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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
měsíc duben je poznamenán dobou velikonoční. Tak jako oslavujeme Pána
Ježíše Krista jako vítěze nad hříchem a smrtí, tak ho také prosíme, aby toto
jeho vítězství bylo zpřítomněno v duši každého z nás, v našich rodinách, ve
farnosti, ve městě i národě, nebo vlastně na celém světě. Začíná to však
přijetím jeho vítězství jednotlivci. Znamením tohoto zpřítomnění mohou být
mimo jiné všechna ochotná přijetí služeb a úkolů v rámci příprav noci
kostelů a dnů víry, ale i přijetí utrpení a úkolů, které jsme jindy snášeli
s hořkostí a teď jsme se mohli spojit celým srdcem s Ježíšovou modlitbou:
„Ne jak já chci, ale jak chceš ty.“ Ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus
podivuhodně spojil apoštoly. Nejprve se zamkli ve večeřadle naplněni
strachem, tam se semkli a získali zkušenost s Vítězem nad smrtí. Potom
v síle Ducha svatého, aniž by zpřetrhali vazby svého společenství, rozšiřují
radostnou zprávu po celém světě. Obojí je pro nás výzvou, abychom se
kolem Krista semkli, kráčeli s ním a následně věděli, že hlásáme Krista
ukřižovaného a vítězného. Ve velikonočním chvalozpěvu slyšíme slova:
„Blahoslavená vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký.“ Tato
slova naplněná vírou mají uzdravující moc nad rodovými kořeny, která sahá
až k počátkům lidstva. Přejí vám požehnané Velikonoce.
menší bratr Antonín

Poslední dva řádky rukopisu z barokní františkánské knihovny u Panny
Marie Sněžné nám ukazují začátek velikonoční sekvence Victimae paschali
laudes immolent Cristiani. Agnus redemit oves (Oběti velikonoční, křesťané,
chválu vzdejte. Beránek vykoupil ovce.):
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DUBEN VE FARNOSTI
Křest a biřmování o Velikonoční vigilii
Stejně jako v minulých letech bude v našem kostele celebrovat Velikonoční
vigilii biskup Václav Malý. Při slavnostní mši na Bílou sobotu 4. 4. ve 20
hodin budou pokřtěni, přijmou svátost biřmování a poprvé svátost
eucharistie Jindřiška Auředníková, Linda Riegrová, Radka Hübnerová a
Tereza Velká. Doprovázejme je modlitbou.

Noc kostelů
Hledáme dobrovolníky, kteří by mohli pomoci s přípravou Noci kostelů,
která proběhne 29. května. Hlaste se prosím co nejdříve u koordinátora
příprav bratra Eliáše. Další koordinační setkání k Noci kostelů proběhne
při setkání farnosti 21. dubna v 19.19 v Klubu. Bratra Antonína na setkání
zastoupí bratr Eliáš.

Dobrovolníci pro misijní týden Dny víry
Celý týden po Noci kostelů, tj. 30. 5. až 6. 6., bude probíhat velká
evangelizace Prahy, tzv. Dny víry. Do těchto misií bude výrazně zapojen
i náš kostel Panny Marie Sněžné a jeho okolí. Koordinátorem všech akcí
Dnů víry v našem kostele a v nejbližším okolí je bratr Jakub. Kdo byste se
chtěl do misií aktivně zapojit, hlaste se do konce dubna u bratra Jakuba
nebo bratra Eliáše, kteří vám podají bližší informace.

Pozvání na výstavu a rodinný výlet
Dovolte mi, abych Vás pozvala na výstavu fotografií dětí z fotokroužku,
které učím, s názvem „VYPLOUVÁME SPOLEČNĚ“ do Muzea Karlova
mostu. Vstup je zdarma v rámci výstavy. Nabízí se možnost plavby lodí po
Vltavě a návštěva celého muzea za sníženou cenu. Též možnost posedět
v kavárničce s dobrými zákusky. Výstava potrvá do 30. dubna 2015 a bude
přístupna denně dle otevírací doby, kromě pondělí od 16.00 do 18.00 hod. a
středy od 10.00 do 11.30 hod. Všechny informace najdete na
www.muzeumkarlovamostu.cz. Otevírací doba muzea je od 10.00 do 18:00
hod. a pro lodě od 10.30 do 17.00 hod.
Nechte se unášet krásnými fotografiemi dětí po Vltavě!
Michaela Antůšková
____________________________________________________________
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Z CÍRKVE
Dny víry 2015 v Praze.
Zapojí se i vaše farnost?
První červnový týden se v Praze uskuteční městská misie
s názvem Dny víry. Od 29. května do 6. června se
v centru i v okrajových částech Prahy uskuteční množství
kulturních, vzdělávacích a duchovních aktivit, které jsou
primárně určeny pro lidi, kteří křesťanství neznají, nebo se
ke křesťanským církvím nehlásí.
„Chceme lidem představit křesťanství, které není uzavřeno ve svých
kostelích, ale naopak komunikuje s veřejností. Naším cílem je setkat se
s obyvateli Prahy a moderními způsoby jim přiblížit základní informace
o křesťanství i představit životní styl současných křesťanů,“ vysvětlil
vedoucí organizačního týmu projektu Dny víry P. Michal Němeček. Projekt
přímo navazuje na Noc kostelů, která vznikla po obdobné městské misii ve
Vídni v roce 2003. „Tak jako při Noci kostelů zveme lidi do našich chrámů,
tak chceme poté během Dnů víry naopak vyjít z našich kostelů ven a setkat se
s lidmi, kteří v Boha nevěří, ve veřejném prostoru,“ upřesnil P. Němeček.
Hlavním organizátorem ekumenického projektu je Pastorační středisko
pražského Arcibiskupství, na programu se podílí i mnohé řeholní řády
a hnutí či komunity. Dny víry navazují na městské misie, které se
v posledních letech uskutečnily v jiných evropských hlavních městech
(Paříž, Vídeň, Bratislava).
Rádi bychom vaši farnost pozvali k aktivní účasti na Dnech víry.
Program se připravuje po dvou liniích. V centru Prahy se uskuteční tzv.
„centrální“ program, který připravuje organizační tým ve spolupráci
s komunitami františkánů, dominikánů a dalších dobrovolnických skupin.
V rámci tohoto centrálního programu se uskuteční například Festival
křesťanských filmů pod záštitou režiséra Jiřího Stracha, celotýdenní
workshop italského sochaře Guida Dettoniho, nebo závěrečný koncert
Hradišťanu v sobotu večer s následným průvodem světla v centru Prahy.
Vnímáme však, že pro kvalitní představení naší křesťanské víry co
nejvíce obyvatelům Prahy je nezbytné zapojení co nejvíce pražských
farností. Zveme i vaše společenství, abyste se do Dnů víry zapojili. Je
možné připravit celotýdenní program, nebo třeba aktivitu na jediný den nebo
večer. Organizační tým Dnů víry vám dle svých možností pomůže, případně
____________________________________________________________
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poskytne osvědčené postupy či metodiky, zároveň vám ale ponechá volný
prostor pro vlastní kreativitu. Jedinou prosbou je, aby veškeré programy byly
cíleny na lidi, kteří pravidelně do našich kostelů nechodí.
Pokud byste měli zájem o více informací o Dnech víry a možnostech
zapojení vaší farnosti či společenství, podívejte se na webové stránky
projektu: http://dnyviry.evangelizace.cz/. Naleznete tam návrh aktivit, které
můžete u vás udělat, kontakt na organizátory a také přihlašovací
formuláře, skrze které je potřeba váš program nahlásit.
Vojtěch Jurásek, organizační tým Dnů víry

V rámci přípravy na Dny víry (30. 5. až 6. 6.), které chystají také bratři
františkáni v čele s bratrem Jakubem, se můžeme zapojit do modlitební
podpory zaměřené konkrétně na jednotlivé ulice naší farnosti. Podrobnější
informace získáte u sestry Petry na faře nebo na farní adrese
pms@efara.cz. Modlit se můžete také za ulici, ve které bydlíte, i když není
na území naší farnosti.
Dále se můžete zúčastnit adorace u Panny Marie Sněžné každý čtvrtek od
19 do 20 hodin, při které prosíme za průběh Dnů víry. Při tiché nebo
moderované adoraci prosme společně na úmysl, aby Pán otevřel srdce
všech lidí hledajících, potřebných, …, a také dal potřebné milosti všem,
kteří se budou podílet na evangelizaci přímo v terénu nebo při službě
v zázemí.

Pozvánky Ekologické sekce České křesťanské akademie
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beseda „John McConnel a Den Země“ se bude konat v úterý 14.
dubna 2015 od 17.30 v přízemí kláštera Emauzy v Praze 2,
Vyšehradská 49. O vzniku a významu Dne Země promluví dlouholetý
ředitel Ekologické sekce České křesťanské akademie RNDr. Jiří
Nečas.
ekumenická bohoslužba ke Dni Země bude v úterý 21. dubna 2015
od 19.00 v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova
mostu). Kázáním poslouží kněz Obce křesťanů Mgr. Milan Horák,
zpěvem pěvecký sbor Gabriel.
JNe

K ZAMYŠLENÍ
Skrytý potenciál (3. část)
Ještě je jedna oblast, kde vnímám skrytý potenciál velmi silně. Je to každé
setkání lidí. Jednou jsem jel metrem v hábitu a přišel za mnou mladý, trochu
podnapilý Holanďan. Ptal se mě mimo jiné i německy, proč my Češi jsme
tak studení a nechceme s nikým hovořit. Řekl jsem mu, že to není pravda, že
si myslím, že v každém národě jsou lidé otevřenější a uzavřenější. Na to mi
řekl: „Tak sleduj!“ Šel k jednomu staršímu pánovi, který četl noviny.
Pozdravil česky: „Dobrý den!“ Děda se jen více zahloubal do novin, tak mu
mladík zopakoval pozdrav ještě asi v pěti evropských jazycích a dodal
česky: „Prosím.“ Děda nic. Tak mi řekl: „Vidíš?“ a vystoupil. Bylo mi líto
toho mladého muže i toho dědy, který se ze své osamocenosti nedal vyrušit.
Toto setkání se však pro mne stalo skrytým potenciálem, který mne nutí,
abych lidi oslovoval, abych je dráždil k rozhovoru.

Když jsem se stal farářem u kostela Panny Marie Sněžné, mám netušené
možnosti k takovému oslovování. Tak jsem asi před čtyřmi lety oslovil
mladý pár z Ruska. Ptal jsem se, odkud jsou. Řekli: „Ze Sibiře.“ Tak jsem se
zeptal: „Co jste provedli, že vás poslali na Sibiř?“ Pak jsme si dlouho
____________________________________________________________
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povídali, oprášil jsem ruský jazyk, který jsem se vlastně také dříve učil jako
skrytý potenciál. V minulém roce zase přišli dva manželské páry z Ruska za
mnou a jedna žena (nepoznal jsem ji) říká: „Modlila jsem se, abych se
s vámi setkala. Už jsme tu byli. Tady mám naše přátele. Jsou muslimové.
Muslimský muž se mne zeptal, jestli jsem byl na Sibiři. Řekl jsem, že je to
pro mne moc daleko. Hned se nabídl, že mi pošle letenku tam i zpět. No a ti
původní manželé mi s nadšením nabídli, že u nich mohu bydlet. Abych to
přece jen trochu zkomplikoval, řekl jsem, že tedy ano, ale že chci každý den
sloužit katolickou mši svatou. Řekli, že to prozkoumají. Zanedlouho mi
volali, že vše je připraveno. V únoru jsem se tam tedy vydal. Ráno jsem tam
přiletěl a večer jsem už sloužil u katolíků mši svatou. Muslimovi jsem řekl:
„To je hezké, muslim mi zaplatil cestu, u pravoslavných spím a katolíci se
z toho radují.“ Odpověděl mi na to: „Ale vždyť my se z toho také radujeme.“

Další takový pokyn jsem dostal od jedné maminky, která chtěla mít křest
svého dítěte v našem kostele, protože pocházela z Prahy, ale v současnosti
bydlela ve Spojených Státech. Když jsme měli přípravu, svěřila se mi:
„V Americe mi každý říká: ‚Vy máte krásné dítě,‘ ale tady si lidi ani
nevšimnou, že mám dítě, a já jsem na ně tak hrdá.“ To jsem bral jako nový
impuls k odkrytí skrytého potenciálu. Když teď přicházejí maminky s dětmi
na nádvoří našeho kostela nebo do kostela, přijdu za nimi a požádám, abych
jejím dětem mohl udělat křížek na čelo. Je úžasné, jakou toto obyčejné gesto
může udělat radost. Už jsem takto žehnal i muslimské děti.
8

Někdy dává o sobě skrytý potenciál jenom vědět a třeba se nijak nevynoří.
Třeba takhle chodím na Petřín. Přišel jsem tam na Velikonoční neděli a
u kaple Božího hrobu seděla žena s pivem. Věrný svým zásadám se jí ptám:
„Dobrý den, prosím Vás, vy jste anděl?“ Byl jsem v civilu s nordickými
holemi. Udiveně na mne pohlédla. Řekl jsem: „No, že sedíte u Božího hrobu
na Velikonoční neděli.“ Zasmála se a odpověděla: „Ne, to opravdu nejsem.“
Řekl jsem: „To je mi líto, tak rád bych viděl anděla s pivem.“ Řekla: „No,
ale měla jsem svatbu v kostele sv. Jiljí a teď chodím k sv. Ludmile.“ Řekl
jsem: „To já zase jsem u Panny Marie Sněžné.“ Otázala se: „Vy jste farník
od Panny Marie Sněžné?“ – „No, já tam sloužím.“ – „Jo, vy jste otec od
Panny Marie Sněžné?“ To byla přihrávka na smeč. Řekl jsem: „To ne, to
bych byl děda od Pána Ježíše.“ Tak to byl jenom náznak, žádné jiné
důsledky to nemělo, ale radost to také udělá. To si člověk jen tak sáhne pod
hladinu, že tam ten potenciál je. Ostatně i setkání je v evangeliu ukázáno
jako obrovský potenciál. Třeba setkání Ježíše se samařskou ženou u studny
(Jan 4,5–42) a mnoho jiných.
Stačilo málo, možná kdybych nepotkal toho mladého podnapilého
Holanďana, a všechno by bylo úplně jinak. Nevěřím na náhody. Vidíte, aniž
jsem to plánoval, moje vyprávění začalo i skončilo u Božího hrobu. Vnímám
to především pro sebe jako důležité. Nebo alespoň, že to není jen tak.
A to je moje zkušenost se skrytým potenciálem. To, co píši, jsou jenom
slova. To co je skryté, má moc spojovat naše duše a připomínat nám v těch
nejméně očekávaných chvílích, že se o dobro můžeme sdílet. A to je velká
radost.
menší bratr Antonín
____________________________________________________________
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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 kromě pátku a neděle
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 15. 4. v 19 hodin.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
_____________________________________________________________
mše sv. s žehnáním ratolestí
v ambitu
11.30 mše sv.
15.00 křížová cesta na Petříně
18.00 mše sv.
____________________________________________________________
2. 4.
Zelený čtvrtek
18.00 mše sv. na památku Večeře Páně
do 21.00 adorace v Getsemanské zahradě
_____________________________________________________________
3. 4.
Velký pátek
od 8.30 bude otevřena Getsemanská zahrada
postní den
15.00 křížová cesta na nádvoří
16.00 velkopáteční obřady na památku
umučení Páně, po skončení obřadů
adorace pod křížem
_____________________________________________________________
4. 4.
Bílá sobota
20.00 obřady Velikonoční vigilie se křtem
celebruje biskup Václav Malý
_____________________________________________________________
5. 4.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
9.00 mše sv. s žehnáním pokrmů
10.15 mše sv. s žehnáním pokrmů (pro rodiče
s dětmi)
11.30 mše sv.
18.00 mše sv.
_____________________________________________________________
6. 4.
Pondělí velikonoční
9.00 mše sv.
11.30 mše sv.
18.00 mše sv.
(nebude mše sv. v 10.15 pro rodiče s dětmi)
29. 3.
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Květná neděle

9.30

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, M. Komárková

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 17.30 do 19.00,
sraz na nádvoří. Jana Verešová

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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Zveme všechny děti od 12 do 18 let
na dvoutýdenní letní stanový tábor s dlouholetou tradicí pořádaný farou bratří
františkánů u kostela Panny Marie Sněžné v Praze 1. Rádi uvidíme i děti z jiných
než katolických rodin.
Kdy: 18. 7. – 1. 8. 2015
Kde: Radnice, louka u Radnické hájovny
Hlavní vedoucí tábora: Tomáš Paseka
Cena: 3 000 Kč
Kontakt: tompas987@gmail.com, www.facebook.com/letnitaborypms
Co tě čeká: tvořivé dílny, vzduchovky, příroda, bojové hry, lukostřelba, šifry,
odpočinek, soutěže, hry, boj o přežití, zdravověda a spousta zábavy.
Za podporu tábora děkujeme městu Radnice a MČ Praha 1.

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. 4. 2015. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

