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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
v listopadu navštěvujeme hroby a modlíme se více za zemřelé. Zároveň je
listopad dobou, kdy končí církevní rok. Toto vše nás přivádí k myšlence, že
jsme mnoho po svých předcích zdědili, především, že nám odevzdali víru. To
se týká nejen rodičů a prarodičů, ale i jiných lidí před námi. Církev už tady
dlouhá léta připravovala prostředí, v němž by mohla víra přijít do našich srdcí.
Kolik generací svatých lidí už bylo před námi. To je tedy první věc v našem
pohledu na listopad. Konec církevního roku nás vede ještě k logickému
pokračování tohoto zamyšlení. Je třeba si připustit, že i po nás přijdou další
generace, jejichž duše budou toužit po životě z víry. Máme vstoupit do toho
proudu, ve kterém Bůh obohacuje a oživuje Kristovu církev. Kristus slibuje, že
v nebi je větší radost z obrácení jednoho hříšníka… Chceme se zamyslet
a modlit za předcházející generace, za sebe i za ty, kdo přijdou po nás. Za to,
abychom rozmnožovali poklad, který jsme přijali, a jednou se mohli radovat
z každého jednotlivce, kterému tento poklad poslouží. Přeji vám krásný
listopad plný naděje.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Mše svaté
se po změně času přesunuly ve všední dny do kaple sv. Michala.

Modlitba za zemřelé
V neděli 8. listopadu bude po dětské mši svaté v cca 11.15 hod. modlitba za
zemřelé na hřbitůvku za kostelem. Sraz na nádvoří. Prosíme účastníky, aby si
přinesli s sebou svíčky.

Pobožnost k mučedníkům
V pondělí 16. listopadu bude večer po nešporách v kapli sv. Michala
pobožnost ke XIV františkánským bratřím mučedníkům.

Moderovaná adorace
bude ve čtvrtek 26. listopadu v kapli sv. Michala od 19.15 hod.

Výroba adventních věnců
V sobotu 28. listopadu bude v ambitu kláštera od 16.00 hod. výroba
adventních věnců. Více informací se brzy dozvíte na plakátku.

Adventní koncert
Na první neděli adventní 29. listopadu odpoledne od 15.30 hod. je v našem
kostele plánován adventní koncert.

Adventní duchovní obnova pro ženy
pořádaná Unií katolických žen proběhne v sobotu 5. prosince 2015 ve
farním klubu u Panny Marie Sněžné od 9.00 do 16.00 hod. za
duchovního vedení P. Jana Poříze OCD. Přihlášky jsou přijímány do
2. 12. 2015 prostřednictvím e-mailu: ukz@volny.cz nebo na tel. č.:
731 569 085 a 603 103 473. Pro přihlášené bude zajištěn oběd.
Samozřejmě lze přijít i bez přihlášení.
JUDr. Marie Boháčová, předsedkyně UKŽ
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Z DIECÉZE
Pozvánka na besedu o ekoetice
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úterý 10. listopadu 2015
od 17.30 hod. do přízemí pražského kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská
49), kde v rámci podvečerní besedy věnované ekoetice chceme přivítat jak
autora P. RNDr. Matúše Kociana, tak i jeho knihu Etika životního
prostředí. Předpokládaný konec je do 19.30 hod.

Slavnostní vstup do katechumenátu
V sobotu 28. listopadu proběhne v katedrále od 16.30 hod. přijetí zájemců
o křest do katechumenátu.

K ZAMYŠLENÍ
Nepokoj nám přináší více škod než užitku
Z knihy Jacquese Philippa Ve škole Ducha Svatého (KNA), redakčně zkráceno,
převzato z www.pastorace.cz
Duch Boží je duchem pokoje, promlouvá a jedná v ovzduší pokoje
a jemnosti, nikdy však ve zmatku a rozruchu. Pohnutky z Ducha svatého
mívají navíc často podobu jemných a tichých doteků, a v našem duchovním
vědomí se tedy mohou vynořit, jen když v něm je oblast klidu, ticha a pokoje.
Je-li naše nitro neustále hlučné a rozrušené, tichý hlas Ducha jím těžko
pronikne. Chceme-li tedy vnuknutí rozpoznat a jednat podle něho, je nanejvýš
důležité snažit se uchovat své srdce v pokoji, a to za všech okolností.
Není to lehké, ale když budeme žít v naději v Boha, v odevzdanosti
a v pokoře, když budeme přijímat své vlastní ubohosti v neochvějné důvěře
v Boží milosrdenství, bude se nám to dařit stále lépe. Tuto skutečnost musím
zdůraznit, protože když se nebudeme snažit „setrvat v pokoji“ za všech
okolností, které by nás o něj mohly připravit (a je jich mnoho!), těžko uslyšíme
hlas Ducha svatého, až bude chtít mluvit k našemu srdci: neklid, který v něm
necháme vládnout, tomu téměř jistě zabrání. Prožíváme-li těžké okamžiky, je
velmi prospěšné snažit se i tak zůstat v pokoji. Když totiž v sobě uchováme
pokoj, máme maximum šancí, že naší reakcí na situaci nebude neklid
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a překotnost (jimiž mnoho zkazíme), ale zpozornění k možnému podnětu od
Ducha svatého. A to bude samozřejmě mnohem blahodárnější. V životě se tedy
řiďme slovy svatého Jana od Kříže: „Snažte se uchovávat srdce v míru; ať vás
neznepokojí žádná událost tohoto světa, protože tento nepokoj by nám přinesl
více škod než užitku.“ Největší z těchto škod by bylo, že by nám nepokoj
v srdci znemožnil všímat si impulsů od Ducha svatého.
Se snahou o pokoj je spjata i snaha o ticho. Ne o ticho prázdné, ale o ticho,
které je pokojem, pozorností k Boží přítomnosti a pozorností k druhému,
důvěřivým očekáváním a nadějí v Boha. Přemíra hluku – ne ve smyslu
fyzickém, ale ve smyslu ustavičného víru myšlenek, představ, slyšených či
sdělovaných slov, do kterého se občas necháme zatáhnout a který jen udržuje
naše starosti, strachy a nespokojenost – samozřejmě nechává Duchu svatému
jen málo šancí, aby se mohl projevit. Ticho není žádné „prázdno“, ale celkový
sestup do hloubky, který dovoluje uchránit si v srdci „vnitřní celu“ (jak říká
svatá Kateřina Sienská), v níž jsme v přítomnosti Boha a rozmlouváme s ním.
Ticho je opak rozptýlenosti duše, opak zvědavosti a povídavosti. Je to
schopnost navracet se, jakoby přirozeně, do svého nitra, kdy jsme přitahováni
přítomností Boha, který v nás přebývá.

***
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 v pondělí 16. 11. v 19.00 hod.
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. 11. 2015. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 5 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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