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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
v měsíci únoru nás čekají opět některé významné události. Již podruhé se
naše farnost může zúčastnit plesu, na kterém má svůj organizační podíl. Tato
příležitost nám poskytuje možnost bližšího seznámení při společenské akci,
která je navíc dobročinná. Brzy potom je další společenská akce, při níž
slavíme společně masopust. Úterý před Popeleční středou je sice na území
našeho kláštera také poznamenáno smrtí blahoslavených mučedníků, ty si
ovšem připomeneme až 15. února, tedy podle dne v měsíci, kdy se celá
událost stala. Popeleční středa je rovněž dosti výraznou událostí v únoru.
Jistě bude na mši svaté zvýšený počet lidí, a je dobře, když postní dobu
začínáme účastí na mši svaté a přijetím znamení pokání. Považuji za
užitečné připomenout, že k ctnostem patří také ohleduplnost, která se může
mimo jiné projevit i v časném přijetí svátosti smíření, abychom se podíleli na
tom, že i jiní mohou tuto svátost přijmout. Brzy potom, a sice v den úmrtí
našich mučedníků tady bude náš spolubratr, pomocný biskup z Krakova. Je
to už druhý františkánský biskup, který s námi tento den oslaví. Jistě si ještě
vzpomínáte na biskupa z Kyjeva, který tu byl před dvěma lety. No a pak už
poběží postní doba i s modlitbou křížové cesty v pátek a v neděli, ale pro
zájemce jsem ochoten domluvit se v rámci mých procházek na Petřín
i k využití zastavení křížové cesty, která jsou na tomto pražském kopci. Přeji
vám hodně radosti a milosti spojených se vším tím, co nás čeká.
menší bratr Antonín
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PODĚKOVÁNÍ
Tříkrálová sbírka
Milí farníci, děkujeme vám všem, kdo jste se jakkoliv
zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, zvláště dětem
a rodinám, které koledovaly v kostýmech tří králů,
a seniorům! Vaše nasazení bylo obdivuhodné,
i příprava, jsme velice vděční. Naše farnost měla 12
kasiček a vybralo se celkem 54 378 Kč.
Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať!

ÚNOR VE FARNOSTI
Setkání řeholníků
V úterý 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu – na Hromnice –
oslavíme „Den zasvěceného života“. Již tradiční setkání řeholníků
s kardinálem Dominikem Dukou bude nejdříve v katedrále při mši svaté
v 10.00 hodin, která začne průvodem od kostela Všech svatých, a po mši
svaté se pan kardinál s řeholníky setká i na arcibiskupství. Na mši svatou jste
všichni srdečně zváni.

Farní ples
Ještě je k dispozici několik lístků na benefiční farní ples, který se koná
v pátek 5. února. Lístky jsou v prodeji u bratra Antonína, u paulínek, nebo
na e-mailu jhoferova@seznam.cz. Vstupné činí 200 Kč nebo sponzorské
250 Kč. Srdečně vás zveme! Pro naši farnost máme určeny dva stoly po 16
místech. Jeden stůl bude s br. Eliášem a druhý s br. Antonínem.
Více informací o plese: http://pratele.newrenato.org/

Setkání Sekulárního františkánského řádu
V neděli 7. února bude v kapli sv. Michala od 14.00 hodin setkání
Sekulárního františkánského řádu.
____________________________________________________________
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Setkání farnosti aneb Nejkrásnější chvíle jsou vždycky na
kolenou… ☺
Před popeleční středou, která letos připadá už na 10. února a je dnem
přísného postu, se v úterý 9. února naše farnost sejde na tradičním
masopustním setkání – ochutnávce vepřových kolen.

Křížové cesty
Křížovou cestu se budeme v postní době modlit vždy v pátek a v neděli
v 17.15 hodin.

Světový den nemocných
Na 11. únor připadá připomínka Panny Marie Lurdské a Světový den
nemocných. Obvykle se v tento den v našem kostele uděluje svátost
nemocných, ale letos bude až ve středu 17. února při ranní mši svaté v 8.00
hodin. Příprava na svátost nemocných bude 15. a 16. února také při ranní
mši svaté. Kdo byste tuto svátost potřeboval, nahlaste se v zákristii nebo na
faře.

Postní duchovní obnova s bratry a sestrami sv. Františka
12. až 13. února povedou bratři františkáni se sestrami sv. Františka
a dalšími spolupracovníky v Pastoračním středisku (Kolejní ul. č. 4, PrahaDejvice) duchovní obnovu nazvanou Návrat k otci. Začátek je v 18.30 hodin
(viz plakátek na str. 2, program najdete na poslední straně čísla.)

Zařazení mezi čekatele křtu
Na první neděli postní 14. února při mši svaté v 9.00 hodin budou přijati
mezi čekatele křtu katechumeni, kteří budou letos pokřtěni na bílou sobotu.
Tito budou pak mít 28. 2., 6. 3. a 13. 3. při nedělních mších v 9.00 hodin tzv.
skrutinia, při kterých se za ně budeme společně s br. Antonínem modlit
modlitby předepsané před samotným křtem.

405. výročí smrti XIV františkánských mučedníků
V pondělí 15. února oslavíme 405. výročí smrti XIV bratří františkánů od
Panny Marie Sněžné. Slavnou mši svatou v 18.00 hodin bude slavit biskup
Damián Muskus OFM z Krakowa, který je zároveň generálním
koordinátorem Organizačního výboru letošního světového setkání mládeže
s papežem v Krakově (25. až 31. 7. 2016). Po mši svaté bude pobožnost
k umučeným bratřím. Více informací bude na plakátku.
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Moderovaná adorace
Ve čtvrtek 25. 2. bude v kapli sv. Michala od 19.15 hodin moderovaná
adorace.

***
V předstihu oznamujeme i následující březnové události:
Z pátku na sobotu před 4. nedělí postní, tedy 4. až 5. března proběhne
v našem kostele opět zpovídací akce pořádaná na přání papeže Františka
nazvaná „24 hodin pro Pána“. Kněží budou zpovídat od 18.00 hodin
v pátek do 18.00 hodin v sobotu. Akce je určena všem, kdo se touží setkat
s milosrdným Ježíšem. Zvláště pak pro ty, kdo váhají, nebo již dlouho
svátost smíření nepřijali.
Pouť naší farnosti ke svaté bráně v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na
náměstí Jiřího z Poděbrad (v rámci 1. pražského vikariátu, kam spadáme)
byla stanovena na 1. pátek v březnu 2016, tj. také na 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“.

Informace k 1. svatému přijímání
V neděli 3. dubna při mši svaté v 9.00 hodin budou naší farnosti
představeny děti, které 22. května přistoupí k 1. svatému přijímání. První
svatou zpověď a nácvik obřadu budou mít děti v sobotu 21. května ve 13.00
hodin.

K ZAMYŠLENÍ
Katechumenát
Katechumenát zaujímá důležité místo, protože je uvedením do víry a do
křesťanského života, má připravit k přijetí Božího daru ve křtu, v biřmování
____________________________________________________________
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a v eucharistii. Katechumeni, čili čekatelé křtu, jsou uváděni do
křesťanského života postupně, uprostřed společenství věřících ve farnosti.
Druhý vatikánský koncil v konstituci „Sacrosanctum Concilium“ reformuje
průběh uvedení do křesťanského života a zavádí znovu instituci
katechumenů v římskokatolické církvi. Kodex církevního práva definuje
katechumeny v kánonu č. 206 takto: „Zvláštním způsobem jsou s církví
spojeni katechumeni, kteří totiž vedeni Duchem Svatým výslovně žádají
o včlenění do ní, a proto tímto přáním a také životem z víry, naděje a lásky
se spojují s církví, která se již o ně stará jako o své“.
Katechumenát a jeho stupně:
1. stupeň – obřad přijetí do katechumenátu. Je to obrácení k Bohu
a katechumen projeví přání stát se křesťanem a je církví přijat
do katechumenátu. Ten je připravován vhodnou katechezí, a to
uvedením do modlitby, osvětlením Vyznání víry, morálky
a Desatera.
2. stupeň – obřad zařazení mezi čekatele křtu. Katechumen pokročil ve své
víře a je připuštěn k hlubší přípravě na přijetí svátosti. Toto
období splývá s postní přípravou na Velikonoce. Probíhá
intenzivní příprava a hlubší poznání Krista Spasitele, směřuje
k očistě srdce a k pokání. Toho se dociluje prostřednictvím
skrutinií neboli zkoušky. Skrutinia jsou zaměřena k osvobození
od hříchu a ďábla a posilují víru v Krista.
3. stupeň – obřad s přijetím svátosti se katechumen stává křesťanem.
Slavnostně přijímá křest, je zároveň biřmován a zúčastňuje se
slavení Eucharistie a poprvé přijímá Tělo i Krev Páně ve svatém
přijímání.
Společenství věřících má být katechumenům nápomocni v duchu družnosti
a otevřenosti. Mají se za ně modlit a doprovázet duchovně slovem i po křtu.
Je žádoucí, aby nově pokřtěným byla v každé situaci poskytována přátelská
pomoc. Doporučuje se, aby se ve výročí křtu nově pokřtěni znovu
shromáždili a děkovali Bohu za dar víry i načerpali nové duchovní
zkušenosti.
Arnošt Kelnar
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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

Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu
od 17.00 s katechetkou
Mgr. S. Skřivánkovou ve farní
místnosti.

Nedělní setkání ve farní místnosti
V neděli po mši sv. v 9.00 hod.,
cca od 10.00 do 12.30 hod.
Božena Harmáčková

Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19.00 na faře. Sraz
před farou.
Katechetka Simona Skřivánková.
www.simsk.cz

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.
Výuka dětí – náboženství
pro děti 1.–4. tř. v pátek od 15.00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
ve farní místnosti.

Modlitby matek
Čtvrtek od 17.00 do 18.00,
sraz na nádvoří.
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
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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
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 15. 2. v 19.00 hodin.
***

Program postní duchovní obnovy Návrat k Otci (str. 2)
PÁTEK
18.00
18.30
19.30
20.15

registrace
mše sv.
1. promluva – Máme Otce
modlitba

SOBOTA
09.00
10.00
10.45
11.15
12.00
13.00
13.45
15.30

Úvod do modlitby, chvály
1. promluva (P. Jakub Sadílek OFM, P. Petr Beneš)
přestávka
2. promluva (Radim Němeček, Dominik Jurásek)
oběd (možnost adorace)
3. promluva (P. Jakub Sadílek OFM)
svátost smíření, přímluvné modlitby, adorace
mše sv. (17.00 – přibližný konec duchovní obnovy)

Cena: 200 Kč (včetně občerstvení – káva, čaj; na webovém přihlašovacím
formuláři www.apha.cz/navrat-k-otci si vyberte bagetu k obědu)
***
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. 2. 2016. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

