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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už
běží a vrcholí, nebo se rozbíhají. Tak třeba už je naše farnost přihlášená opět do
akce „Noc kostelů“, děti se připravují k první svaté zpovědi a k prvnímu
svatému přijímání, biřmovancům vrcholí příprava na přijetí svátosti křesťanské
dospělosti, vedle toho všeho probíhají individuální přípravy, především pro
přijetí svátosti manželství nebo křtů dětí. Tak mě napadlo, že příprava nemůže
být jen čas, který musíme nějak vydržet, než nastane toužebně očekávaný
okamžik, ale je to především čas milosti. Čas je obrovský dar, můžeme v něm už
prožívat něco z toho, na co se těšíme. Dobře si to pamatujeme z přípravy
blahořečení našich mučedníků. Příprava hodně lidi spojila a způsobila mnoho
dobra, takže vlastně ani přesně neumíme rozlišit, co způsobilo blahořečení
samotné, a co příprava na ně. Moc vás tedy prosím, abyste všechny přípravy
a ty, kdo se na něco připravují, doprovázeli svými modlitbami a v rámci
možností i pomocí. Téměř všichni si neseme i svůj díl zodpovědnosti za takové
přípravy. Pokud to není v naší farnosti, pak někde jinde. Někdo má
zodpovědnost jako kněz, někdo jako rodič, kmotr, vychovatel, katecheta,
a všichni jako bratři a sestry. Chci také poděkovat těm, kdo si to už uvědomují
a vedle modliteb nebo činnosti (katechetky, luciánky, farní radní, asistence
apod.), obětují Pánu také své utrpení a modlitby. Ať vám Pán vše bohatě odplatí.
K tomu vám posílá i požehnání
menší bratr Antonín

DUBEN VE FARNOSTI
Blahopřání
Na Bílou sobotu při slavnostní vigilii, kterou sloužil již tradičně biskup
Václav Malý, přijalo v naší farnosti pět katechumenů svátost křtu, biřmování
a Eucharistie neboli iniciační svátosti. Ze srdce jim blahopřejeme k tomuto
tak důležitému a významnému životnímu okamžiku a spolu s nimi děkujeme
Pánu, že si je až k tomuto dni dovedl. Také velice děkujeme Miriam
Hlaváčové, která je na křest více než rok obětavě připravovala. Našim
novokřtěncům přejeme hodně radosti a vytrvalosti a darů Ducha svatého do
všech nadcházejících životních situací!

SFŘ
Mše svatá Sekulárního františkánského řádu bude mimořádně v sobotu
2. dubna ve 14 hodin v kapli sv. Michala.

Představení dětí, které půjdou k 1. svatému přijímání
V neděli 3. dubna na závěr mše svaté v 9.00 hodin budou představeny
farnosti děti, které 22. května přistoupí poprvé k 1. svatému přijímání.
Budou představeny i na začátku mše pro rodiny s dětmi v 10.15 hodin.
První svatá zpověď a nácvik obřadu prvního svatého přijímání budou mít
děti v sobotu 21. května ve 13.00 hodin.

Neděle Božího milosrdenství
Na Velký pátek se mnozí z nás začali modlit novénu k Božímu
milosrdenství, která je přípravou na Neděli Božího milosrdenství 3. dubna.
Slavení neděle Božího milosrdenství zavedl podle textů svaté Faustyny
Kowalské Jan Pavel II. a chtěl tak poukázat na potřebu lidí dnešní doby
pocítit blízkost, přátelství, odpuštění a něhu Boží. Bylo také záměrem ukázat
na mimořádné přísliby, které Pán Ježíš sestře Faustyně dal ohledně těch, kdo
budou jeho milosrdenství uctívat a zvláště na jeho přísliby spojené se
slavením tohoto dne. Upozorňujeme, že kdo jste byli u svátosti smíření před
Velikonoci, nemusíte ji tento den znovu přijímat (navíc v našem kostele není
v neděli nikdy dostatek času na zpovídání více zájemců).
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Koncerty
V pondělí 4. dubna na Slavnost Zvěstování Páně bude u nás v kostele
v 19.30 hodin koncert, Mozartovo Requiem. Jste srdečně zváni. Vstupné
dobrovolné. Další koncert, varhanní, by měl být 25. dubna v 19.15 hodin
(sledujte, prosím, ohlášky).

Setkání farnosti – Noc kostelů
V úterý 5. dubna v 19.00 hodin bude v Klubu setkání farnosti zaměřené již
na přípravu Noci kostelů. Prosíme, dostavte se všichni, kdo máte zájem
pomoci s přípravou této významné akce, jež letos připadá na 10. červen.
Organizačně Noc kostelů zajistí opět bratr Eliáš.

Ministranstká brigáda v Hájku
Ministranstká brigáda v Hájku bude 8. až 10. dubna. Přihlásit se je možné
u bratra Bernarda. Jarní úklid Hájku (dospěláci) bude 22. až 23. dubna,
organizuje bratr Vianney.

Bazárek dětského oblečení
V neděli 10. dubna proběhne „Bazárek dětského oblečení“. Výtěžek bude
pro Luciána. Více informací u bratra Eliáše, podrobnosti budou také na
plakátku.
____________________________________________________________
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Týden modliteb za duchovní povolání
Od 11. do 17. dubna je týden modliteb za duchovní povolání. Vyvrcholí
4. nedělí velikonoční, která bývá nazývána podle právě čteného evangelia
„Nedělí dobrého pastýře“. Kardinál Dominik Duka napsal k této příležitosti
dopis, který bude čten v kostele, a vyzývá v něm k velkorysé odpovědi,
zaslechne-li někdo z nás volání Pána Ježíše k duchovnímu povolání – ke
kněžství či k řeholnímu životu. Tento den je ale vhodné myslet v modlitbě
stejnou měrou na povolání k rodinnému životu, do manželství. Ať Pán dá
odvahu našim mladým, aby s odhodláním vstoupili do té životní cesty, ke
které je Bůh volá.

Pobožnost ke 14 mučedníkům
bude v pátek 15. dubna po nešporách.

Františkánská duchovní obnova pro mladé na Velehradě
15. až 17. dubna bude na Velehradě Františkánská duchovní obnova pro
mladé (18–30 let). Více informací na internetu:
www.ofm.cz/akce/frantiskanska-obnova-pro-mlade
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Moderovaná adorace
bude ve čtvrtek 28. dubna v 19.15 hodin v kapli sv. Michala.

Z DIECÉZE
Nová kaple Domova pro seniory kardinála Berana
Ve středu 6. dubna 2016 ve 14.30 hodin posvětí biskup Karel Herbst kapli
v Domově pro seniory kardinála Berana. Její patronkou se stane na přání
obyvatel domova Panna Marie Lurdská. K ní často směřují své modlitby za
uzdravení těla i duše.
Domov pro seniory provozuje Arcidiecézní charita Praha, poskytuje
profesionální sociální službu pro čtyři desítky seniorů, kteří potřebují
každodenní podporu. Domov má svého kaplana. Mše svaté jsou slouženy
v kapli, která je součástí Domova, šest krát v týdnu. V loňském roce zde
kardinál Dominik Duka odhalil pamětní desku kardinála Berana, který zde
byl v letech 1963–1964 internován.
Lurdský zázrak podnítil v církvi péči o trpící a nemocné. V roce 1858
došlo v Lurdech k mariánskému zjevení mladé Bernadettě Soubirousové,
a brzy poté se Lurdy staly jedním z nejdůležitějších římskokatolických
poutních míst světa.
Jarmila Lomozová

Pozvánka Ekologické sekce České křesťanské akademie
•

Ekumenická bohoslužba ke Dni Země bude v úterý 12. dubna 2016
od 19.00 v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova
mostu). Kázáním poslouží Mgr. Pavel Černý, kazatel Církve bratrské,
zpěvem pěvecký sbor Gabriel.
JNe

Pouť farností a rodin k bráně milosrdenství
Pěší pouť v rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu
30. dubna 2016. Její hlavní trasa vede od kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Modřanech přes Lhotku na pražské Vinohrady do kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně. Pouť vyvrcholí poutní mší svatou od 14.30 hodin.
Přesné časy odchodů, detailní mapu ke stažení a další podrobnosti najdete
na zvláštní stránce pouti: http://pout.modranskafarnost.cz
____________________________________________________________
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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 kromě pátku a neděle
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 pátek 15. 4. v 19.00 hodin.

VÝROČÍ
Na 21. duben 1941 připadá výročí 75 let od úmrtí slavného pražského
arcibiskupa a kardinála ThDr. Karla Kašpara:
• V roce 1931 jej papež jmenoval pražským arcibiskupem
• V roce 1932 zaslal žádost Svatému stolci o svatořečení blahosl. Anežky
Přemyslovny
• Povolal do Prahy salesiány, jimž svěřil kostel sv. Kříže Na příkopech
• Napsal přes 60 Pastýřských listů a 26 knih
• Narozen 16. 5. 1870
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; www.lucianpms.cz
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Redakce Sněženky: Alena a Zdeněk Bohdaneckých, tel: 604 238 059, bohdik@gmail.com
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Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8 Kč. Neprodejné.
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