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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
v naší farnosti, stejně tak jako všude jinde, se občas mění sestava lidí, kteří
za něco nesou zodpovědnost nebo bez kterých si některé události ani
nedovedeme představit. Tak se nám nedávno změnila pastorační rada,
dokonce i redakce Sněženky, a tak se občas setkáváme i s tím, že zrovna
není přede mší svatou přítomná žádná osoba, která by se modlila v kostele
nebo v kapli růženec. Postava paní Francouzové je pro tuto službu v naší
farnosti velmi výrazná. Chtěl bych právě k této službě napsat některé své
připomínky. Bude velmi dobré, pokud modlitba růžence nevymizí z našeho
kostela. Bude ovšem také dobře, pokud se ti, kdo se ji chtějí modlit,
sesednou v takové blízkosti vedle sebe, aby se v kostele nemuselo křičet
nebo aby se nemusel k této modlitbě používat mikrofon. Tak si umím
představit, že v přední části kaple nebo kostela se skupina lidí modlí růženec,
zatímco někdo jiný si tam užívá v rámci možnosti soukromí s Pánem.
Modlitba také nemůže být důvodem k rozporům, to by bylo špatné svědectví

o její síle. Chtěl bych však povzbudit kteréhokoli čtenáře, že může, ať už
soukromě, tedy šeptem, nebo nahlas s jinými lidmi, začít modlitbu růžence
a to 30 minut před začátkem mše svaté. Není vhodné, aby modlitba začínala
dříve ani později. Ticho v kostele má také svou důležitost. Děkuji těm, kdo
chtějí tuto mou připomínku pochopit a zkvalitnit společnou modlitbu
v kostele.
menší bratr Antonín

PODĚKOVÁNÍ
Tříkrálový koncert
Tak jako každý rok se koná Tříkrálová sbírka v rámci Charity, tak i letos se
uskutečnila v naší farnosti. Účelnost se dostala za ta léta do podvědomí
mnoha lidem, kteří si zvykli i na doprovodné akce, jako třeba zpívání koled
před kostelem Panny Marie Sněžné nebo Tříkrálový koncert v kostele. Za
nádhernou atmosféru patří dík všem, kteří se podíleli na přípravě i vlastním
průběhu, ale zejména účinkujícím na koncertě, kde se podařilo dát
dohromady tři tělesa. Jako vždy byl kostel zcela zaplněn, a tak jsme se mohli
zaposlouchat do zpěvu mužské části pěveckého sboru Pueri gaudentes,
smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha a smíšeného pěveckého sboru
Continuo z Mnichova Hradiště. Někteří však postávali jen na nádvoří,
protože i vstupní prostor do kostela byl zcela zaplněn. A tak se můžeme těšit,
že i příští rok se podaří paní Heleně Podlahové zajistit pro Tříkrálový
koncert opět známé umělce.
Mirek Kotland

ÚNOR VE FARNOSTI
Udělování svátosti nemocných
Ve středu 11. února bude v našem kostele udělována svátost nemocných při
ranní mši sv. v 8.00 hod. Příprava proběhne 9. a 10. 2. rovněž při ranní mši
v 8.00 hod. Zájemci nechť se přihlásí v sakristii nebo na faře.

Pouť snoubenců ke sv. Valentinu
Zveme snoubence, manžele a ty, kdo chtějí do větší hloubky uvažovat
o vzájemné lásce, na pouť zamilovaných ke sv. Valentinu v sobotu
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14. února 2015 na Vyšehrad. Program od 9 do 15 hodin povede náš farář
P. Antonín Dabrowski OFM, v 15.30 bude následovat mše svatá v bazilice
sv. Petra a Pavla. Je potřeba se přihlásit na adrese cpr@apha.cz. Přijďte i vy,
kterým leží na srdci budoucí život vašich dětí a vnoučat v láskou naplněném
manželství.

Výročí XIV bratří mučedníků
V neděli 15. února 2015 v 18 hodin se bude konat v našem kostele Panny
Marie Sněžné slavná mše svatá při příležitosti 404. výročí umučení XIV
františkánských bratří mučedníků. Mši svatou bude celebrovat ostravskoopavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz O.Praem a bude ji
přenášet Radio Proglas v přímém přenosu. Po mši svaté bude slavnost
pokračovat pobožností u hrobu mučedníků.
Počínaje 19. únorem budou večerní mše svaté každý čtvrtek v 18 hodin
přenášeny živě Radiem Proglas.

Masopustní setkání
Tradiční masopustní setkání farnosti se koná v úterý 17. února po večerní
mši svaté a nešporách v refektáři kláštera.

Zařazení mezi čekatele křtu
Zařazení mezi čekatele křtu se bude konat na první neděli postní 22. února
při mši svaté v 9 hodin. Je to součást bližší přípravy na křest. Dalším
obřadem pro čekatele křtu v naší farnosti bude 1. skrutinium o třetí neděli
postní.

Mene Tekel
IX. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel se bude konat
od 23. února do 1. března 2015. V pondělí 23. února ve 13 hodin proběhne
v ambitech františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné vernisáž
sedmidílného výstavního projektu Rodina v době nesvobody. Slavnostní
zahájení festivalu se bude konat od 14.30 hodin v kostele Panny Marie
Sněžné, programem bude provázet Debora Štolbová, herečka Divadla
A. Dvořáka. Při zahájení promluví P. Eliáš Tomáš Paseka OFM, primátorka
hl. m. Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, předsedkyně Konfederace politických
vězňů ČR MUDr. Naděžda Kavalírová a Ing. Daniel Fajfr, předseda
Ekumenické rady církví v ČR. Zazní muklovská hymna a verše Jiřího
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Herzingera. Součástí programu bude komorní koncert klasické hudby
v podání Tria Cantabile – Dagmar Vaňkátová (soprán), Václav Kunt
(flétna), Lydie Härtelová (harfa). Více o Mene Tekel najdete na
www.menetekel.cz.

Moderovaná adorace
proběhne ve čtvrtek 26. února v 19.15 v kapli sv. Michala – je součástí
pražského projektu Večery chval.

Z DIECÉZE
Jonáš – proč se nám nedaří evangelizovat
20.–21. února 2015 jsme zváni do Pastoračního střediska (Kolejní 4,
Praha 6) na postní duchovní obnovu P. Vojtěcha Kodeta O.Carm. Program
začne v pátek 20. února v 18:30 (do cca 20:30) a pokračovat bude v sobotu
od 9:00 do cca 18:00. V průběhu sobotního programu je zajištěna možnost
svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru.

K ZAMYŠLENÍ
Skrytý potenciál (1. část)
S pojmem skrytý potenciál jsem se setkal poměrně brzy a vždy jsem si jej
dával do souvislosti s představou plovoucí kry, tedy kusu ledu. Slyšel jsem
totiž, že jednu desetinu ledu můžeme vidět, protože je nad vodou, ale devět
desetin je naším očím skryto. Tak to je pro mě představa skrytého
potenciálu, který může třeba potopit i Titanic. (viz první obrázek dále)
Díky tomu, že věřím, jsem postupně začal vnímat síly skrytého
potenciálu v dění, se kterým jsem se setkával. Především v souvislosti
s Božím Slovem. Musím začít možná ještě v době dětství, když jsem chodil
do školy, snad už do první třídy, to patřila do pracovního týdne i sobota.
V našem kostele byl na Bílou sobotu upravován Boží hrob. No a já jsem od
svých asi pěti let ministroval. Viděl jsem, jak je Boží hrob připraven,
a doslechl jsem se, že bude v sobotu otevřen i dopoledne, že by u něj měla
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být nějaká služba. Bylo to asi v 61. roce, tedy v době totality, jenže s tím
jsem si nedělal žádné problémy. Měl jsem ostatně důvěru ke své hodné
a hezké třídní soudružce učitelce, takže jsem za ní přišel na Velký pátek
a poprosil jsem jí, bez jakékoliv omluvenky od rodičů, jestli bych mohl jít
zítra klečet k Božímu hrobu. Mimo jiné jsem se držel toho, že Ježíš říká:
„Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám…“ Učitelka byla
nejprve překvapena, pak mi řekla: „Počkej ve třídě, až děti odejdou domů.“
Když jsme byli sami, řekla mi: „Běž klečet, ale příště mi to neříkej před
dětmi“. Potom jsem ji měl ještě více rád. (viz následující ilustrace)
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menší bratr Antonín
(pokračování příště…)
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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.
I. Vitoulová, T. Boková,
I. Záhorská

Výuka dětí – náboženství
pro děti 1.–4. tř. v pátek od 15.00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
v malém refektáři.

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

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

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

Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19.00 na faře. Sraz na
nádvoří.
Katechetka Simona Skřivánková.
www.simsk.cz

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.

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.
Sekulární františkánský řád –
společenství u PMS
Každou 1. neděli v měsíci (kromě
letních prázdnin a měsíce září) od
14.30 v kapli sv. Michaela.
www.sfr.cz
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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. 2. v 19 hodin.

V Tříkrálové sbírce se za naši farnost vybralo 34 739 Kč.
Všem aktivním účastníkům sbírky, zvláště dětem, děkujeme za
jejich nadšení, čas a obětavost pro potřebné lidi, kterým budou
peníze prostřednictvím Arcidiecézní charity i naší farnosti
rozděleny!

Fara: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, pms@efara.cz, tel.: 222 246 243
Farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 606 751 883, klaret@ofm.cz
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
Hodiny pro veřejnost: Po, Út 14–17; St 9.30–11.30, 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 20. 2. 2015. Tisk: Semitas, Kolbenova 942/38a, Praha 9
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

