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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
myslím, že zatěžkávací zkouška před měsícem dopadla dobře. Samozřejmě
soud patří Bohu, my sami nemůžeme hodnotit jen to, zda se lidem v naší
farnosti a v kostele Panny Marie Sněžné při Noci kostelů a Dnech víry líbilo,
a takových lidí bylo hodně, ale jestli vše přineslo užitek pro jejich a pro naše
duše. Tady se musíme sklonit před Pánem a vyčkat. Každopádně chci vyslovit
poděkování a uznání všem, kdo se jakýmkoli způsobem zapojili, ať při
organizaci nebo darem, modlitbou, obětí či utrpením. Myslím, že se nám bude
na prázdniny a na dovolené dobře odjíždět. Od 10. do 18. července budu na
Slovensku, kam mi můžete v nutných případech volat, a já telefon zvednu. Je
mi ale smutno z těch, kteří mi volají na mobil, jen aby se zeptali, kde je některý
z bratrů, nebo si postěžovali, že se někomu nemohou dovolat. Doufám, že jsou
to hlavně ti, kteří zřejmě nečtou Sněženku. Nechci však mentorovat, spíše
povzbudit k rozumnému používání volání, které se umí i nevhodně vetřít do
soukromí člověka. Rád dávám telefon k dispozici, ale tajně doufám, že volající
budou umírnění. Pro důležité věci však chci být pokud možno k dispozici
vždy. Přeji Vám Boží ochranu a požehnání na všech vašich cestách,
dovolených a prázdninách a těším se na setkání v září.
žehná menší bratr Antonín

PRÁZDNINY VE FARNOSTI
Změna bohoslužeb a provozu fary v červenci a srpnu
Během letních prázdnin v červenci a srpnu nebudou ranní mše svaté v 7.00
hodin a nebude nedělní mše svatá pro rodiny s dětmi v 10.15 hodin. Zpovědní
pohotovost bude pouze dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin. Hodiny pro
veřejnost na faře budou pouze v pondělí 9.00 až 11.30 hodin a ve středu 14.00
až 17.00 hodin.

Pouť františkánského řádu k Panně Marii Sněžné
V sobotu 18. 7. připutují do našeho kostela a kláštera františkánští bratři
a sestry všech tří řádů z celé pražské arcidiecéze. Tuto pouť mají v rámci Roku
zasvěceného života a zakončí ji spolu s námi večerní mší svatou v 18 hodin.

Svátek Panny Marie Andělské
Na neděli 2. 8. připadne svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule. U nás
v kostele budeme tento svátek slavit i liturgicky a je možné zde získat
plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Tyto odpustky můžete získat
2. 8. v kterémkoliv farním a katedrálním kostele nebo v jakémkoliv
františkánském kostele. K získání odpustků je předepsaná návštěva kostela
spojená s Modlitbou Páně (Otče náš) a Vyznáním víry (Věřím v Boha). Kromě
toho je třeba splnit tři podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání a modlitbu na
úmysl Svatého otce (např. Otče náš, Zdrávas a Sláva) (Ench. Indulgentiarum,
conc. 35).

Pouť
V našem kostele budeme slavit poutní slavnost ve středu 5. 8., v den
slavnosti Posvěcení římské baziliky Panny Marie Větší – Santa Maria
Maggiore. Druhé jméno této baziliky je bazilika Panny Marie Sněžné.

První sliby františkánských noviců
V sobotu 15. srpna na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie složí v našem
kostele při mši svaté v 11 hodin první řeholní sliby bratři františkáni Marek
a Martin. Vyprošujme jim světlo a radost Ducha Svatého a všechny dary
potřebné na jejich cestě za Pánem.

Z DIECÉZE
Husovské slavnosti 2015
5. až 6. července se konají Husovské slavnosti 2015, které nabídnou pestrou
škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní
vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno
v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Více na
www.hus-fest.eu.

Ze zpravodaje Arcidiecézní charity Praha:
Štafeta z Prahy do Orvieta připomněla historii svátku Těla
a krve Páně

Letošní již dvanáctý ročník štafety odstartoval ve středu 20. května od
Arcibiskupství pražského. Letos poprvé se konala formou pěšího putování,
nikoli běžecké štafety. Akci spolupořádala Arcidiecézní charita Praha a záštitu
nad ní převzal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
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Štafeta z Prahy do italského Orvieta připomíná cestu kněze Petra z Prahy do
Říma v roce 1263, na základě které se dnes po celém světě slaví svátek Těla
a krve Páně. Do italského Orvieta doputovali mladí lidé z Čech a Itálie
v sobotu 6. června ve večerních hodinách. Následoval kulturní́ a sportovní́
program konaný přímo na náměstí v Orvietu před hlavní katedrálou, která byla
postavena na počest tohoto svátku. Vyvrcholením svátku byl následný
velkolepý průvod městem (neděle 7. června 2015), který na televizních
obrazovkách sledovala celá Itálie.

Další krajané z Ukrajiny získají podporu při přesídlení
Na konci května se Světlana Porche, ředitelka Střediska Migrace, vrátila z mise
Ministerstva vnitra ČR na Ukrajině. Cílem této mise bylo jednání s dalšími
potomky českých krajanů, kteří mají zájem o přesídlení do České republiky.
V uplynulých měsících přicestovalo do Česka devět desítek krajanů.
Arcidiecézní charita Praha jim poskytuje sociální asistenci. Polovina z nich již
našla práci a trvalé bydliště.

Projekt Tváře lásky byl zahájen konferencí v Praze
25. června úspěšně proběhla zahajovací konference k projektu Tváře lásky,
kterou uspořádala Arcidiecézní charita Praha za podpory Norských fondů
a Nadace Open Society Fund Praha. Projekt usiluje o snížení obětí a pachatelů
násilí z řad dětí, které prošly dětskými domovy a výchovnými ústavy. Projekt
děti vybavuje znalostmi pro bezpečnou inkluzi do společnosti a zaměřuje se
převážně na prevenci domácího násilí a obchodu s lidmi. Více na
praha.charita.cz

***

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 9–11.30; St 14–17.00
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz; www.lucianpms.cz
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