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Říjen 2015

Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
žijeme v převratné době, mnoho se mění, mnoho skutečností bude jiných než
včera. Příval lidí do Evropy nám nutí otázku: jak toto všechno skončí?
Potřebujeme něco pevného. Měsíc říjen s modlitbou růžence nám připomíná,
že Ježíš Kristus je stejný včera i dnes. Měsíc říjen nám na životě svatého
Františka (3. a 4. října) připomíná, že Krista je možné následovat, zvolit si ho
jako pevný bod svého života. Možná je tato doba vhodnější než jiné doby,
abychom to, co v modlitbě máme před očima, promítali do svého života. Svatý
František ukazuje, že s Kristem je možné jít i k národu jiné víry, pokud
opravdu On je rozhodující v našem životě. Růženec nám připomíná, že
poslušnost Otci vede ke slávě vzkříšení. To je ostatně náš program.
Přeji vám krásný říjen a radost z toho, co nám tento měsíc nabízí!
menší bratr Antonín
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Z FARNOSTI

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.

Setkání farnosti
s farářem se uskuteční 6. října v Klubu od 19.19 hodin. Další setkání budou
vždy ob jeden měsíc (tj. v prosinci, únoru, dubnu a červnu).

Výuka náboženství
•
•

pro děti od 1. do 4. třídy (výuka zaměřená na přípravu na 1. svaté
přijímání) probíhá vždy v pátek v 15 hodin ve farní místnosti na nádvoří
naproti velké nástěnce (bývalá charita).
pro děti od 5. třídy probíhá vždy ve středu od 17 hodin také ve farní
místnosti na nádvoří.
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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 na faře nebo emailem:
tompas987@gmail.com.

Společenství pro mladé
Pro mladé, kteří se chtějí společně modlit, diskutovat a probírat život z víry,
probíhá setkání vždy ve čtvrtek od 20.00 na faře (v novém školním roce
poprvé 1. října).

Výročí zlaté svatby
V sobotu 3. října v 11 hodin oslaví při mši svaté v našem kostele zlatou
svatbu naši farníci z Jungmannovy ulice, manželé Tomancovi. Srdečně jim
blahopřejeme k jejich krásnému jubileu a děkujeme jim za celoživotní příklad
věrnosti a lásky!

Tranzitus
V sobotu 3. října večer po nešporách bude v kostele Tranzitus, budeme
slavit ve společenství bratří odchod svatého Františka do nebe. Přijďte s námi
prožít tento jedinečný okamžik přechodu svatého Chudáčka z naší země do
nebeského domova.

Slavnost sv. Františka
V neděli 4. října bude slavnost svatého Františka. Večerní mši svatou bude
sloužit bratr dominikán, jak je starodávnou tradicí mezi dominikánským
a františkánským řádem. Po mši svaté se ještě sejdeme k přátelskému
posezení.

Pobožnost k mučedníkům
Ve čtvrtek 15. října bude večer po něšporách v kapli sv. Michala pobožnost
ke XIV františkánským bratřím mučedníkům.

Národní eucharistický kongres
17. října vyvrcholí v Brně národní eucharistický kongres, hlavní událost
tohoto roku v české církvi. Můžeme svou účastí vyjádřit vděčnost Pánu Bohu
za dar Eucharistie i svou úctu k Němu v tomto úžasném tajemství. Bezplatné
vstupenky na hlavní mši svatou v sobotu 17. října v 10.30 hodin, která bude
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sloužena na Náměstí Svobody v Brně, si vyzvedněte začátkem října na faře
nebo v zákristii. Po mši svaté bude následovat průvod městem s Eucharistií,
podobně jako bývá zvykem na slavnost Božího Těla. Národní eucharistický
kongres má bohatý doprovodný program, který začíná už v pátek 16. října
a je vytištěn na letácích v kostele nebo si ho můžete přečíst na stránkách
www.nek2015.cz v menu.

Jubilea našich bratří
Bratr Vianney Dohnal se 13. října dožívá 60 let, čímž „dohnal“ našeho pana
faráře Antonína, který slavil šedesátiny už v červnu. :-) Bratr Michal Pometlo
už nemusí nikoho dohánět, 18. října oslaví úctyhodné osmdesátiny! Jubileum
společně oslavíme, dá-li Pán, v neděli 18. října v 15 hodin odpoledne
v Klubu. Bratr Michal byl farářem naší farnosti 8 let do roku 2006, je tedy
předchůdcem bratra Antonína. Oběma jubilantům (nebo spíše všem třem
i s Antonínem) srdečně blahopřejeme a také ze srdce děkujeme za
dlouholetou obětavou službu. A bratru Michalovi také za všechny krásné
obrázky, které tak úžasně maluje!

Moderovaná adorace
bude ve čtvrtek 22. října v kapli sv. Michala od 19.00 do 20.00 hodin.

Pouť naší farnosti a přátel ze Senohrab do Hájku
V neděli 25. října odpoledne bude pouť našich přátel, farníků ze Senohrab,
do Hájku. Všichni jste srdečně zváni. Mše svatá v Hájku by měla být cca ve
14.00 hodin, vše se ještě upřesní, infromace u bratra Antonína. Ze soboty 24.
října na neděli končí letní čas, před poutí si tedy pospíme o hodinu déle. :-)

Blahopřání varhaníkovi
V úterý 27. října oslaví náš regenschori a hlavní varhaník Martin Šmíd 40.
narozeniny. Letošní říjen je ve znamení jubileí, a tak mu přejeme, aby mu
léta k těm 50., 60., 70. či 80. ubíhala hezky, s Božím požehnáním, pomalu a
s radostí. Jsme mu velice vděční, že obětavě a krásně zajišťuje jak varhanní
doprovod při mších svatých (spolu s našimi dalšími zdatnými varhaníky), tak
zpěv, ať už žalmů, či spolu s dalšími hudebníky samostatné hudební kusy při
různých mimořádných bohoslužbách, svatbách nebo Noci kostelů a podobně.
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Modlitba růžence
Říjen je měsícem Panny Marie a tak zveme ke společné modlitbě růžence
přede mší svatou v 17.30 hodin, a pokud máte tu možnost, můžete se modlit
hlavně ve svých rodinách. Třeba jen jeden desátek za mír, lásku a odpuštění,
za naši farnost, nebo na své soukromé úmysly.

Z DIECÉZE
Pozvánka na Bohoslužbu vděčnosti za stvoření
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na Bohoslužbu vděčnosti
za stvoření, která se bude konat v úterý 13. října 2015 v 18.00 hodin ve
sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15. Kázat bude RNDr. Jiří
Nečas, ordinovaný presbyter Českobratrské církve evangelické, zpěvem
poslouží pěvecký sbor Scandula z Libčic nad Vltavou. Po bohoslužbě
(přibližně od 19 h) bude následovat beseda s ředitelkou Ekologické sekce
RNDr. Mgr. Leonou Svobodovou, PhD. o encyklice papeže Františka Laudato
sii.

Konference o misii Prahy
Na začátku června 2015 díky Božímu požehnání a velkému množství lidí
z farností, řádů a komunit se podařilo realizovat misii Prahy. Tento
evangelizační týden přinesl celou řadu zkušeností, které mohou být velice
cenné pro další podobné aktivity. Proto je důležité od jednotlivých aktérů
z farností a týmů slyšet jejich poznatky z realizace jejich misijních programů,
co se osvědčilo, co se ukázalo jako slepá ulička. Za tímto účelem proběhne
konference v Pastoračním středisku na adrese Kolejní 4, Praha 6. Její
program je koncipovaný jako dva jednodenní bloky: pátek 23. října od 9.30
do 14.00 je určen především pro sdílení zkušeností z organizace misie; které
typy aktivit byly vhodné a které nikoli, jaké postupy jsou vhodné, co se
osvědčilo z nabídek farností… Sobota 24. října 9.30 až 16.00 je více
zaměřena na sdílení osobních zkušeností jednotlivých misionářů. Je možné se
účastnit pouze jednoho nebo obou dní. K účasti je třeba se přihlásit na
webovém formuláři: www.apha.cz/konference-o-mestske-misii. Na formuláři
si můžete objednat i oběd. Peníze se budou vybírat v hotovosti.
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Charita spustila web pro migranty
Charita ČR zahájila z popudu České biskupské konference 24. září 2015
provoz elektronické databáze, díky níž je možné prostřednictvím jednoduchého
formuláře nabídnout různorodou pomoc: volné ubytovací kapacity, materiální
pomoc, dobrovolnou výpomoc či nějakou službu. Databázi najdete na
stránkách www.pomocuprchlikum.charita.cz.

Odpověď ředitelky Střediska Migrace Arcidiecézní charity
Praha na dotazy ohledně pomoci migrantům
Zdá se, že společnost se rozdělila na dva protikladné tábory. Jako organizace,
která se integrací cizinců profesionálně zabývá, chápeme oba dva. Pokud se na
situaci díváme reálně, vidíme na jedné straně jako katolická charita potřebu
pomoci lidem v nouzi, na straně druhé i obtíže s integrací spojené.
POMOC TŘEM TISÍCŮM MIGRANTŮ
Pomoci migrantům se náš specializovaný tým věnuje už od roku 1995. Mezi
odborníky jsou sociální pracovníci, právníci, psychologové, tlumočníci,
součástí týmu jsou také terénní pracovníci z řad cizinců, kteří se v naší zemi už
integrovali. Rozvíjíme řadu projektů. Dojíždíme každý týden do Zařízení pro
zajištění cizinců Bělá – Jezová, kde migrantům poskytujeme sociální a právní
poradenství i do dalších středisek Správy uprchlických zařízení. Provozujeme
odbornou sociální poradnu pro cizince žijící v naší zemi s různými druhy
pobytu. Poskytujeme sociální asistenci v programu MEDEVAC, pomáháme
při integraci potomkům krajanů z Ukrajiny. Ve spolupráci s Ministerstvem
vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hl. m. Prahy
realizujeme další projekty, jejichž cílem je pomoc cizincům.
PŘIPRAVENI POMOCI
Nepodléháme módním vlnám v tom smyslu, že bychom se o pomoc
migrantům začali zajímat až v souvislosti se zájmem médií. Migranti byli vždy
potřebnou cílovou skupinou, která je zranitelná mj. proto, že se hůře orientuje
v našem právním řádu, kultuře a mnohdy čelí předsudkům majoritní
společnosti. Každoročně využije našich služeb zhruba tři tisíce žadatelů o azyl,
azylantů i cizinců s trvalým pobytem.
Současnou situaci žadatelů o azyl ze Středomoří sledujeme a připravujeme se
na okamžik, kdy v naší zemi získají mezinárodní ochranu. Připravujeme
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možnosti, jak personálně posílit tým migračního oddělení, jednáme na úrovni
Charity Česká republika i České biskupské konference. Církev vyzve farnosti,
aby se ve spolupráci s Charitou na pomoci podílelo co nejvíce lidí. Jakmile
vláda či Ministerstvo vnitra formulují podmínky, podle nichž bude podpora
imigrantům v jejich integraci probíhat, jsme připraveni se do této práce zapojit.
Věříme, že naše zkušenosti budou pro všechny přínosem.
Mgr. Světlana Porche, ředitelka Střediska Migrace
(převzato z Bulletinu Arcidiecézní charity Praha, září 2015)

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 ve čtvrtek 15. 10. v 19 hodin.
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
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Redakce Sněženky: Alena a Zdeněk Bohdaneckých, tel: 604 238 059, bohdik@gmail.com
Uzávěrka příštího čísla je 20. 10. 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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