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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady
nový pastorační plán, nové úkoly, noví lidé. Potřebujeme Boží požehnání
a podporu pro vše, do čeho se chceme pustit. Jsou to vždycky zázraky. Snad
nejvíce je vnímáme, když se lidi hlásí do katechumenátu, ale také děti, které
mají chuť chodit na náboženství a vytrvají po celý školní rok, jsou znamením
Božího požehnání pro farnost. Postupně budeme jistě svědky těchto zázraků
i v naší farnosti. Budu rád, když se o svých zkušenostech s Božím vedením
a působením podělíte i s ostatními. Na facebooku je taková funkce „To se mi
líbí“, klidně ji můžeme použít i na stránkách farního zpravodaje Sněženky.
Více by se mi spíše líbilo: „Za co Pánu Bohu děkujeme.“ Myslím, že by tam
mohly být uvedeny i nedostatky, ne abychom se navzájem ničili, ale abychom
si pomáhali a povzbuzovali se v dobrém.
Přeji Pokoj a Dobro pro celý školní rok!
menší bratr Antonín
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Z FARNOSTI
Setkání farnosti
proběhne až v říjnu. 1. září bude ale setkání pastorační rady, která
prodiskutuje pastorační plán na školní rok 2015/2016. Plán pak najdete na
našich webových stránkách v kalendáři. Setkání farnosti s farářem bude poprvé
v říjnu a dále pak každý druhý měsíc, bude se vždy po měsíci střídat se
setkáním pastorační rady.

Výuka náboženství
•
•

pro děti od 1. do 4. třídy (výuka zaměřená na přípravu na 1. svaté
přijímání) začíná v pátek 4. září v 15 hodin ve farní místnosti na nádvoří
naproti velké nástěnce (bývalá charita).
pro děti od 5. třídy začíná ve středu 2. září od 17 hodin také ve farní
místnosti na nádvoří.

Biblická katecheze pro dospělé
Biblickou katechezi pro dospělé vede Mgr. Simona Skřivánková každou
středu od 19 hodin na faře, zahájení ve středu 2. září. Sraz je na nádvoří
před kostelem nebo zvoňte na faru.

Hlavní pouť do Hájku
V sobotu 5. září se koná pouť do Hájku ke svátku Narození Panny Marie. Mše
svatá začíná v 11 hodin, slouží P. Vojtěch Kodet, O. Carm.
Pěší pouť starobylou barokní poutní cestou ve stopách našich předků začíná
v 6 hodin u první kaple poutní cesty na Dlabačově, zastávka tram č. 22
Malovanka. Podrobnosti o pouti naleznete na www.hajek.estranky.cz.
Velmi pěkně zpracovaný popis jednotlivých kaplí je na stránkách občanského
sdružení „Poutní cesta Hájek“ www.poutnicestahajek.cz.

Lucián zve
Každou neděli v 10.15 bude opět mše pro rodiče s dětmi, při
níž se můžete setkat také s andělem Luciánem (poprvé
6. září).
Více najdete na stránkách: www.lucianpms.cz
__________________________________________________
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Setkání katechumenů
Příprava dospělých na křest bude probíhat v pondělí v 19 hodin a začne
7. září. Sraz před farou.

Věčné sliby sestry Andrey Hýblové FSP

Sestra paulínka Andrea, kterou jistě všichni dobře známe, se po přípravě
v Itálii vrátila do Čech a 12. září v 15 hodin složí v našem kostele věčné
sliby v Kongregaci Dcer sv. Pavla. Je to velká událost, modleme se za ni
i všechny naše sestry paulínky.

Pobožnost k mučedníkům
V úterý 15. září v den památky Panny Marie bolestné bude večer po
něšporách v kapli sv. Michala pobožnost ke XIV františkánským bratřím
mučedníkům.

Příprava na svátost biřmování
se bude konat vždy ve čtvrtek od 17.30 do 19.00. První setkání bude
1. října. Zájemci se mohou hlásit do konce září na faře nebo emailem:
tompas987@gmail.com.

Společenství pro mladé
Pro mladé, kteří se chtějí společně modlit, diskutovat a probírat život z víry,
bude setkání od října vždy ve čtvrtek od 20.00 na faře.
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Ministrantská brigáda v Hájku
Zveme všechny ministranty na víkend 25. až 27. září, ve kterém na ně čeká
chlapská práce v klášteře v Hájku, výborné hry i jedno překvapení. Hlaste se
bratru Šimonovi.

***
Dva noví bratři františkáni a změna kostelníka
15. srpna složili v našem kostele své první sliby bratři františkáni Martin
a Marek. Blahopřejeme jim k tomuto důležitému a krásnému životnímu
kroku. Provázejme je svou modlitbou. Bratr Martin se od září ujme služby
kostelníka místo bratra Pacifika. Bratr Marek bude studovat na Teologické
fakultě. Bratr Pacifik zůstává ve zdejší komunitě, takže není třeba se loučit,
ale patří mu veliké poděkování za mnohaletou obětavou službu Pánu Bohu,
kněžím a nám všem. Jeho práce byla povětšinou skrytá a možná někdy
i nedoceněná. Milý bratře Pacifiku, velký srdečný dík za vše, co jsi
v zákristii, u oltáře i na nádvoří všechno dělal a udělal. Pán Bůh zaplať!

Poděkování manželům Tutrovým
Koncem června také, po mnoha letech obětavé služby, předali manželé
Anežka a Antonín Tutrovi štafetu úklidu našeho kostela paní Heleně
Řehákové. Patří jim veliký dík za tuto náročnou službu, kterou vykonávali
pečlivě a s nasazením. Byli vždy ochotni přizpůsobit se okolnostem
a nárokům této práce a byli jsme svědky jejich vlídnosti a radostné mysli.
Jsme rádi, že se s nimi i nadále můžeme potkávat v našem kostele při
bohoslužbách.

Nová farní místnost
Provincie bratří františkánů dala naší farnosti k dispozici místnost po bývalé
charitě vpravo na nádvoří (naproti velké nástěnce). Místnost byla vyčištěna
a upravena a bude využita především ke scházení různých skupin
a společenství naší farnosti a k výuce náboženství. Kromě jiných společenství
se zde také budou scházet naši senioři a bude zde i nedělní setkání farnosti po
mši svaté v 9 hodin.
__________________________________________________
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Františkánská burza
Jako každoročně vás zveme na františkánskou burzu. Budeme přijímat
a nabízet různé drobné věci, předměty, které mají ještě určitou hodnotu, ale už
je nepoužíváme. Můžeme se i něčeho zříci ve prospěch sociálně slabých rodin,
na něž je výtěžek burzy určen, a udělat tak radost těm, kdo to potřebují.
Do burzy budeme přijímat věci zdarma,
nepřijímáme ale ošacení, obuv a knihy.
Burza proběhne v nové farní místnosti (bývalá charita na nádvoří)
v sobotu odpoledne 3. října a v neděli 4. října, shromažďování věcí bude již
v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne takto:
Shromažďování věcí: pátek 2. 10. 15–18 hod.
sobota 3. 10. 10–12 hod.
Burza:

sobota 3. 10. 10–18 hod.
neděle 4. 10. 10–16 hod.

K ZAMYŠLENÍ
Jak se modlit nešpory na jednom tónu
Jakým hlasovým projevem se modlit breviář? Když jsem s breviářem začínala,
bylo mi řečeno, že breviář se má modlit „takovým otráveným hlasem“. Což
někdy dobře popisuje realitu, ale není to ideál, jak by tato modlitba měla
vypadat.
Breviář je modlitba církve – není to modlitba osobní, při které člověk hlasem
vyjadřuje své momentální emoce. Je to modlitba, při které se člověk připojuje
k celé modlící se církvi, která se neustále obrací k Bohu. Modlitby žalmů
vyjadřují širokou paletu situací, ve kterých se člověk může ocitnout. Člověk
však žalmy nevolí podle své momentální situace, ale tím, že se je modlí
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postupně všechny, jak jdou v breviáři za sebou, učí se mít nadhled nad svými
momentálními emocemi, učí se solidaritu s těmi, kteří dané situace zrovna
prožívají, a vědomí, že ať člověk prožívá cokoliv, může se stále obracet
k Bohu. A také to, že pokud zrovna nemá čas na modlitbu, církev se modlí i za
něj, proud modlitby církve jde stále kupředu.
Slovo žalm znamená píseň a tradičním způsobem, jak se modlit breviář, je
zpěv gregoriánského chorálu. Gregoriánský chorál je „optimalizován“ na to,
aby se člověk modlil správným způsobem, ale vyžaduje i jisté muzikantské
dovednosti a píli a čas. Proto existuje maximálně zjednodušená verze zpěvu –
zpěv na jednom tónu (recto tono). Je to forma, které dávají přednost činné
komunity, které nemají čas na nácvik zpěvu, nebo naopak i některé přísné
kontemplativní řády, pro které je modlitba tolik důležitá, že soustředěním se na
kvalitu zpěvu nechtějí ztrácet soustředění na modlitbu.
Je tedy možné modlit se jednoduše na jednom tónu, ale je nutné hlasu nechat
provedení, jako by se o gregoriánský chorál jednalo. Tedy ne otrávený hlas, ale
zpěv pro Pána. Tón by měl být výše posazený než ten, kterým člověk obyčejně
mluví, a všichni by měli zpívat na stejném tónu. Snažit se o synchronizaci
s ostatními, tak jako to člověk automaticky dělá, když zpívá. Zpívat nahlas, ale
jen tolik, abych mohl současně i naslouchat ostatním. Na hvězdičce v půlce
verše nechat dostatečně dlouhou pauzu, a to vždy stejně dlouhou (někdy se
říká, že má být tak dlouhá jako vyslovení slov ave maria). Tato pauza slouží ke
zvýšení soustředěnosti, sjednocení zpěváků, a je to čas pro krátké hlubší
obrácení se k Bohu ve vzniklém tichu. Delší čas na obrácení se k Bohu
nastává, když zpívá druhý chór.
Pokud se modlitba breviáře povede, pokud je provedena pečlivě, s respektem
ke střídajícím se intervalům slova a ticha, s klidným stálým rytmem
a pohledem obráceným k Bohu, stává se úžasnou oázou kontemplace třeba i ve
dni naplněném horečnou aktivitou.
Tereza Skálová
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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 úterý 15. 9. v 19 hodin.
***
Srdečně vás zveme na 24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha
spojený se slavnostním udílením Ceny Charity Česká republika 2015.
Informace o koncertu a on-line prodej vstupenek najdete na
www.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, 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. 9. 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.
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