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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
asi byste nevěřili, kde tento listopadový úvodník píši. Sedím totiž v letadle
a letíme 11 km nad zemí do Tel Avivu. Z Jeruzaléma ho pak pošlu Zdeňkovi,
aby byl včas doručen k tisku. Nevím, jestli už nějaký úvodník v dějinách
Sněženky měl takový počátek. Za dva dny bych měl sloužit mši svatou
u Božího hrobu, takže vzpomenu na všechny, kteří v měsíci listopadu navštíví
hroby svých drahých. Boží hrob byl třetí den prázdný a je nadějí i pro nás a pro
naše drahé zemřelé. Zvláště budu pamatovat na našeho bratra Františka, který
na svůj svátek byl odvolán z tohoto světa. Zrovna ve stejný den, kdy tam budu
sloužit, bude mít tento bratr pohřeb v Uherském Hradišti. Tam jsme také spolu
žili v jednom domě v letech 2003 až 2006. Považují to za velký dar a pozornost
od Pána, že tam za něj mohu mít mši svatou. Moje vzpomínka ovšem patří
všem, které jsem na pohřbech doprovázel a také, jak jsem napsal, těm, kdo se
za zemřelé modlí. Každý, kdo splní podmínky pro získání plnomocných
odpustků pro své zemřelé, dělá pro ně víc, než by dala pouhá návštěva třeba
tak posvátného místa, jakým je Boží hrob. Chci ovšem všechny vaše modlitby
a snahy pomoci zemřelým doprovázet svým požehnáním nejen od Božího
hrobu, ale ze všech posvátných míst, která navštívíme. Přeji vám krásný
listopad. Za chvíli přistáváme.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Odpustky pro zemřelé
Ještě do 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci
za těchto podmínek: lze je získat jednou za den a je k tomu třeba navštívit
hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé, mít úmysl získat odpustky, nemít
zalíbení ani v lehkém hříchu, být v milosti posvěcující (tedy přistoupit ke
svátosti smíření v blízké době), přijmout sv. přijímání ten den, kdy chceme
odpustky získat, a pomodlit se na úmysl sv. Otce.

Modlitba na hřbitůvku u kostela
V neděli 6. listopadu po mši svaté pro rodiny s dětmi, tedy v cca 11.15
hodin, bude na hřbitůvku u kostela modlitba za zemřelé.

Setkání SFŘ
Sekulární františkánský řád zve na své pravidelné setkání v neděli
6. listopadu od 14 hodin do kaple sv. Michala. Mše svatá bude v 15.00
hodin. Setkání je také spojeno s modlitbou za zemřelé.

Svátost pomazání nemocných
7. a 8. listopadu bude při ranní mši svaté příprava pro přijetí svátosti
nemocných. Ve středu 9. listopadu pak bude tato svátost nemocných při
ranní mši svaté udílena. Podmínky pro přijetí svátosti nemocných jsou:
vážná nemoc nebo pokročilý věk, svátost smíření v blízké době před přijetím
pomazání, přihlášení v zákristii a účast na přípravách. Svátost nemocných je
možné přijímat jednou v roce, častěji jedině při zhoršení stavu nemocného (to
se většinou řeší individuálně).

Ve světě fantasy a evangelia
Nakladatelství Paulínky Vás srdečně zve na večer ve společnosti C. S.
Lewise při příležitosti vydání českého překladu stejnojmenné knihy Paola
Gulisana. Hostem bude horlivý čtenář a znalec díla J. R. R. Tolkiena a C. S.
Lewise a také překladatel zmíněné knihy – ThLic. Adam Mackerle, Th.D.
Literární podvečer se uskuteční 11. listopadu od 17.00 hodin
v knihkupectví Paulínky.
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Slavnostní zakončení roku milosrdenství
Rok milosrdenství ukončí papež František v Římě 20. listopadu na Slavnost
Ježíše Krista Krále, ale v jednotlivých diecézích na celém světě bude
z rozhodnutí papeže slavnostní ukončení a uzavření svatých bran už o týden
dříve, 13. 11. V naší zemi připadá tato slavnost na den, kdy si náš národ
připomíná svatou Anežku Českou. Slavnostní uzavření roku milosrdenství
v naší arcidiecézi bude v katedrále svatého Víta 13. listopadu při mši svaté
v 10.00 hodin, sloužit ji bude pan kardinál Duka. Všichni jsme srdečně zváni
poděkovat Pánu Bohu za všechna dobrodiní a milosti, které jsme během
svatého roku milosrdenství dostali, a zároveň přijít uctít a oslavit mocnou
přímluvkyni našeho národa svatou Anežku Českou. Je třeba (zvláště pokud
půjdete na Hrad z Hradčanského náměstí) počítat s časovou rezervou na
projití detekčním rámem při vstupu do Hradu, doporučujeme přijít alespoň
o půl hodiny dříve.

Slavnost Ježíše Krista Krále
Poslední neděli v liturgickém roce, tj. 20. listopadu, budeme slavit slavnost
Ježíše Krista Krále. Tento svátek vyhlásil v roce 1925 ve své encyklice Quas
primas papež Pius XI. Poprvé se tento svátek slavil na poslední říjnovou
neděli roku 1926. Pius XI. chtěl tímto svátkem připomenout Kristův
královský titul, Kristovu svrchovanost nad lidskými dějinami i nad všemi
„vládci“ v tomto světě, a také okolnost, že státní správa nemá právo
rozhodovat o záležitostech, které přísluší Bohu – tj. především v oblasti etiky
a důstojnosti člověka. Pius XI. s oslavou tohoto svátku spojil také každoroční
zasvěcení lidstva Ježíšovu srdci. Královský titul připisovaný Ježíši Kristu má
svůj původ v evangeliu, kde je takto Ježíš na vícero místech představován
jako dlouho očekávaný král Židů (Mesiáš). Spolu s dalšími tituly (např.
„Pán“) je označení „Král“ vyjádřením vlády, kterou věřící přiznává Ježíši
Kristu nad svým životem. Boží vláda je především laskavá a moudrá, plně
respektuje lidskou svobodu. Zároveň ji ale vede k hlubšímu poznání, víře,
naději a lásce.
Liturgický (církevní) rok končící oslavou Ježíše Krista Krále nám připomíná,
že i definitivní konec světa, bude v rukou Ježíše Krista – Krále. „Ježíš Kristus
– Pán a Král – je cíl lidských dějin, bod, v němž se sbíhají tužby dějin
a civilizace, střed lidského pokolení, radost všech srdcí a naplnění všech
jejich tužeb. Jeho vzkřísil Otec z mrtvých, vyvýšil a umístil po své pravici…“
(Gaudium et spes 45)
__________________________________________________
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Pobožnost k mučedníkům
bude v úterý 15. listopadu po večerní mši svaté a nešporách v kapli
sv. Michala.

Moderovaná adorace
bude ve čtvrtek 24. listopadu od 19.15 hodin v kapli sv. Michala.

Výroba adventních věnců
Přijďte si vyrobit adventní věnec v sobotu 26. listopadu v 16.00 hodin do
ambitů kláštera. Vstup z františkánské zahrady. Materiál bude zajištěn,
příspěvek je 150 Kč. Pokud můžete, přineste si své zahradnické nůžky.
Účastníci se mohou těšit na promítání fotek z letního tábora i na občerstvení.
Žehnání věnců bude v neděli 27. listopadu (první neděle adventní) při mši
svaté v 9.00 a v 10.15 hodin.

Kalendář farnosti pro rok 2017
je již k dostání v zákristii nebo na faře za 50 Kč. Velice děkujeme panu
Poledníkovi a paní Francouzové za přípravu kalendářů.

***
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

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. 11. 2015. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 5 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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