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Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Ročník XXII.

Červenec–srpen 2016

Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
skončila desátá sezona farních aktivit za mé služby, které se asi pět let snažíme
podchycovat a plánovat v pastoračním plánu. Samozřejmě život běží dál a také
o prázdninách farnost nějak působí a slouží. V tomto roce se Praha stane
přestupní nebo oddechovou stanicí pro mnohé skupiny, které pojedou do
Krakova na setkání mládeže s papežem Františkem nebo se budou z tohoto
setkání vracet. A s tím jsou spojené různé starosti, ale i radosti. Pokud jste
o prázdninách v Praze, budu rád, když se zastavíte ve farní kanceláři, případně
nabídnete svoji pomoc. Děkuji už dopředu těm, kdo svou pomoc nabídli při
provázení mládežníků Prahou. Hodiny pro veřejnost jsou sice o prázdninách
pouze dva dny v týdnu, ale vždycky je možné se domluvit na setkání, nebo
přijít na kávu. Budu na dovolené od 8. do 16. července, v srpnu budu dávat
exercicie na Velehradě od 23. do 25. Kromě těchto dnů budu většinou v Praze.
Výjimkou jsou jen krátké návštěvy nebo zástupy.
Rád bych vás pozval na událost, která bude v tomto roce v našem kostele
o prázdninách premiérová. Jedná se o koncert korejských umělců. Bude 23.
července v 19.30 v rámci soutěže hudebních skladatelů z celého světa, kterou
pořádá Akademie Antonína Dvořáka v Soulu ve spolupráci s Pražskou
konzervatoří již několik let. Tentokrát se počítá s koncertem duchovní hudby

také v našem kostele. V létě bude u nás samozřejmě více koncertů, které budou
postupně oznámeny. Tento je však mimořádný a chtěl bych vás na něj co
nejsrdečněji pozvat nejen k poslechu hudby, ale i k navázání krásných
přátelských vztahů s lidmi, kteří žijí daleko od nás, ale mají snahu se s námi
sbližovat.
Pokud něco máte, co by mohla farnost vyhlásit na vědomí všem, přijďte
nebo telefonujte nebo mailujte. Čtěte ohlášky a zastavte se. Přeji krásné
a požehnané prázdniny!
menší bratr Antonín

PRÁZDNINY VE FARNOSTI
Změna bohoslužeb a provozu fary v červenci a srpnu
Během letních prázdnin v červenci a srpnu nebudou ranní mše svaté v 7.00
hodin a nebude nedělní mše svatá pro rodiny s dětmi v 10.15 hodin. Zpovědní
pohotovost bude pouze dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin. Hodiny pro
veřejnost na faře budou pouze v pondělí 9.00 až 11.30 hodin a ve středu 14.00
až 17.00 hodin.

Rozšířená výuka náboženství
V příštím školním roce připravuje naše farnost rozšířenou výuku náboženství.
Ve středu bude možnost výuky pro menší děti i pro větší, v pátek jako doposud
pro menší. Definitivní uspořádání bude podle zájmu.

Farní tábor
Ve dnech 15. až 29. července budou naše děti na farním táboře u Radnické
hájovny s bratrem Eliášem, hlavním vedoucím. Vzpomeňme na ně v modlitbě,
aby se jim tábor vydařil.

Koncert korejských umělců
V sobotu 23. července bude v našem kostele v 19.30 koncert korejských
umělců, o kterém píše bratr Antonín v úvodníku.

Světové setkání mládeže s papežem
Ve dnech 25. až 31. července bude v Krakově v Polsku probíhat světové
setkání mládeže, kterého se o víkendu zúčastní také papež František. Očekává
se účast více než půl miliónu mladých poutníků. Někteří z těchto mladých mají
zájem buď před začátkem setkání, nebo po skončení navštívit Prahu. Pokud

byste se s některými z nich setkali, povzbuzujeme vás k modlitbě za ně
a podpoře či pomoci těmto mladým podle vašich možností.
Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je organizované
katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa – katolíky, křesťany jiných
vyznání a všechny lidi dobré vůle. Předsedá jim Svatý otec a slaví se každé tři
roky.
Světové dny mládeže vznikly v roce 1984 na Květnou neděli. Papež Jan
Pavel II. svolal římskou mládež, aby s ním slavila Svatý rok vykoupení. Jejich
nadšení překonalo všechna očekávání. V roce 1985 napsal papež mladým po
celém světě list a brzy začalo dobrodružství Světových dní mládeže.
Tyto Světové dny mají za cíl ukazovat světu živou víru v Ježíše Krista, Božího
Syna a Spasitele. Mají také podporovat angažovanost mladých v církvi,
radovat se z víry a přemýšlet o odkazu, který vždy vybírá papež při této
příležitosti.
Oslava XXXI. Světových dní mládeže bude probíhat od 25. do 31. července
2016 v polském Krakově, ve městě úzce spojeném se svatým papežem a
zakladatelem světových dnů mládeže Janem Pavlem II.
Mottem letošního světového setkání jsou Ježíšova slova: „Blahoslavení
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (srov. Mt, 5,7)
Polsko přivítá mezinárodní setkání mladých podruhé – v roce 1991 se
uskutečnilo ve městě Čenstochová.

Svátek Panny Marie Andělské
Na úterý 2. 8. připadne svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule. U nás
v kostele budeme tento svátek slavit i liturgicky a je možné zde získat
plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Tyto odpustky můžete získat
2. 8. v kterémkoliv farním a katedrálním kostele nebo v jakémkoliv
františkánském kostele. K získání odpustků je předepsaná návštěva kostela
spojená s Modlitbou Páně (Otče náš) a Vyznáním víry (Věřím v Boha). Kromě
toho je třeba splnit tři podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání a modlitbu na
úmysl Svatého otce (např. Otče náš, Zdrávas a Sláva) (Ench. Indulgentiarum,
conc. 35).
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Pouť
V našem kostele budeme slavit poutní slavnost v pátek 5. 8., v den slavnosti
Posvěcení římské baziliky Panny Marie Větší – Santa Maria Maggiore. Druhé
jméno této baziliky je bazilika Panny Marie Sněžné.

Obnova řeholních slibů
V neděli 14. srpna budou při večerní mši svaté v 18 hodin obnovovat své
řeholní sliby bratři Bernard a Pavel.

Další významné dny
V sobotu 6. srpna budeme slavit svátek Proměnění Páně.
Na čtvrtek 11. srpna připadne svátek svaté Kláry.
V pondělí 15. srpna bude slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Setkání pastorační rady
Pastorační rada naší farnosti se po prázdninách sejde v úterý 6. září. Budeme
„dávat dohromady“ data pastoračního plánu na nový školní rok.
***

Hájecké poutě
V Hájku u Prahy se v sobotu 16. července od 11.00 hodin koná poutní mše
svatá při příležitosti památky Panny Marie Karmelské, další poutní mše svatá
je v sobotu 30. července od 11.00 hodin, v úterý 2. srpna od 18.00 hodin se
bude slavit svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule a v sobotu 13. srpna
od 11.00 hodin slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Více na www.ofm.cz/2016/04/05/hajecke-poute-2016/
***
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 9–11.30; St 14–17.00
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz; www.lucianpms.cz
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