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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
vrcholná doba postní a velikonoční triduum nám mohou silně, zvlášť v tomto
roce, přiblížit Boží milosrdenství. Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna.
K františkánské tradici patří nejen znázornění Kristova narození, jak je
známe z Greccia, ale také názorné prožívání umučení Pána Ježíše na křížové
cestě. Tuto pobožnost šířil zvláště sv. Leonard z Porta Maurizia. Při
modlitbě křížové cesty máme možnost zamilovat se do Ježíšova lidství, které
není ušetřeno bolesti. Boží Syn nesestoupil na svět, aby poznamenal naše
dějiny, ale aby nám umožnil vidět lásku, kterou má Bůh, když je člověkem.
Sv. Terezie z Avily v jedné ze svých básní píše, že Spasitele miluje více pro
jeho smrt a umírání než pro jeho zmrtvýchvstání. Jistěže se těšíme na
Velikonoce, na Ježíšovo Vítězství nad smrtí, ale jen po dobře prožité postní
době, kdy máme možnost rozpálit svá srdce touhou odpovědět na takovou
lásku, která povýšena na kříž všechno táhne k sobě, můžeme tuto radost
naplno prožít.
menší bratr Antonín

BŘEZEN VE FARNOSTI
„24 hodin pro Pána“
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 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. března.
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“.
***
V úterý 8. března v 8 hodin ráno při mši sv. u PMS bude biskup Herbst
pověřovat Františka Jirsu službou akolyty.

Pobožnost ke 14 mučedníkům
bude v úterý 15. března po nešporách.

Moderovaná adorace
bude ve čtvrtek 17. března v 19.15 hodin.

Křížová cesta na Petříně
bude na Květnou neděli 20. března v 15.00 hodin. Sejdeme se u prvního
zastavení. Zveme děti a rodiče, mladé i starší. Pojďme rozjímat cestu Ježíše
Krista, která byla i pro něho tou nejdelší a nejtěžší.
(Mimo to otec Antonín po domluvě rád přijímá společníky na křížovou cestu
na Petřín i v jiné dny.)
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Při mši svaté v neděli 3. dubna v 9.00 hodin ráno bude představení
prvokomunikantů (dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání).
První svatou zpověď a nácvik obřadu budou mít děti v sobotu 21. května ve
13.00 hodin.

KNIŽNÍ TIPY
Milí farníci,
v minulém čísle jsme Vás informovali o výtěžku 4. benefičního plesu pro
Kashitu ve výši 42 329 Kč. Mezi partnery plesu patří Knihkupectví Paulínky
i Karmelitánské nakladatelství. To ve svém sousedství nemáme a tak si Vás
dovolujeme toto cestou upozornit na pár nových titulů KNA:
Síla tří – V každém z nás je hluboko ukryta touha cítit se přijatý, někam
patřit a vědět, na co se mohu spolehnout – mít ucelený systém prověřených a
vyzkoušených hodnot. Norman Drummond se díky seminářům pro manažery
i při své praxi kouče a duchovního asistenta setkává s množstvím lidí, kteří
hledají smysl života a touží jej naplnit. Získané zkušenosti předkládá v této
knize: trojí moudrost, tři principy a tři zásadní vlastnosti, bez nichž nelze
dosáhnout pokoje v srdci, natož vést plnohodnotný život.
Přežít nebo prožít mši svatou? – Svatý Julián Eymard nad eucharistií
nepřestával žasnout, když hlásal, že „ je to hořící keř, který neustále plane na
oltáři; je to mana, pravý chléb života, který denně sestupuje z nebe“. Jen
postupně člověku dochází, o jak zázračnou skutečnost se jedná. Je dobré
živit v sobě úžas nad tímto tajemstvím, aby nám svátost lásky nezevšedněla.
Je totiž nevyčerpatelná, stále v ní můžeme objevovat nové a nové „zlaté
žíly“.
Vyznání – Duchovní autobiografie svatého Augustina s nevídanou
autentičností svědčí nejen o lidské křehkosti, ale i o palčivém hledání
a nacházení toho nejpodstatnějšího v životě člověka. Karmelitánské
nakladatelství přináší nový překlad díla pro čtenáře 21. století, doplněný
o odborný úvod, vysvětlivky a rejstříky.
Odpusť, Natašo! – Sergej Dakov otevřeně a bez příkras vypráví vlastní
životní příběh. V bezcitném prostředí dětských domovů byl formován
v uvědomělého občana Sovětského svazu. Vlivem této výchovy neváhal
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krutě pronásledovat křesťany. Avšak paradoxně kontakt s nimi ho nakonec
přivedl k obrácení. Mrazivě skutečný a přesvědčivý příběh psaný poutavým
stylem odkrývá čtenáři fungování komunistického režimu v Rusku
v polovině 20. století a jeho hrůzné praktiky.
Více na webu http://www.ikarmel.cz/novinky/kna/
Jana Höferová

Z DIECÉZE
Služba pro seniory a hendikepované
Středisko sociálních služeb u sv. Vojtěcha pomáhá seniorům a lidem se
zdravotním postižením zůstat co nejdéle ve vlastním domově. Usnadňuje
klientům zvládat každodenní úkony, na které již sami nestačí. Svoji nabídku
rozšiřuje nyní i pro zájemce z Prahy 1. Služba je placená (ve všední den
120 Kč/hod., o víkendu a o svátcích 130 Kč/hod.).
Kontakty:
Farní charita Starý Knín
pobočka v Praze – Středisko sociálních služeb u sv. Vojtěcha
Tychonova 44/3, Praha 6
tel. 220 571 769, e-mail: praha@socialnipece.cz
Informace o poskytované službě, nábor dobrovolníků ap. sdělí zájemcům
vedoucí střediska Ing. Marie Martinů (mobil 739 133 443) a její zástupkyně
Martina Jiroušková (mobil 737 264 996).

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. 3. v 19.00 hodin.
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
v kostele Panny Marie Sněžné v Praze
_____________________________________________________________
20. 3. Květná neděle
9.30 mše sv. s žehnáním ratolestí
v ambitu
11.30 mše sv.
15.00 křížová cesta na Petříně
18.00 mše sv.
____________________________________________________________
24. 3. Zelený čtvrtek
18.00 mše sv. na památku Večeře Páně
do 21.00 adorace v Getsemanské zahradě
_____________________________________________________________
25. 3. Velký pátek
od 8.30 bude otevřena Getsemanská zahrada
postní den
15.00 křížová cesta na nádvoří
16.00 velkopáteční obřady na památku
umučení Páně, po skončení obřadů
adorace pod křížem
_____________________________________________________________
26. 3. Bílá sobota
20.00 obřady Velikonoční vigilie se křtem
celebruje biskup Václav Malý
_____________________________________________________________
27. 3. Neděle Zmrtvýchvstání Páně
9.00 mše sv. s žehnáním pokrmů
10.15 mše sv. s žehnáním pokrmů
(pro rodiče s dětmi)
11.30 mše sv.
18.00 mše sv.
_____________________________________________________________
28. 3. Pondělí velikonoční
9.00 mše sv.
11.30 mše sv.
18.00 mše sv.
(nebude mše sv. v 10.15 pro rodiče s dětmi)
_____________________________________________________________
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K ZAMYŠLENÍ
Cesta nedokonalosti
Co je opravdová cesta? Tato otázka mě dlouho pronásledovala a často se mi vracela,
když jsem se setkával s chudými a zraněnými lidmi, jejichž bolest a zuboženost mi
mnohdy připomínala Kristovo utrpení. Tváří v tvář těmto chudým v duchu jsem se
dotýkal skutečné pokory a poznával jsem, že jedinou překážkou v dosažení svatosti
je pýcha, a především pýcha duchovní.
…
Evangelium je světem naruby. Vstupujeme v něm do logiky lásky, která je pro
přirozenou moudrost bláznovstvím. Podle ní je to Bůh, kdo sestupuje čím dál
hlouběji. Chceme-li ho následovat, musíme sestoupit do chudoby, abychom pak
spolu s ním mohli vystoupat vzhůru.
…
Jakmile začneme sestupovat po schodišti cesty chudoby a nedokonalosti, naše srdce
začne zakoušet bolest, která bude růst tím víc, čím hlouběji budeme pronikat do nitra
své chudoby. Tato bolest se rodí z pohledu na naši extrémní slabost, z poznání, že
naše úsilí nezměnilo nic kromě toho, že v nás probudilo pýchu. Na spodní příčku
žebříku tak dospějeme s bolestným vědomím, že jsme ubozí hříšníci.
Možná jsme si mysleli, že jsme pro své apoštolské skutky či poznání lepší než
ostatní. A najednou nám na konci sestupného tmavého tunelu cesty nedokonalosti
zasvitne světlo, které je však nocí. Ta nám umožní jasněji než dřív nahlédnout
duchovní pýchu, jež se skrývá za našimi skutky, vrozenou slabost, povrchnost a
nezměrné sobectví, které v nás sídlí. Spoléhali jsme na přirozené ctnosti, jimiž jsme
chtěli stoupat po žebříku lidské dokonalosti, a neviděli jsme – natolik byla našemu
zraku skryta – duchovní pýchu, která se nám lepila na paty, na srdce i na duši.
Může se stát, že jsme si teprve po letech s úžasem uvědomili, že jsme si spletli
žebřík a naše hledání přirozené ctnosti tuto diskrétní pýchu vlastně jen umocnilo.
Zjišťujeme, že musíme na jiný žebřík a místo lezení nahoru přijmout cestu dolů.
…
Světec nesvědčí o síle vůle nebo svých přirozených ctností. Svědčí o bláznovství
kříže a o slabosti, která je proměněna milostí.
[André Daigneault, vybráno z knihy Cesta nedokonalosti, Karmelitánské
nakladatelství, 2013]

Tereza Skálová
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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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POSTNÍ PŘEDPISY
Půst byl a je jedním z výrazů pokání. K němu patřilo zřeknutí se všeho
nadbytku a věcí postradatelných. V užším smyslu omezení se v jídle, případně
zřeknutí se jídla. Půst v církvi i nadále zůstává nejen jako příkaz, nýbrž
především jako způsob, jímž lze rozvíjet duchovní život. Dnešní praxe církve
rozeznává tyto druhy postu:
Půst zdrženlivosti od masa a masných výrobků se zachovává každý pátek
v roce, pokud na ten den nepřipadne slavnost nebo svátek. Pro katolíky platí od
dovršeného 14. věku.
Půst újmy znamená odříci si jedno ze dvou hlavních jídel dne a najíst se
dosyta jen jednou, a to bezmasé stravy. Platí pro všechny zletilé až do
započatého 60. roku věku.
Půst přísný sestává z postu zdrženlivosti a zároveň z postu újmy. Katolická
církev zachovává dva dny přísného postu a to Popeleční středu (letos 10. 2.) a
Velký pátek (letos 25. 3.). Půst platí pro všechny zletilé až do šedesáti let věku.
Půst eucharistický obnáší odřeknutí se jídla a nápojů alespoň jednu hodinu
před svatým přijímáním, s výjimkou vody a léků.
Postní předpisy obsahuje Kodex církevního práva a týká se kánonů 1251 a
1252.
Arnošt Kelnar
***
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
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Redakce Sněženky: Alena a Zdeněk Bohdaneckých, tel: 604 238 059, bohdik@gmail.com
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