše Sněženka, je tak trochu i naším dítětem. Dítětem,
k němuž, jakkoliv je už tak říkajíc odrostlé, stále člověk cítí osobní vztah.
Po listopadu 1989 se náhle otevřel nečekaný a zcela nový prostor
svobody, do něhož mnozí vykročili s radostí, ale nepřipraveni z uzavřeného
světa normalizace. Naším cílem, který vyplýval z tehdejší situace nové
svobody, bylo vytvoření, nebo alespoň snaha přispět k proměně farnosti
z místa nedělních setkání při mši v živý organismus farního společenství,
a k tomu snad přispěla právě Sněženka.
Když jsme se Sněženkou začínali, byl to do značné míry krok do
neznáma, a asi v téže situaci byli i další zakladatelé farních časopisů v té
době. Hodně se diskutovalo o tom, zda farní časopis má být spíše povídáním
a duchovní četbou pro farníky nebo hlavně má sloužit jako informační
buletin. Ve Sněžence jsme se snažili o zlatou střední cestu a troufám si říci,
že docela úspěšně. Sněženka tak přinášela jak příspěvky evangelizační
a nezbytný informační servis života farnosti, tak i příspěvky k historii
kostela a kláštera a dalších kostelů, úvahy k dalším otázkám (např. Husovská
otázka) a jiné významné farní události, jako byla návštěva našich
řeckokatolických bratří na západní Ukrajině (býv. Haliči) v r. 1995. Patří
sem i významná úloha zpravodaje v době, kdy se vedly diskuse a zakládala
farní (pastorační) rada, bez níž si dnes život farnosti neumíme představit.
Práce na Sněžence byla ovšem také – možná že především – příležitost
pocítit, jakými cestami a způsoby může každý podle svých schopností
přispívat k Božímu dílu. Byla to ovšem i jedinečná příležitost k osobnímu
duchovnímu obohacení i možnosti potkat a navázat pevné přátelství a sdílet
duchovní společenství s řadou rodin a bratří, které trvá dodnes.
Chtěl bych skončit přáním, nebo spíše modlitbou, aby Pán dal svou sílu
a ducha všem tvůrcům Sněženky i našemu farnímu společenství, abychom
dokázali přispívat ke společnému dílu a naplňovat tak Kristovo přání, aby
všichni jedno byli.
Jan Jakub Outrata

____________________________________________________________
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O pokoře
Existují různé duchovní školy, které cestu duše k Bohu popisují pod různým
zorným úhlem. Svatý Benedikt, jehož pohled zde uvádíme, popisuje cestu
k Bohu jako cestu po stupních pokory. Řehole Benediktova uvádí 12 stupňů
pokory, po kterých mnich stoupá. Co je to pokora? Lze ji definovat jako
mravní ctnost, která nás vede, abychom se z úcty k Bohu skláněli a zůstávali
na místě, jež – jak poznáváme – nám patří. Výstup duše tedy svatý Benedikt
chápal jako stále hlubší úctu člověka před Bohem.
 Pokora jako sebepokoření má smysl jedině kvůli úctě k Bohu. Chybí-li
této příčiny, nemůže být pokory.
 Pokorná duše je vyprázdněna sama od sebe – od Boha očekává vše, co
potřebuje ke své dokonalosti. Vcházení duše do Boha je ve skutečnosti
vcházením Boha do ní. Pokorná duše připisuje veškeré dobro, které na
sobě pozoruje, Bohu.
 Všechno, co Bůh pro nás po pádu učinil, je dílem jeho milosrdenství.
Naše ubohost je tak hluboká, že se může přirovnat k propasti, která
přivolává propast Božího milosrdenství. Ukazovat Pánu všechny naše
bědy, všechno, co ještě hyzdí naši duši, to je výborná modlitba. „Můj
Bože, viz tuto duši, kterou jsi stvořil a vykoupil, viz, jak je znetvořena,
jak je naplněna sklony, které se nelíbí tvým očím! Smiluj se!“ Taková
modlitba jde přímo do srdce Kristova jako modlitba malomocného
ubožáka v evangeliu. A náš Pán nás uzdraví.
 Duše se ve svém vztahu k Bohu může zaměřit více na jednoho ze dvou
v tomto vztahu. Zaměří se k Bohu? Snaží se adorovat. Zaměří se k sobě?
Snaží se pokořit.
 Postavení člověka vůči Bohu je dvojí: je hříšným tvorem a přijatým
dítětem. Obojí musí být v rovnováze. Jestliže se blížíte k Bohu s důvěrou,
ale s malou úctou, nebo jste naopak proniknuti úctou, ale máte jen slabou
důvěru, pak vaše vztahy nejsou takové, jaké mají být. Pokora stvoření
nesmí zničit důvěru dítěte. Hodnost dítěte nesmí dát zapomenout na stav
stvoření a hříšníka.
 Postavení Boha vůči nám je dvojí: je náš Pán a je náš Otec. A je-li tato
dvojí úcta v duši zakotvena, udržuje jí v poníženosti, která jí přísluší jako
stvoření poskvrněnému hříchem. Ale současně ji celou vrhá do
odevzdanosti do vůle nebeského Otce, do odevzdanosti, která je plná
důvěry a vděčnosti.
Úryvky z knihy „Kristus, ideál mnicha“ vybrala Tereza Skálová
Autorem je bl. Columba Marmion, OSB (1858–1923), kněz, benediktinský opat
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Benefice pro Sněženku
Oslavte s námi svátek naší milované Paní a její rodiny
návštěvou koncertu

NATUS
EST
JESUS
Alexandra Berti – soprán
Vojtěch Spurný – varhany

Svátek Svaté rodiny
Neděle 28. prosince 2014
Začátek koncertu v 19.30 hod.
Kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován farnosti.
____________________________________________________________
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Ještě stále jsou v sakristii na prodej kalendáře naší farnosti
pro příští rok. Cena za kus je 50 Kč.

ODJINUD
Cyklus seminářů informační kampaně Generace uprostřed
www.zivot90.cz
11. 12. Péče o dlouhodobě nemocné a umírající
17:00 hodin, Pracovna (Vlkova 36, Praha 3-Žižkov)
15. 12. Jak si najít práci v pozdějším věku?
16:00 hodin, Pracovna (Vlkova 36, Praha 3- Žižkov)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jako každoročně se naše farnost aktivně zúčastní charitní Tříkrálové sbírky
v lednu 2015. Prosíme dospělé, kteří by měli zájem vytvořit skupinky
dětských i dospělých koledníků, ať se přihlásí sestře Petře na faru nebo
e-mailem na petra@boromejky.cz co nejdříve.

Přijďte zpívat koledy
v sobotu 3. ledna 2015 od 14 hodin,
před kostel Panny Marie Sněžné.
Stejně jako minulé roky zajistí kytarový
doprovod Petr Lutka.
Mezi bloky koled budou pauzy na zahřátí
a občerstvení. Sejdeme se v 13.30 v Klubu.
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Farnost Panny Marie Sněžné
srdečně zve na

Tříkrálový koncert
Neděle 4. ledna 2015 v 16.00 hodin
kostel Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo náměstí 18, Praha 1
Účinkují

Mužská část pěveckého sboru
Pueri gaudentes
sbormistr Libor Sládek
a

Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA
sbormistři Zdena Součková a Vladislav Souček
a

Smíšený pěvecký sbor Continuo
z Mnichova Hradiště
sbormistři Alena a Ladislav Hejlovi

Vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2015
____________________________________________________________
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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. Brožová, T. Boková,
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.
Modlitby matek
Čtvrtek od 17.00 do 18.00,
sraz na nádvoří.

Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu
od 17.00 s katechetkou
Mgr. S. Skřivánkovou v malém
refektáři.
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.–4. tř. v pátek od 15.00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
v malém refektáři.

Hle, přijde Pán, Spasitel náš, cesty vyrovnejme,
přijde slíbený Mesiáš, vstříc mu pospíchejme!
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Vánoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
Středa
24. 12.

Štědrý den

Čtvrtek Slavnost Narození Páně
25. 12.
Boží hod vánoční

Pátek
26. 12.

Svátek sv. Štěpána

Sobota
27. 12.

Svátek sv. Jana
Evangelisty

Neděle
28. 12.

Svátek Svaté rodiny

Středa
31. 12.

Ukončení roku

Sv. Silvestr
Čtvrtek Nový rok 2015
1. 1.
2015
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

8.00 Adventní mše sv.
16.00 Vigilie, mše sv. pro rodiny
s dětmi
22.00 Bohoslužba slova se zpěvem
koled na Václavském náměstí
u sochy sv. Václava
24.00 Půlnoční mše sv.
9.00 Mše sv.
10.15 Mše sv. pro rodiny s dětmi
11.00 Zpívání koled u jesliček
11.30 Mše sv.
18.00 Mše sv.
19.00 Albánská mše sv.
9.00 Mše sv.
10.00 Polské koledy
11.30 Mše sv.
18.00 Mše sv.
8.00 Mše sv., žehnání vína
18.00 Mše sv., žehnání vína
19.00 Setkání v Klubu s ochutnávkou
požehnaného vína
9.00 Mše sv. s obnovou
manželských slibů a s žehnáním
manželům
10.15 Mše sv. pro rodiny s dětmi
s obnovou manželských slibů
a s žehnáním manželům
11.30 Mše sv.
18.00 Mše sv.
19.30 Benefiční koncert pro farnost
8.00 Mše sv.
16.00 Mše sv. na poděkování za
uplynulý rok
9.00 Mše sv.
10.15 Mše sv. pro rodiny s dětmi
11.30 Mše sv.
18.00 Mše sv.

Sobota
3. 1.
2015
Neděle
4. 1.

2. neděle
po Narození Páně

Úterý
6. 1.
Neděle
11. 1.

Slavnost Zjevení Páně
Svátek Křtu Páně
končí doba vánoční

8.00 Mše sv.
14.00 Tříkrálová sbírka – zpívání
koled na Jungmannově náměstí
18.00 Mše sv.
9.00 Mše sv.
10.15 Mše sv. pro rodiny s dětmi
11.20 Mše sv.
16.00 Tříkrálová sbírka – koncert
v kostele
18.00 Mše sv.
8.00 Mše sv.
18.00 Mše sv.
9.00 Mše sv.
10.15 Mše sv. pro rodiny s dětmi
11.30 Mše sv.
18.00 Mše sv.

Pravidelné 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 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci moderovaná adorace s hudbou
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude v pondělí 16. 12. v 19 hodin.

Farní
úřad: v
Jungmannovo
18, Praha
1, tel.:
246 243
POZOR:
sobotu 13. náměstí
10. nebude
žádná
mše222
svatá
Farář: P. Antonín
Klaret
OFM,
606svaté
751 883,
klaret@ofm.cz
v neděli
14.Dabrowski
10. nebudou
mše
v 10:15
a v 11:30
Farní vikář, farní klub: P. Eliáš Paseka OFM, 734 435 460, elias@ofm.cz
Pastorační asistentka: S. M. 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

________________________________________________________
Redakce Sněženky: Alena a Zdeněk Bohdaneckých, tel: 604 238 059, bohdik@gmail.com
Uzávěrka příštího čísla je 19. 12. 2014. Tisk: Semitas, Kolbenova 942/38a, Praha 9
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 6 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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