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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
stále něco končí a stále něco začíná. Právě nám skončil jeden církevní rok
a nový začal. Přichází doba rorátů, kdy si připomínáme Boží příslib lidstvu.
Voláme: „Ejhle, Hospodin přijde…, bude v onen den světlo velké.“
Nechceme však na tento den čekat nečinně. Betlémští obyvatelé nebyli
připraveni přijmout prosté pocestné, kteří hledali skromný nocleh a místo
pro narození Božího Syna. Přesto však se našli jiní lidé, s nimiž jakoby se
nepočítalo – pastýři nedaleko se pasoucích stád nebo ti, kteří připutovali
zdaleka, protože uměli naslouchat Božímu hlasu. Advent je příhodná doba
ke ztišení, abychom zaslechli milý a milosrdný hlas, který nás vybízí.
Kristus říká: „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a ony jdou za mnou.“
Přeji Vám krásný advent pro naslouchání Božího hlasu i skrze ústa toho, kdo
se sám označuje za hlas volajícího na poušti. Nechť se o Vánocích setkáme
se zdrojem a původcem hlasu, kterým je samo milosrdné Slovo, jež se stalo
tělem, aby přebývalo mezi námi.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Jubilejní rok milosrdenství – farní pouť
Papež František vyhlásil pro celou církev „Rok milosrdenství“, který začne
letos 8. prosince 2015 a skončí na Slavnost Krista Krále 20. listopadu 2016.
Papež vydal k této příležitosti krásný text o Božím milosrdenství, takzvanou
„bulu“, a oznámil, že po celém světě, nejen v Římě, jak tomu bývalo
v jubilejních rocích doposud, budou otevřeny pro poutníky tzv. „svaté
brány“. Jsou to vstupy do určených chrámů, kde je možno získat mimořádné
odpustky a kde bude kromě bohatšího programu pro poutníky posílena také
zpovědní služba jako nejúčinnější služba těm, kdo touží navrátit se
k milosrdnému Nebeskému Otci, nebo se mu více přiblížit.
V naší arcidiecézi bude otevřena „svatá brána“ v katedrále sv. Víta
v sobotu 12. prosince v 10 hodin, slavnostní bohoslužba začne průvodem od
baziliky sv. Jiří na hradním nádvoří. Další svatá brána se otevře na Svátek
sv. Rodiny 27. prosince v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech,
který je stanoven jako zvláštní pražský kostel určený ke slavení jubilejního
milostivého roku. Tam také začnou od ledna vždy v pátek modlitby k tomuto
jubileu: po každé páteční večerní mši svaté v 18 hodin bude následovat
adorace s příležitostí ke svátosti smíření. Jednotlivé farnosti už dostaly
oznámení o datu své pouti na tyto páteční večerní bohoslužby, naše pouť
byla stanovena na 1. pátek v březnu 2016, tj. 4. 3. Program upřesníme.
Zpovídací akce „24 hodin pro Pána“, která bude ten večer začínat v našem
kostele, bude probíhat souběžně. Zveme už teď všechny farníky jak na tuto
naši jubilejní pouť k Božímu milosrdenství u Nejsv. Srdce Páně, tak na „24
hodin pro Pána.“
Další svaté brány Roku milosrdenství budou otevřeny 27. 12.
u Pražského Jezulátka, ve Staré Boleslavi, v Hrádku u Vlašimi a
v klášterním kostele ve Slaném. V bazilice na Svaté Hoře u Příbrami bude
svatá brána otevřena v den slavnosti Korunovace Panny Marie 29. 5. 2016
a v klášterním kostele Svaté Dobrotivé v Zaječově v době letních prázdnin
2016.

Roráty
Rorátní mše svaté budou v našem kostele každý všední den (Po–Pá) v 7
hodin ráno, v pátek navíc i v 18 hodin a mimořádně také na IV. neděli
adventní 20. 12. v 9 hodin.
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Mikulášská besídka
Letos přijde Mikuláš do naší farnosti v pondělí 7. prosince v 16 hodin do
refektáře. Děti se mohou těšit na mikulášskou nadílku, hry a mnoho zábavy.
Setkání zakončíme mší svatou v 18 hodin. Na akci je třeba se předem
přihlásit nejpozději do 2. prosince. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo
na faře.

Ekumenické setkání – setkání farnosti
V pondělí 7. 12. v 19 hodin v kapli sv. Michala bude Ekumenická
bohoslužba, po které budeme pokračovat posezením v klubu. Bude to
zároveň setkání farnosti, které se takto přesune z původně plánovaného
úterka na pondělí.

Moderovaná adorace
bude 17. prosince v 19.15 v kapli sv. Michala.

Bohoslužba slova na Václavském náměstí
Na Štědrý den ve čtvrtek 24. 12. ve 22.00 hodin povede farář Antonín
bohoslužbu slova na Václavském náměstí.

Zpívání koled u jesliček
Na Boží hod vánoční, v pátek 25. 12. po mši sv. v 9.30 hodin, se sejdeme
v kapli Panny Marie Pasovské a zazpíváme společně s dětmi koledy u jeslí.
Na kytaru zahraje farář Antonín.

Polské koledy v kostele
Na svátek sv. Štěpána, v sobotu 26. prosince v 10 hodin, budou zpívat
v kostele polské koledy bratři Antonín, Mojžíš a Eliáš.

Žehnání vína
bude v neděli 27. 12. v závěru mše sv. v 9.00 hodin a v 10.15 hodin. Poté se
sejdeme v Klubu na ochutnávku těchto právě požehnaných darů přírody.

Společné slavení Silvestra
Letos bude možnost oslavit společně Silvestra ve farním klubu. Sejdeme se
po mši svaté v 16 hodin, která bude obětovaná na poděkování za uplynulý
rok.
____________________________________________________________
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Zveme vás všechny srdečně na
adventní duchovní obnovu pro ženy.

Jako každý rok nabízíme vám
i letos,
abyste se přišly
zastavit,
odpočinout si
a nabrat duchovní posilu.

Kdy? V sobotu 5. prosince 2015
od 9.00 do 16.00 hodin

Kde?
Ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady).

Průvodcem nám při této obnově bude P. Jan Poříz OCD.
Náplní adventního setkání budou střídavě promluvy a ztišení, odpoledne
mše svatá. Více k tématu na stránkách: http://katolickezeny.cz/
Pro přihlášené můžeme zajistit oběd v refektáři kláštera. Na oběd se
přihlašujte na e-mail ukz@volny.cz nebo na tel. čísle 731 569 085
nejpozději do úterý 1. prosince.
Pokud se společného oběda nechcete zúčastnit, můžete samozřejmě přijít
i bez přihlášení.

Těšíme se na společné chvíle s vámi!
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Hle, přijde Pán, Spasitel náš, cesty vyrovnejme,
přijde slíbený Mesiáš, vstříc mu pospíchejme!

____________________________________________________________
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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. Záhorská
Nedělní setkání ve farní místnosti
V neděli po mši sv. v 9.00 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
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 ve farní místnosti.
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 17.00 do 18.00,
sraz na nádvoří.
Výuka dětí – náboženství
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pro děti 1.–4. tř. v pátek od 15.00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
ve farní místnosti.
Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu
od 17.00 s katechetkou
Mgr. S. Skřivánkovou ve farní
místnosti.
Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19.00 na faře. Sraz
před farou.
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

VÁNOČNÍ OBYČEJE A ZVYKY
Vánoční svátky jsou největší v roce. Navíc se v tomto období snažíme si
způsobit radost. Podívejme se trochu do minulosti na české lidové Vánoce.
S příchodem křesťanství byla snaha navázat církevní svátky na lidové obyčeje.
Lidovým představám byla velice blízká představa o mladé dívce Panně Marii,
které se poblíž Betléma narodil Boží syn Ježíš. Představa dítěte, jež se má stát
Vykupitelem, se zřejmě nejvíce rozšířila ve středověku. Panuje obecná shoda,
že nejstarším svědectvím o křesťanském slavení vánoc je tzv.
„Chronographus“ z r. 354. Jde o ilustrovaný kalendář, který si zřejmě nechal
pořídit římský křesťan Valentinus.
Hlavním svátečním dnem byl 24. prosinec – ŠTĚDRÝ DEN. Vše muselo zářit
čistotou a provedla se výzdoba domu. Dopoledne se strojil stromeček, na jeho
špičku se upevnila bílá hvězda a na konci větví voskové svíčky, které se večer
zapálily. Na čestném místě stál betlém. Betlémy se zhotovovaly z nejrůznějších
materiálů např. ze dřeva, hlíny, těsta, papíru a tyto betlémy zůstávaly až do 2.
února na svátek Hromnic.
Ačkoli se na Štědrý den brzo stmívá, nemohlo se rozsvítit, dokud nevyšla první
hvězda. Poté zasedli všichni ke stolu k večeři. Předtím přednesl otec modlitbu
a poté zahájil tradiční večeři. Skladba jídelníčku byla určována tradicí a každé
z jídel mělo svůj význam. Večeře začínala tím, že otec nakrájel chleba na
krajíčky, pomazal medem a podával je, počínaje všem nejstarším. Tradičním
postním jídlem byla hrachová, nebo rybí polévka. Jako hlavní jídlo se podával
obvykle smažený kapr s bramborovým salátem. Na závěr se podávaly
moučníky, které se kombinovaly se sušenými jablky, hruškami, švestkami
a ořechy. K tradičním moučníkům patřily vánočka a štrúdl. Po večeři všichni
vstali od stolu společně a přistoupili k rozsvícenému vánočnímu stromku. Bylo
zvykem zpívat koledy, které se staly symbolem vánočních svátků. Oblíbená
koleda „Narodil se Kristus Pán“ vznikla z latinské duchovní písně „Ave
hierarchie coelestis“ (Buď pozdraveno kněžstvo nebeské). Poté nadešla
slavnostní chvíle, rozbalování dárků, které pod stromeček nadělil Ježíšek.
Štědrý večer končil půlnoční mší sv., která se konala ve všech kostelích.
Na Štědrý den se také pojí tradičně řada tradičních obyčejů, pomocí nich se
naši předkové snažili odhadnout průběh nastávajícího Nového roku. Mezi tyto
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zvyklosti patřily např. rybí šupiny, které se kladly pod ubrus a které si potom
stolovníci vložili do svých peněženek, aby jim přinášely dost peněz.
Budoucnost se též zjišťovala z ořechů. Pokud jsou všechna jádra pevná lze
očekávat zdraví po celý rok. Takových různých magických praktik bylo více.
Všechny vánoční zvyky a obyčeje přispívaly k dobré pohodě a umocňovaly
kouzlo vánoc – nejkrásnějších svátků v roce.
Arnošt Kelnar
***

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 úterý 15. 12. v 19 hodin.

***

Ještě stále jsou v sakristii na prodej kalendáře naší farnosti pro
příští rok. Cena za kus je 50 Kč.
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 18. 12. 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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