S

něženka farní

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Ročník XXII.

Květen 2016

Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
když jsme na začátku školního roku spolu s pastorační radou sestavovali
pastorační plán na celý rok, měl jsem radost, že mám mladou radu a že jsou
v ní zastoupené různé skupiny lidí z naší farnosti. Budu v září už v této
farnosti 10 let farářem a stále sním o tom, že toto společenství bude prožívat
větší jednotu, a to s plným nasazením a s radostí. Mimo jiné tomu má sloužit
i to, že jednotlivé skupiny, které se připravují v naší farnosti pro přijetí
svátostí, se v tomto roce také představily farnosti, aby je mohli ostatní lidé
doprovázet svými modlitbami. Moc děkuji všem, kdo navzdory tomu, že
žijeme ve velkoměstě, mohou vytvářet úzké rodinné vztahy ve farnosti nebo
přišli o Velikonoční vigilii doprovodit ty, kdo u nás přijali iniciační svátosti.
Podobně vnímám už několik let jako velmi přínosné pro farní společenství,
že se tu připravuje skupina biřmovanců, a třebaže je to poněkud neobvyklé,
rád zastoupím kaplana, který se na přípravě podílí velkou měrou, aby na
Slavnost Seslání Ducha svatého mohl doprovázet skupinu biřmovanců do
katedrály, a celá farnost se v tento den za ně modlí. Podobně jsem měl
představu, že se farnost sjednotí při modlitbách za děti, které přistoupí
poprvé k svatému přijímání, a chtěl jsem, aby tyto děti byly představeny na
mši svaté v neděli v 9 hodin i v 10.15, protože lidé, kteří normálně přicházejí
na tyto dvě mše svaté, je budou doprovázet svými modlitbami a svou

přítomností v jejich veliký den. Bolestně bych nesl, kdyby snaha
o sjednocení farnosti na mši svaté v den svatého přijímání naopak přinesla
rozdělení, že by tu část farnosti vůbec nebyla. To by celá snaha ztratila svůj
význam. Prosím proto, aby každý svědomitě prozkoumal před Pánem své
důvody a znovu zvážil, jestli by děti, které byly představeny a svěřeny do
našich modliteb, nemohl i s ostatními dětmi doprovodit svou přítomností a
modlitbou. Prvokomunikanti nejsou nějaká část farnosti, která může být
postavena zvlášť. Naopak jejich den může být vhodnou příležitostí pro
spojení farnosti. Aby snad někoho nenapadlo, že chci na mši svaté, kterou
sám sloužím, mít více lidí, předávám vedení přípravy a mše svaté kaplanovi.
menší bratr Antonín

KVĚTEN VE FARNOSTI
Májové pobožnosti
Od 1. května v 17.30 hodin se budeme scházet v chóru našeho kostela (za
hlavním oltářem) u sošky Panny Marie k májovým pobožnostem. Prosíme
o aktivní účast na této pobožnosti, aby kněží mohli být ve zpovědní
místnosti.

Rohožková kapitula
Bratři františkáni mají ve dnech 1. až 3. května tzv. Rohožkovou kapitulu
v Hájku. Proto prosí o modlitbu a o pochopení, protože v té době budou
v našem kostele zastupováni některými jinými kněžími.

Slavnost posvěcení kostela
Ve středu 4. května budeme v našem kostele slavit Slavnost posvěcení
kostela. Byl posvěcen 4. 5. 1625. Slavnost začne už v úterý večer mší svatou
a nešporami.

Slavnost Nanebevstoupení Páně
Ve čtvrtek 5. května budeme slavit Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Novéna k Duchu svatému
V pátek 6. května začíná novéna k Duchu svatému, všichni jste zváni
připojit se k ní formou, která je vám blízká, například v rodinách při večerní
modlitbě a podobně.
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Den Panny Marie, Prostřednice všech milostí, Den matek
V neděli 8. května je kromě státního svátku také den Panny Marie,
Prostřednice všech milostí, a zároveň Den matek. Všem maminkám,
babičkám i prababičkám blahopřejeme!
V pátek 13. května si připomínáme Pannu Marii Fatimskou.

Svatodušní vigilie
V sobotu 14. května večer bude v našem kostele od 20.00 hodin Svatodušní
vigilie. Slavnost začne před kostelem žehnáním ohně jakožto symbolu
přítomnosti Ducha Svatého. Mše svatá bude zaměřena na vzývání Ducha
Svatého a očekávání jeho příchodu do našich srdcí, do našeho společenství.

Komentované prohlídky kostela
Ve dnech 14. a 15. května budou v našem kostele probíhat komentované
prohlídky, které pořádá Katolická teologická fakulta k výročí 700 let
narození Karla IV. Upozorňujeme všechny zájemce, že na prohlídky je třeba
se nahlásit. V sobotu budou prohlídky od 10.00 do 17.00 hodin a v neděli od
13.00 do 17.00 hodin. Více informací na stránkách teologické fakulty.

Setkání farnosti
V úterý 17. května v 19.00 hodin se sejdeme v Klubu, abychom dokončili
přípravy letošní Noci kostelů pod vedením bratra Eliáše. Prosíme o hojnou
účast.

První svaté přijímání
V sobotu 21. května ve 13.00 hodin bude 1. svatá zpověď dětí, které letos
poprvé přistoupí k 1. svatému přijímání. Po ní bude zkouška obřadu spolu
s ministranty, které prosíme, aby se dostavili v hojném počtu.
První svaté přijímání letos bude o Slavnosti Nejsvětější Trojice 22.
května při mši svaté v 9.30 hodin. Mše svatá v 10.15 nebude, aby se
i rodiny s dětmi mohly zúčastnit slavnosti našich prvokomunikantů.
V úterý 31. května oslavíme Svátek Navštívení Panny Marie, a tím
uzavřeme mariánský měsíc květen.
____________________________________________________________
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Z DIECÉZE
Den modliteb za pronásledované křesťany
1. květen vyhlásil papež dnem modliteb za pronásledované křesťany. Letos
tento den připadne na 6. neděli velikonoční. Jste srdečně zváni do kostela
sv. Tomáše na Malé Straně, kde budou modlitby probíhat od 14.45 do
19.00 hodin. V 17.00 hodin bude adorace, v 18.00 hodin mše svatá.

Arcidiecézní pouť za duchovní povolání
V sobotu 7. května je na Svaté Hoře arcidiecézní pouť za duchovní
povolání. Program je od 9.00 do 14.00 hodin, mše svatá je v 11.00 hodin a
bude ji sloužit biskup Václav Malý. Účastníci pouti budou moci projít
mimořádnou Branou milosrdenství, která bude otevřena pouze pro tento den
(řádná Brána milosrdenství pro Svatý rok bude na Svaté Hoře otevřena 5.
června 2016). Více na www.svata-hora.cz.

Slavná mše svatá za vlast
V sobotu 14. května v 11.00 hodin bude v katedrále slavná mše svatá za
vlast při příležitosti 700. výročí narození Karla IV.
(pokračování na str. 8)

Přijetí žadatelů do katechumenátu
Ve stejný den 14. května bude v katedrále v 16.30 hodin přijetí žadatelů do
katechumenátu. Budou přijati také někteří žadatelé, kteří se seznamují
s křesťanstvím v naší farnosti.

Slavnost seslání Ducha Svatého
V neděli 15. května, na Slavnost seslání Ducha Svatého, budou v katedrále
v 10.00 hodin biřmováni biřmovanci, kteří se na tuto událost připravují již
od října pod vedením bratra Eliáše. Vyprošujme jim dary Ducha svatého a
odvahu k aktivnímu křesťanskému životu. Přijď, Duchu svatý, a přines mezi
nás nový život, nové světlo, radost a nadšení.

Svatojanské Navalis
V pondělí 16. května bude v katedrále v 18.00 hodin slavná mše svatá ke
cti svatého Jana Nepomuckého s následným průvodem k Vltavě a začnou
slavnosti Navalis.
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Slavnost těla a krve Páně
Ve čtvrtek 26. května bude Slavnost těla a krve Páně, tzv. Boží Tělo.
V našem kostele bude večer jenom mše svatá bez průvodu. Pan kardinál
prosí všechny, kdo mohou, aby přišli slavit tuto slavnost do katedrály. Mše
svatá bud pravděpodobně v 17.00 hodin a po ní bude následovat
eucharistický průvod po Hradčanském náměstí. Začátek slavnosti bude
zveřejněn na stránkách www.apha.cz. V našem kostele bude také
moderovaná adorace.

Národní pouť k Božímu milosrdenství
Na sobotu 28. května vyhlásili naši biskupové Národní pouť k Božímu
milosrdenství do Krakowa-Lagiewnik v rámci roku milosrdenství.
Pořádáním pouti bylo pověřeno Rádio Proglas a je spojena s poutí médií.
Více informací na www.proglas.cz.

VÝROČÍ
Karel Foucauld (1858–1916)
byl francouzský důstojník, katolický kněz a mnich žijící poustevnickým
způsobem života mezi Tuaregy na Sahaře v Alžíru. V roce 1916 byl
zavražděn před svojí poustevnou. V roce 2005 jej papež Benedikt XVI.
zapsal mezi blahoslavené. Jeho misijní poslání nebylo zaměřeno na velká
díla, ale vyzařovalo z intenzivního vztahu k Bohu, s důrazem na hodnoty
prostoty a chudoby při setkávání s druhými v každodenní blízkosti.
Karmelitánské nakladatelství zve na veřejnou přednášku „Karel Foucauld
a spiritualita Nazareta“ k 100. výročí mučednické smrti světce, který
prožil většinu zasvěceného života uprostřed kmene Tuaregů na Sahaře.
Součástí programu bude prezentace nové knihy „Karel Foucauld –
Duchovní životopis“ z produkce Karmelitánského nakladatelství. Tato
kniha je sestavena na základě zápisků a dopisů Karla Foucaulda, představuje
malý úvod do jeho spirituality. Kniha je k dostání v Karmelitánských
knihkupectvích (http://www.kna.cz/prodejny/) a v internetovém obchodě
www.ikarmel.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 pondělí 16. 5. v 19.00 hodin.
***

Bohoslužba k 700. výročí narození Karla IV.
Mezinárodní oslavy Otce vlasti Karla IV. vyvrcholí slavnou mší svatou za vlast.
V sobotu 14. května 2016 ji bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP
sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 11.00 hodin za účasti nejvyšších
představitelů našeho státu i zástupců starých panovnických rodů Evropy.
Pozvání ke koncelebraci přijali arcibiskupové a biskupové zemí spjatých s karlovskou
tradicí. Při bohoslužbě zazní v podání Filharmonie Hradce Králové a dvou spojených
švýcarských sborů (Zürcher Konzertchor a Glariseggerchor) Glagolská mše Leoše
Janáčka. Přenášet ji bude Česká televize.
Přístup ke katedrále je možný, z bezpečnostních důvodů, pouze přes Prašný most a IV.
nádvoří Pražského hradu. Vstup do katedrály bude možný od 9.00 hodin. Místa je třeba
zaujmout nejpozději v 10.30 hodin.
Oslavy „Národního výročí“ a akce s nimi spojené si kladou za cíl rozšířit obecné
povědomí o Karlu IV. a o přínosech jeho vlády v oblasti rozvoje naší země – kultury
i hospodářství. Zdůrazněny mají být jeho diplomatické schopnosti jako protiváha
agresi a válkám. Celý projekt chce v neposlední řadě zviditelnit Českou republiku
v Evropě jako zemi s hlubokou a silnou evropskou tradicí se vztahem k nadčasovým
hodnotám.
Vojtěch Mátl, www.apha.cz
***
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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