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Květen 2015

Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
měsíc květen je pro nás velmi bohatý. Je to měsíc zasvěcený Panně Marii
a také naše farnost je jí svěřena. Takže se těšíme na májové pobožnosti, na
požehnání nové sochy Panny Marie v chóru za oltářem 6. května, kdy má
přijít pan kardinál Dominik, na první svaté přijímání dětí 17. května, na
biřmování v katedrále o Slavnosti Seslání Ducha svatého, kde budou naši
biřmovanci, i na Noc kostelů a na misijní akci Dny víry na přelomu května
a června. Přímluva Panny Marie i naše společné modlitby jsou potřebné pro
to, aby všechny tyto akce nebyly jenom událostmi, které se dostanou do
dějin naší farnosti, ale aby měla každá z nich v sobě skrytý potenciál, který
je znamením přítomnosti Božího království mezi námi. Svátosti tento
potenciál mají, jsou jeho znamením, ale prosíme o trvalý užitek v životě
těch, kdo je přijmou, i těch, kdo se zúčastní jejich slavení. Díky čtvrtečním
přenosům mše svaté na radiu Proglas se rozrostlo naše společenství nejen při
účasti na této bohoslužbě, ale i společenství těch, kdo svou modlitbou nebo
i utrpením podporují růst Božího království v srdcích lidí. Děkuji všem, kdo
se jakýmkoli způsobem zapojili do nabídky, kterou nám Pán do naší farnosti
poslal. Přeji vám milostiplný a požehnaný měsíc květen.
menší bratr Antonín
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KVĚTEN VE FARNOSTI
Májové pobožnosti
Od 1. května se budeme v rámci májových pobožností před večerní mší
svatou modlit Loretánské litanie. Prosíme o aktivní účast na této pobožnosti,
aby kněží mohli být ve zpovědní místnosti. Začátky budou v 17.30 hod. Od
čtvrtka 7. května budou májové pobožnosti probíhat vzadu za hlavním
oltářem u nově instalované sochy Panny Marie.

Inaugurace sochy Panny Marie
Ve středu 6. května bude v našem kostele večerní mši svatou v 18 hodin
sloužit kardinál Dominik Duka. Zahájí tak slavnostní inauguraci nové
speciální sochy Panny Marie, která bude umístěna v chóru kostela za
hlavním oltářem. Autorem sochy je italský umělec Guido Dettoni della
Grazia, který dal své soše příznačný podtitul „Dotkni se něhy“. Po mši svaté
vystoupí Stamicovo kvarteto a členka činohry Národního divadla Lucie
Žáčková, která přednese vybrané pasáže básně Popelka nazaretská Václava
Renče. Socha bude instalována natrvalo a v rámci Dnů víry (30. 5. až 6. 6.)
bude přístupná široké veřejnosti spolu se zážitkovým meditačním
a výtvarným programem.

První svaté přijímání
V neděli 17. května přistoupí poprvé ke svatému přijímání 6 dětí. Nebudou
proto mše svaté v 9 a 10.15, bude pouze jedna slavnostní v 9.30 hodin. První
svatá zpověď bude o den dříve, pravděpodobně odpoledne, zveme všechny
rodiče, aby přišli spolu s dětmi. Čas bude upřesněn. Modleme se za naše
prvokomunikanty, aby v nich rostla víra a láska a aby dobře začali svoje
pravidelná setkávání s Pánem Ježíšem ve svátosti smíření a v Eucharistii.

Svatodušní vigilie
V sobotu 23. května ve 20 hodin bude v našem kostele Svatodušní vigilie.
Slavnost začne před kostelem svěcením ohně jakožto symbolu přítomnosti
Ducha svatého. Mše svatá bude zaměřena na vzývání Ducha svatého
a očekávání jeho příchodu do našich srdcí, do našeho společenství.
V neděli 24. května, na Slavnost seslání Ducha svatého, budou v katedrále
biřmováni biřmovanci, kteří se na tuto událost připravují již od října pod
vedením bratra Eliáše. Vyprošujme jim dary Ducha svatého a odvahu
k aktivnímu křesťanskému životu. Přijď, Duchu svatý, a přines mezi nás
nový život, nové světlo, radost a nadšení.
____________________________________________________________
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Pražské jaro
Ve středu 27. května ve 21.30 v našem kostele se bude konat jeden
z koncertů Pražského jara – Nokturno II. Vystoupí francouzský
violoncellista Charles-Antoine Duflot a provede tato díla: Benjamin Britten
– Suita č. 3 op. 87, Luciano Berio – Sequenza XIV a Johann Sebastian Bach
– Suita D dur BWV 1012. Lístky jsou již delší dobu zcela vyprodány.

Noc kostelů
Noc kostelů proběhne letos z pátku 29. května na sobotu 30. května.
Začne jako obvykle po večerní mši svaté (cca 19 hodin) a bude trvat cca do
24 hodin. Na programu je výtvarný program pro děti, koncerty,
komentované prohlídky kůru a varhan, františkánské čtení, prohlídka
relikviáře a nové sochy Panny Marie, v ambitu bude výstava "Blázni pro
Boha" o řeholním životě, výstava fotografií ze života farnosti v Pasovské
kapli, setkání s františkány, kafírna, otevřené knihkupectví u Paulínek, atd.
Budete si také moci vyzvednout svíčku a zapálit ji spolu s vlastní modlitbou
v hlavní lodi kostela. Všichni jste srdečně zváni!

Dny víry
Bezprostředně na Noc kostelů naváže velká evangelizace Prahy, neboli Dny
víry, které budou probíhat 30. 5. až 6. 6. Do organizace je mimo jiné zapojen
františkánský misijní tým, který organizuje průběh Dnů víry v prostorách
našeho kostela a kláštera i v prostorách přilehlých (Františkánská zahrada,
Jungmannovo náměstí). Dny víry budou probíhat na mnoha místech Prahy,
většinou v odpoledních a večerních hodinách.
Na programu bude celá řada kulturních, vzdělávacích i duchovních
aktivit pro všechny věkové kategorie. Nebudou chybět například informační
stany nebo vystoupení umělců na hlavních pražských bulvárech. Připravuje
se festival křesťanských filmů pod záštitou režiséra Jiřího Stracha či výstava
v rámci projektu „Esperienza Maria a Praga“ spojená s výtvarným
workshopem italského sochaře Guida Dettoniho. Celý projekt vyvrcholí
v sobotu 6. června koncertem Hradišťanu v centru Prahy a následným
průvodem světla do kostela Nejsvětějšího Salvátora. Kromě těchto aktivit,
které připravuje organizační tým Dnů víry, bude v různých pražských
farnostech a sborech probíhat také vlastní program těchto místních
společenství. V rámci Dnů víry proběhne také 4. 6. slavnost Božího Těla.
Pan kardinál Duka zve věřící ke společné slavnostní mši svaté v 17 hodin
v katedrále, na kterou bude navazovat eucharistický průvod po
Hradčanském náměstí.
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Letní byt
Nabízíme k letnímu pronájmu nezařízený byt na faře v Sedlici u Blatné.
Kontakt: František Jirsa, telefon 605 202 693

Z DIECÉZE
Pozvánky Ekologické sekce České křesťanské akademie
•
•

•

Beseda s Ing. Tomášem Dudou na téma „Certifikace lesa“, která se
bude konat v úterý 12. května 2015 od 17.30 hod. v přízemí kláštera
Emauzy v Praze 2, Vyšehradská 49.
Přednáška „Political Theology of Climate Change (Politická teologie
klimatické změny)“, kterou prosloví Michael Northcott, profesor etiky
z University of Edinburgh. Přednáška se bude konat v úterý 26. května
2015 od 18.00 hod. ve velké posluchárně Evangelické teologické
fakulty v Praze 1, Černá 9 a bude tlumočena do češtiny.
Pozvánka k účasti na již tradiční bohoslužbě za krajinu v sobotu
6. června 2015 v pražském Suchdole na Sedleckých skalách. Začátek
bohoslužby bude v 15.00 hod. Bohoslužbě bude letos opět předcházet
pouť z Dolních Chaber od kostela Stětí Sv. Jana Křtitele. Bližší údaje
jsou na webu: goo.gl/iRCZXg
JNe

PODĚKOVÁNÍ
Benefiční ples pro Kashitu
Děkujeme farnosti a farníkům od Panny Marie Sněžné, že podpořili náš,
již 3. benefiční ples pro Kashitu, který se letos uskutečnil v pátek 6. února
2015 v Sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském. Výtěžek ve výši
26 700 Kč přispěje na vybudování podlahy v mateřské školce, kterou zřídila
a vede místní nezisková organizace New Renato, působící v zambijské
oblasti Kashitu. A jaké to na plese bylo? Můžete se podívat na fotografie,
někteří i zavzpomínat a těšit se na příští ples.:) Děkujeme všem partnerům,
dárcům, pomocníkům a zvláště bratru Antonínovi za originální kouzlení
z Klobouku štěstí!
____________________________________________________________
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Za Přátele New Renato Jana Höferová, http://pratele.newrenato.org/
____________________________________________________________
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Návštěva kardinála Vlka
Od pátku 13. března do soboty 14. se naše farnost opět připojila k akci,
která vznikla na popud papeže Františka. Nese název "24 hodin pro Pána"
a je určená pro snadnější zpřístupnění svátosti smíření těm, kdo touží po
jejím přijetí. Připojení naší farnosti k této akci je dáno mimo jiné výhodnou
polohou kostela v centru všeho dění, také jsme byli požádáni o účast
biskupským vikářem pro pastoraci, P. Michalem Němečkem. Stejně jako
loni, i tentokrát připravil na internetu tabulku, do níž se mohli zapsat ke
službě kněží z jiných farností, protože taková akce je docela náročná. Až
později sestra Petra zjistila, že možná jsme byli na světě jediní, kde se
zpovídalo opravdu 24 hodin. Tato akce má v sobě hluboký skrytý potenciál,
proto o ní píši.
Mezi kněžími se na pátek večer napsal pan biskup Karel Herbst, který
nakonec zůstal ve zpovědnici déle, než slíbil. Na sobotu ráno od 8 do 10
hodin se napsal ke službě kardinál Miloslav Vlk. Bylo to pro nás velké
překvapení. Když přišel, také on řekl, že může zůstat téměř o hodinu déle.
Protože však přišel kněz, který ho střídal, pozvali jsme pana kardinála
k malému občerstvení na faru (viz fotografie na další straně). Tam nám řekl:
„Tak krásně jsem si už dávno nezazpovídal.“ Navrhl jsem mu: „Tak to
můžete zopakovat ve Svatém týdnu.“ Odpověděl: „Může být“. A tak zase
svojí dvouhodinovou službou posílil naše řady v pondělí Svatého týdne. Asi
byli lidé, kteří přišli ke svátosti smíření, trochu zaskočeni (nemáme
vyrobenou cedulku: Zpovídá kardinál Vlk), ale myslím, že poznali péči
dobrého pastýře v této svátosti bezprostředněji, než by si mohli představit.
Pan kardinál při první návštěvě také navštívil náš konvent a prohlédl si nový
relikviář blahoslavených mučedníků. Byla to moc milá návštěva. Už se na
další podobné akce těšíme. Děkujeme také všem ostatním kněžím, kteří nám
pomáhali. Zvláště je třeba zmínit pomoc P. Ondřeje Pávka z katedrály, který
k nám chodí pravidelně a drží s námi zpovědní pohotovost. Hradčany nám
jsou nějak blízko.
menší bratr Antonín

Podej ruku Ukrajině
Dne 15. 3. ve (zdejší) farnosti proběhla akce na podporu Ukrajiny, lépe
řečeno na pomoc lidem postižených válkou. Zástupně Vám, milí farníci,
velmi děkuji za jakýkoliv příspěvek: modlitbu, půst, almužnu. Vaše pomoc
je velice významná. Vybralo se přes 26 000 Kč. Finanční dary budou
použity na nákup léků a zdravotních pomůcek pro akutní špitální a terénní
medicínskou pomoc. V této zemi se dnes válčí a stát není schopen se
o základní potřeby lidí trpících válkou postarat. Proto pomoc přichází
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především od dobrovolníků. A tak i já jsem se rozhodla za podpory přátel
a kolegů něco udělat. Pracuji jako zdravotní sestra a již od loňského roku
průběžně pomoc na Ukrajinu, ve spolupráci s kolegy, posíláme. Přestože
v České republice žiji již přes deset let a vnímám ji téměř jakou svoji rodnou
zemi, není mi však lhostejné to, co se na Ukrajině děje. I Vám velmi děkuji
za Vaši nelhostejnost. O realizaci pomoci Vás budu informovat.
Je také možnost přispět na účet „Chléb sv. Antonína“ a získat potvrzení
o daru, č.ú.: 107-4841870287/0100, variabilní symbol: 201501, do zprávy
pro příjemce uveďte: Podej ruku Ukrajině.
Pro zodpovězení Vašich dotazů použijte tel. 733 741 709, email:
tana.jahoda@gmail.com
Táňa Jahoda

z návštěvy Miloslava kardinála Vlka na faře

____________________________________________________________
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Hospodaření farnosti v roce 2014
Příjmy
Hlavním zdrojem příjmů jsou nedělní sbírky a dary – pravidelné měsíční
příspěvky farníků na účet, jednorázové větší dary a drobné dary
z pokladniček v kostele. Z pokladniček pocházejí i příjmy za tisk,
samostatná pokladnička byla určena pro dary na nové varhany v kapli
sv. Michaela.
Výdaje
Z přijatých běžných sbírek se odvádí 10 % do svépomocného fondu
arcibiskupství a 25 % Provincii bratří františkánů, která hradí opravy kostela.
Účelové sbírky se odvádějí celé. Bohoslužebné výdaje zahrnují hostie, víno,
svíčky, květiny a bohoslužebné oděvy. Jediným zaměstnancem farnosti je
bratr Pacifik jako kostelník. Farář, farní vikář a pastorační asistentka jsou
placeni arcibiskupstvím. Položka "farní akce" zahrnuje náklady na přípravu
Noci kostelů, materiál na výrobu adventních věnců a občerstvení při
některých farních akcích.
V pokladně a na běžném účtu bylo ke konci roku celkem 184 649 Kč.
František Jirsa

Příjmy
Dary
Sbírky běžné
Sbírky účelové
Dary na nové varhany
Tisk
Farní tábor
Upomínkové předměty
Pronájmy
Tříkrálová sbírka
Brožurky PMS
Úroky

Příjmy celkem
10

463 513
401 461
180 740
119 386
125 378
65 000
40 681
36 500
28 209
8 150
45

1 469 063

Výdaje
Odvody ze sbírek
Hudba při bohoslužbách
Kostelník (plat, odvody)
Tisk
Elektřina a plyn
Bohoslužebné výdaje
Tábor
Upomínkové předměty
Farní akce
Výpočetní technika
Telefony
Ostatní výdaje
Dary
Zabezpečovací systém
Osvětlení kostela
Brožurky PMS
Výdaje celkem

361 719
302 500
141 416
125 773
115 457
89 086
65 300
57 694
34 400
30 133
24 862
24 620
15 900
12 632
10 467
7 394
1 419 353

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,
M. Komárková, I. a Š. Záhorští,
L. Szotkowská
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.
br. Šimon a br. Bernard
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, tel. 733 599 295

Výuka dětí – náboženství
pro děti 1.–4. tř. v pátek od 15.00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
v malém refektáři.
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.
Sekulární františkánský řád –
společenství u P. Marie Sněžné
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. 5. 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.

