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něženka farní

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Ročník XXII.

Říjen 2016

Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
pastorační plán máme napsaný, je toho dost, co nás v následujících dnech čeká.
Naštěstí je tu opět měsíc říjen a s ním spojená modlitba růžence. Chceme prosit
Pannu Marii, ochránkyni naší farnosti, aby svými přímluvami provázela naše
úsilí. Prosím vás tedy o modlitbu růžence, ať už v rodinách nebo společně
v kostele. Kéž je naše farnost obnovena všemi slavnostmi, kterým dává
počátek Tranzitus. Ať Panna Maria ochraňuje nového jáhna, který bude v naší
farnosti vysvěcen. Při této příležitosti chci také poděkovat těm, kdo se spojili
při modlitbě živého růžence i těm, kdo své modlitby i utrpení za naši farnost
obětují. Za svou osobu mohu slíbit vedle obvyklých modliteb také vzpomínku
za vás všechny ve Svaté Zemi. Mám tam být od 10. do 23. října. Budeme na
sebe myslet.
menší bratr Antonín
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Z FARNOSTI
Říjen je měsíc zasvěcený tradičně Panně Marii,
zvláště modlitbou svatého růžence. Můžeme se doma pomodlit společně
alespoň jeden desátek, v kostele je možnost se modlit celý růženec vždy před
večerní mší svatou. Prosit můžeme zvláště za mír, a to jak v rodinách, tak na
celém světě. K naléhavé modlitbě za mír vyzval v úterý 20. 9. papež
František spolu se zástupci světových náboženství na mezináboženském
setkání v Assisi všechny lidi dobré vůle.

Pouť do Senohrab a Lštění
V neděli 2. října jste srdečně zváni na pouť ke kapli do Senohrab a kostelu
sv. Klimenta ve Lštění, kterou pořádají senohrabští přátelé pod vedením
našeho farníka, pana architekta a malíře Michala Tomka. Duchovní doprovod
pouti zajišťuje bratr Antonín. (Program viz plakátek na předchozí straně.)

Bazárek dětského oblečení
V neděli 2. října po mši svaté pro rodiny s dětmi (tedy od cca 11.15 hodin)
bude ve farní místnosti bazárek dětského oblečení. Zajišťují maminky
z Luciána.

Setkání sekulárního františkánského řádu SFŘ
V neděli 2. října bude v kapli sv. Michala od 14 hodin setkání místního
společenství SFŘ, od 14.30 mše svatá a další program. Srdečně zveme
všechny zájemce o spiritualitu svatého Františka.

Slavnost sv. Františka a setkání farnosti
V úterý 4. října oslavíme slavnost sv. Františka, jáhna a zakladatele tří řádů.
Po večerní mši svaté, kterou budou podle tradice sloužit bratři dominikáni,
a po nešporách, bude při této příležitosti ještě tradiční setkání farnosti
s farářem a bratry.

Příprava na svátost biřmování
se bude konat vždy ve čtvrtek od 17.30 do 19.00. První setkání bude
6. října. Zájemci se mohou hlásit na faře nebo emailem:
tompas987@gmail.com.
__________________________________________________
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Společenství pro mladé
Pro mladé, kteří se chtějí společně modlit, diskutovat a probírat život z víry,
bude setkání od října vždy ve čtvrtek od 20.00 na faře (poprvé 6. 10.).

Druhá skupina výuky náboženství pro mladší děti
začne v pátek 7. 10. v 15 hodin s Mgr. Taťánou Lenfeldovou ve farní
místnosti.

Jáhenské svěcení Františka Jirsy
V sobotu 8. října v 11 hodin při mši svaté v našem kostele Panny Marie
Sněžné vysvětí biskup Karel Herbst SDB ke službě trvalého jáhna našeho
farníka
Františka
Jirsu.
Jáhenskou
službu
bude
vykonávat
v českobudějovické diecézi, kam spadá bydlištěm v Sedlici, ale některé
aktivity v naší farnosti bude dále zajišťovat. Více o jáhenství a o dlouholeté
službě Františka a Ludmily Jirsových v naší farnosti se dozvíte v článcích,
které jsou otištěny dále v tomto čísle na stranách 6 a 7. Ze srdce Františkovi
a Ludmile děkujeme za veškeré obětavé nasazení, službu a péči o naši farnost
a těšíme se na další, i když už ne tak rozsáhlou, spolupráci.

Putování relikvií blahoslaveného Karla Foucaulda
Po uctění ostatků bl. Karla Foucaulda v našem kostele v neděli 9. října po
večerní mši svaté následuje od 19.00 hod. v prostorách kláštera promítání
krátkého dokumentu o bratru Karlovi a neformální setkání s Malými sestrami
Ježíšovými.

Koncert Scholy Gregoriany Pragensis
se bude konat v našem kostele v úterý 11. října od 20.00 hodin. Vstupné je
350 Kč, objednávky na http://zimohrani.cz/vstupenky.

Františkánská burza
se bude konat opět ve farní místnosti 15. a 16. října. Výtěžek bude určen
pro sociálně potřebné. Sběr věcí do burzy bude v pátek od 16 do 18 hodin ve
farní místnosti na nádvoří kostela a v sobotu od 10 do 12 hodin tamtéž. Do
burzy nebereme oblečení, boty a knihy. Prosíme, noste věci opravené a
s určitou minimální hodnotou, které je možno ještě používat a někomu
dalšímu udělají radost a poslouží.
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23. října bude sbírka na františkánské misie. Letos se konají v Uherském
Hradišti, jak bylo rozepsáno v minulém čísle Sněženky.
24. října oslaví svůj svátek bratr Antonín Klaret, farář.
Změna času: Ze soboty 29. na neděli 30. října se mění čas, pospíme si
o hodinu déle. ☺

***
Pozvání od sester paulínek
V měsíci, kdy si církev připomíná misie, zve nakladatelství Paulínky na
prezentaci knihy Misionářka lásky, která zpracovává životní příběh
o Matce Tereze pro děti. Prezentace se koná 12. října od 17 hodin
v knihkupectví Paulínky na Jungmannově nám. 18 v Praze. Na prezentaci
bude přítomna autorka knihy Kateřina Šťastná, dále zástupkyně Papežských
misijních děl Hana Koukalová a Arcibiskupského katechetického střediska
Lenka Jeřábková, přijdou rovněž sestry Misionářky lásky. V rámci
prezentace bude kniha v prodeji s 15% slevou.

Z DIECÉZE
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na
bohoslužbě vděčnosti za stvoření v úterý 11. října 2016 od 18
hodin ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 6,
Dr. Z. Wintra 15/746. Kázáním poslouží Ing. Jiří Ort, farář sboru
ČCE v Uhříněvsi, zpěvem pěvecký sbor pražského sboru Obce
křesťanů. Po bohoslužbě cca od 19 h následuje beseda se starostou
Prahy 7 Mgr. Janem Čižinským.
JNe

__________________________________________________
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Poděkování za 25 let života ve farnosti
S jáhenským svěcením něco nového zažíná, ale zároveň něco končí.
V posledních letech se vyskytujeme u Panny Marie Sněžné stále méně a méně,
protože stále více času trávíme v Sedlici u Blatné v českobudějovické diecézi,
rodném městečku Ludmily, kde (a v dalších okolních farnostech) bude
František sloužit jako trvalý jáhen. A tak jáhenské svěcení symbolicky
ukončuje více jak čtvrt století dlouhou etapu našeho života u Panny Marie
Sněžné.
Když jsme začátkem devadesátých let začali pravidelně navštěvovat zdejší
kostel, byl farářem P. Norbert Šamárek a provinciálem P. Inocenc Kubíček.
Kostel nebyl zdaleka tak nádherný jako dnes, v devadesátých letech prošel
interiér kostela včetně většiny oltářů generální opravou. S vděčností
vzpomínáme na mnoho radostných událostí, jichž jsme mohli zblízka zúčastnit.
S bratrem Norbertem jsme prožili první mše pro rodiče s dětmi, založení
farního zpravodaje, otevření farního klubu v prostorách bývalé vinárny, vznik
(a také stěhování) Veselé školy. S bratrem Michalem první pastorační
a ekonomickou radu farnosti, založení Farní charity, ekumenické bohoslužby,
první Tříkrálové sbírky se zpíváním koled na Jungmannově náměstí. S bratrem
Antonínem jsme zažili první Noci kostelů, beatifikaci 14 františkánských
mučedníků, společná slavení konce roku, farní výlety a mnohé jiné.
Kromě tří výše zmíněných bratrů františkánů, které jsme zde zažili jako
faráře, jsme poznali i řadu dalších bratrů. Františkáni nás provázejí po celou
dobu našeho společného života. P. Norbert nás v roce 1978 připravoval na
svatbu. V osmdesátých letech jsme každou neděli jezdili z centra Prahy na
Spořilov, kde P. Řehoř Mareček vedl mše pro rodiny s dětmi. Až později jsme
se dozvěděli, že také on je členem františkánského řádu. Za 25 let prošlo
konventem mnoho bratří. Každý z nich nás něčím obohatil, inspiroval,
s každým se rádi občas znovu potkáme.
A ještě na mnoho jiného vzpomínáme. Ale největším obdarováním pro nás
byla setkávání s vámi farníky, bohatství vztahů, které jsme mohli navázat,
možnost žít víru ve společenství křesťanů, mezi lidmi, kteří hledají a vytvářejí
podobu farnosti. Také jsme jistě mnohým z vás občas slovem nebo skutkem
ublížili, způsobili mnohá nedorozumění, za to se omlouváme a doufáme v Boží
milosrdenství i ve vaši shovívavost.
Mnozí přátelé, které jsme zde poznali, si již tento článek ve zpravodaji
nepřečtou, protože se přestěhovali (ještě dříve než my) a žijí v jiné farnosti,
anebo proto, že si je Pán již zavolal k sobě. I když odcházíme z Prahy,
doufáme, že se k Panně Marii Sněžné budeme čas od času vracet.
Za vše děkujeme.
Ludmila a František Jirsovi
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Jáhen = služebník
Obecná historie jáhenství
O jáhnech se dočteme již v Novém zákoně a v nejstarších křesťanských
spisech. Slovo jáhen pochází z řeckého „diakonos“ a znamená „služebník“.
Jáhenství dosahuje největšího rozvoje ve 4. až 5. století. Později jáhenství jako
trvalý stav postupně zaniká a jáhenské svěcení se stává předstupněm
kněžského svěcení.
Až Druhý vatikánský koncil (1962–1965) „obnovil trvalé jáhenství jako
vlastní hierarchický stupeň. Jáhnové slouží Božímu lidu ve společenství
s biskupem a jeho kněžským sborem službou liturgickou, kazatelskou
a charitativní. Úkolem jáhna je, podle toho, jak mu to přidělila příslušná
autorita, udělovat křest, uchovávat a rozdělovat eucharistii, jménem církve
asistovat při uzavírání manželství a žehnat mu, přinášet umírajícím svátostnou
posilu na cestu do věčnosti, předčítat věřícím Písmo svaté, vyučovat
a povzbuzovat lid, předsedat bohoslužbě a modlitbě věřících, udělovat
svátostiny a vést smuteční a pohřební obřady. Věnují se také úkolům
charitativním a administrativním...“ (z koncilní konstituce Lumen gentium)
U nás dochází k obnově jáhenství prakticky až po roce 1989, trvalých jáhnů
není mnoho.
Osobní historie
Po dokončení studia teologie (2003) se nevěřící přátelé ptali: „Tak to teď jsi
kněz?“ a věřící se ptali: „Budeš jáhnem?“. Tehdy jsme poprvé s manželkou
Ludmilou (bez souhlasu manželky není možné stát se jáhnem) začali o této
možnosti přemýšlet, modlit se za správné rozhodnutí. Myšlenka na jáhenství se
pak občas vynořovala a zase zapadala, pevnějších obrysů nabyla až s naším
postupným přesunem z pražské farnosti Panny Marie Sněžné do Sedlice
v jižních Čechách. V českobudějovické diecézi příprava na jáhenství nebyla
možná, proto jsem několikaletou jáhenskou formaci absolvoval v pražské
arcidiecézi pod vedením biskupa Karla Herbsta.
A jaká bude moje jáhenská služba? Člověk o povolání přemýšlí, modlí se,
má nějaké vzory, zvažuje, co a jak bude, ale teprve až reálně vstoupí do
nového stavu, zjistí, jaké to vlastně, je, jakým způsobem bude obecné
podmínky konkrétně naplňovat. Proto vás prosím o doprovázení modlitbou.
František Jirsa
__________________________________________________
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K ZAMYŠLENÍ
Adorace
Milý příteli, věnujte se modlitbě. Modlete se před svatostánkem, to je to
hlavní. Deset minut před svatostánkem bude mít vždy a bez výjimky větší
hodnotu než hodina modlitby ve Vašem pokoji či venku. Jste-li během
pracovního dne příliš vytížen, jděte před svatostánek jen na pár minut, ale
jeden den v týdnu si vyhraďte a věnujte modlitbě alespoň hodinu.
Co při tom máte dělat? I když se jedná o krátkou dobu, začněte vždy četbou
úryvku z nějaké knihy, abyste se snadněji usebral a opustil vše světské. Zcela
jistě jste začal číst Písmo svaté – a možná některé z knih, které jsem Vám
doporučil – a vypsal jste si úryvky, které každý den mohou probudit Vaši chuť
k modlitbě. Jestli tomu tak je, začněte vždy četbou, opakovanou četbou
takového úryvku a nechte se jím prostoupit. S těmito výpisky v ruce se musíte
vymanit z běžných starostí a uchránit se rušivých myšlenek, které zcela jistě
zaútočí na Vaši mysl.
Jakmile se díky četbě ztišíte, pohlédněte ke svatostánku nebo, pokud
nemůžete být v kostele, ke kříži či jinému zobrazení našeho Pána a pomalu
opakujte krátkou modlitbu, invokaci, kterou jste si pro sebe vytvořil a která
vyjadřuje Váš základní postoj před Bohem. Zvykněte si co nejdříve na čtyři
nebo pět invokací a z nich si v naprosté svobodě vyberte tu, která Vám v dané
chvíli nejlépe vyhovuje. Každá z nich totiž Bohu říká to, co je pro Vás
nejpodstatnější, a každou z nich opakujete dost často na to, abyste ji vyslovoval
snadno a s láskou.
Pokud ve Vás zavládne dostatečný pokoj a mír – a ten nevylučuje ani
obavy, ani vážné starosti –, přerušte občas četbu či sérii invokací a setrvejte
chvíli v tichosti před Pánem přítomným ve svatostánku. Jakmile se objeví
únava nebo začnete přemýšlet o něčem jiném, vraťte se k četbě, abyste opět
dosáhl usebrání a nabyl odvahy k novým invokacím. V průběhu čtvrthodiny, a
tím spíše modlíte-li se delší dobu, lze těmito etapami – četba, invokace, krátké
odmlky – projít několikrát. Každý den může mít jiné potřeby a je třeba umět
tyto etapy podle okolností pružně střídat.
[Otec Jeroným, trapistický mnich ze Sept-Fons, Možnosti a melodie,
úryvek dopisu, str. 83–84, nakl. Triáda, 2010]
připravila Tereza Skálová
__________________________________________________
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FRANTIŠKÁNSKÁ
BURZA
Farnost Panny Marie Sněžné, Praha 1
Farní místnost na nádvoří kostela

15.–16. 10. 2016

So 10–16hod., Ne 10–16
hod.
Výtěžek pro sociálně potřebné

Sběr věcí: Pá 14. 10. 16–18, So 15. 10. 10–12

NEBEREME: oblečení! boty! knihy!
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14 svatých pomocníků
Je tak nazývána různorodá skupina světců převážně z 2. až 4. století, jejichž
vzývání bylo doporučováno, ne však oficiálně Svatým stolcem. Jejich kult
vznikl zřejmě v Německu, jisté je, že ve 14. století byli uctíváni v Řezně.
Starobylá úcta k 14 svatým pomocníkům má svůj původ v dobách, kdy lidstvo
postihovala různá soužení – hlad, války a morové epidemie. Zdůrazňováno
bylo duchovní poselství těchto 14 světců a jeho aplikace na vlastní život.
sv. Achác

pomocník ve smrtelných úzkostech, v zoufalství, v nouzi,
proti těžkým chorobám (22. 6.)
sv. Barbora
pomocnice proti horečce, ohni a bouřce, přímluvkyně za
dobrou smrt (4. 12.)
sv. Blažej
pomocník proti krčním nemocem, přímluvce těch, kdo trpí
strachem a úzkostmi, zejména v souvislosti ve svátosti
smíření (3. 2.)
sv. Cyriak
pomocník proti pokušením a posedlosti, v hodině smrti,
v nouzi (8. 8.)
sv. Dionýsius
pomocník proti bolestem hlavy, vzteklině a duševních
utrpení (9. 10.)
sv. Erasmus
pomocník proti břišním neduhům, křečím, při porodu,
proti dobytčímu moru (2. 6.)
sv. Eustach
pomocník proti rodinným neshodám, při rodinném smutku
(20. 9.)
sv. Jiljí
pomocník proti moru, duševním chorobám, neplodnosti,
ohni a bouři, přímluvce za dobrou zpověď a v opuštěnosti
(1. 9.)
sv. Jiří
pomocník proti nebezpečí války, proti moru, horečce
a pokušení (24. 4.)
sv. Kateřina
pomocnice v nouzi, proti bolestem hlavy a jazyka, při
ztroskotaných životních plánech (25. 11.)
sv. Kryštof
pomocník při cestování, proti nákazám, očním chorobám,
bolestem zubů a ranám, proti náhlé smrti (24. 7.)
sv. Markéta
pomocnice při porodu, při nemocech obličeje a ranách,
v nouzi proti neplodnosti, patronka rodiček (20. 7.)
sv. Pantaleon
pomocník proti rakovině a TBC, proti bolestem hlavy, při
opuštěnosti, patron lékařů (27. 7.)
sv. Vít
pomocník proti epilepsii, očním a ušním chorobám,
neplodnosti (15. 6.)
Arnošt Kelnar
__________________________________________________
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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 sobotu 15. 10. v 19.00 hodin.

***
Pravidelné sobotní bohoslužby v bazilice sv. Jiří
na Hradě, mše svaté s nedělní platností podle
prozatímního rozpisu:
19.00 hod. – mše sv. od 17. 9. do 29. 10. 2016
18.00 hod. – mše sv. od 5. 11. do 17. 12. 2016
Změny v novém roce 2017 budou vyznačeny na webových
stránkách katedrály sv. Víta: www.katedralasvatehovita.cz i na
webových stránkách Arcibiskupství pražského: 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, Čt 14–16; St 9.30–11.30, 14–17; Pá 9–11.30.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz

________________________________________________________
Redakce Sněženky: Alena a Zdeněk Bohdaneckých, tel: 604 238 059, bohdik@gmail.com
Uzávěrka příštího čísla je 20. 10. 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.
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