Sněženka farní
Zpravodaj františkánské farnosti
Panny Marie Sněžné
Vážení návštěvníci,
vítáme vás v kostele Panny Marie Sněžné.
Kostel je od svého založení spojen
s klášterem, kde nyní žijí bratři františkáni.
Přejeme Vám bohaté zážitky z této noci.

KOSTEL A KLÁŠTER
Kostel Panny Marie Sněžné a klášter
založil roku 1347 císař Karel IV. Kostel byl
vysvěcen roku 1379. Dnešní kostel je pouze
presbytář původně plánovaného gotického
chrámu karmelitánského kláštera, který měl
být 100 metrů dlouhý a 40 metrů vysoký. Roku 1604 přišli do kláštera
františkáni a začali opravovat ruiny kostela (nová klenba, kůr...). Hlavní raně
barokní oltář vysoký 29 metrů je z roku 1651.
Obraz na hlavním oltáři je připomínkou vzniku přívlastku „Sněžná“ ke
jménu Panny Marie. V srpnu roku 358 na malém římském kopci Esquilinu
sněžilo, což bylo chápáno jako mimořádné znamení od Panny Marie. Legenda
vypráví, že v noci 5. srpna se Panna Maria zjevila uprostřed sněžení papeži
Liberiovi (352-366) a patriciovi Janovi a ukázala jim napadlým sněhem
označené místo k založení kostela.
V kostele Panny Marie Sněžné je zachována řada významných uměleckých
památek, jejichž autoři však převážně zůstali anonymní. Jednu z výjimek
představuje boční oltář Zvěstování Panny Marie s obrazem Václava Vavřince
Rainera (1689-1743) z r. 1725 (vlevo uprostřed), který je nejen vynikajícím
uměleckým dílem, ale zároveň i votivním darem V. V. Reinera kostelu.
V roce 2009 bylo v bývalé kapli sv. Jana Nepomuckého otevřeno
knihkupectví Paulínky (www.paulinky.cz).

ČTRNÁCT PRAŽSKÝCH MUČEDNÍKŮ
V kostele Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském už přes 400 let
existuje hrob mučedníků. Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří roku
1604 osídlili opuštěný a pobořený klášter Panny Marie Sněžné, v němž kdysi
sídlili karmelitáni, a začali ho renovovat. Pocházeli z různých evropských
národů – Itálie, Německa, Španělska, Holandska, Francie, někteří prožili již
nějaký čas na našem území – přišli do Prahy z Brna a Olomouce – a téměř
všichni ovládali češtinu.
Za doby vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli nařčeni
z kolaborace s katolickým vojskem. Na masopustní úterý 15. února 1611 do
jejich kláštera vtrhl rozvášněný dav a všichni přítomní bratři byli bez milosti
pobiti. Mrtvá těla zůstala pohozena na nádvoří a až v sobotu byla pohřbena
v křížové chodbě kláštera a později v kapli sv. Michaela.
Čtrnáct pražských mučedníků bylo blahořečeno 13. října 2012 při
slavnostní mši svaté v katedrála sv. Víta v Praze.
Více informací na www.pms.ofm.cz/14.html.

Vraždění mučedníků na dobové rytině

Blahořečení je významnou duchovní událostí, kdy je v osobách blahořečených
bratří před oči všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře
a osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti vlastního života i pokojného
přijetí utrpení a smrti a kdy se všichni můžeme dotknout tajemství
společenství svatých, které hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého
člověka.

Relikviář Čtrnácti pražských mučedníků
Dne 15. 2. 2014 při oslavě 403. výročí smrti
čtrnácti pražských mučedníků byl při slavnostní
mši představen nový relikviář, kde jsou uloženy
ostatky (úlomky kostí) mučedníků. Po celý rok
byly shromažďovány návrhy na tvar a materiál
relikviáře. Na návrzích pracovala především
paní Leona Matějková, členka třetího
františkánského řádu, ale i P. Michal František
Pometlo OFM a možnost zapojit se během
příprav do rozhodování ohledně konečné
podoby relikviáře měli i ostatní bratři
františkáni.
Relikviář je 57 cm vysoký a je vyrobený
v kombinaci kovu, kamene a dřeva. Základním
tvarem je hvězda – symbol mučednictví, která je
umístěna na noze a podstavci. Hvězda je
vyrobená z pozlaceného kovu a má 14 ramen.
Jsou to v podstatě tři hvězdy přeložené přes
sebe. Celá hvězda je vyplněna broušeným
polodrahokamenem
jaspisem,
stejným
kamenem, který byl použit k výzdobě svatováclavské kaple v katedrále sv.
Víta. Na cípu každého z ramen hvězdy je umístěna kapsule s ostatkem
mučedníka. Kapsule je přikryta broušeným horským křišťálem a každá z nich
je zapečetěná pečetí postulátora řádu františkánů. Uprostřed hvězdy je na
kulaté oboustranné skleněné destičce osazen český granát a na něm malý
pozlacený křížek.
Zadní strana hvězdy je přikryta destičkou z olivového dřeva pod níž je
umístěna autentika (listina potvrzující pravost relikvie), podepsaná
postulátorem. Všechny kapsule jsou zezadu upevněny příchytkou. V každé
příchytce je umístěn kámen z různých zemí Evropy, odkud čtrnáct pražských
mučedníků pocházelo. Noha relikviáře je vyrobena z dioritu uprostřed kterého
je umístěn kámen z Assisi, rodiště sv. Františka. Spodní část nohy relikviáře je
vyrobená z bílého mramoru. Na spodní části je vyrytý latinský nápis: "Beati
XIV Martyres Praga AD 1611" (Blahoslavených 14 mučedníků, Praha 1611).
Svatý František z Assisi (1182-1226) je jednou z fascinujících postav dějin.
Františkův příběh a ideály přitahovaly ve všech dobách a mnoha kulturních
prostředích. Když měli v anketě k roku 2000 čtenáři rozšířeného časopisu Time,
lidé z různých oblastí světa, vybrat z deseti postav nejvýznamnější osobnost
druhého tisíciletí, nejvíce čtenářů zvolilo právě Františka z Assisi.

FARNOST
Farnost je společenství věřících, kteří se setkávají na bohoslužbách ale i při
jiných příležitostech. Farnost spravují bratři františkáni. Čtyři nedělní mše
pravidelně navštěvuje více než 500 věřících. Někteří z nich se setkávají
v různých menších společenstvích, která v naší farnosti nabízejí možnost setkat
se s lidmi podobného smýšlení.
Lucián
Anděl Lucián je každou neděli při
mši pro rodiny s dětmi.

Výuka dětí - náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu
od 17.00.

Nedělní setkání v Klubu
V neděli po mši sv. v 9 hod.,
cca od 10.00 do 12.30 hod.

Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19.00 na faře. Sraz na
nádvoří.

Setkání ministrantů
V neděli po mši sv. pro rodiny,
cca od 11.15 do 12.15 hod.

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.

Setkání katechumenů
(příprava dospělých na křest)
Pondělí v 19.00, sraz před farou.
Společenství seniorů
Úterý od 9.00 v Klubu. Setkání při
čaji a kávě po ranní mši svaté,
která začíná v 8.00.
Modlitby otců
Středa od 19.00 do 20.30,
sraz na nádvoří.
Modlitby matek
Čtvrtek od 17.00 do 18.00,
sraz na nádvoří.

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.

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
7.00, 8.00, 18.00 (po mši večerní nešpory)
neděle:
9.00, 10.15 (pro rodiny s dětmi), 11.30, 18.00
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 606 751 883, klaret@ofm.cz
Další informace: www.pms.ofm.cz www.lucianpms.cz

