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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
tentokrát pro změnu píši úvodník v trapistickém klášteře v Poličanech. Je tady
silná atmosféra modlitby a prostředí pouště, ale také nádherná příroda. Už bylo
i nasnĕženo a zmrzlo, takže si umím následující měsíc prosinec docela dobře
představit. Samozřejmě, že vrcholem prosince jsou Vánoce, oslava narození
Ježíše Krista. K dobrému slavení patří ovšem dobrá příprava. Jen si vzpomeňte
na novénu před blahořečením našich mučedníků, jaký to byl požehnaný čas.
Také adventní doba a roráty nám takový čas nabízejí. Ještě je tu jeden prvek,
který by mohl pomoci. Vzpomeňte si, že při novéně se u nás střídala různá
farní společenství. Byla to radost z každého takového setkání. Pojďme se
v adventu setkávat s radostí a otevřeností srdce. I s těmi, kteří do našeho
kostela nepřicházejí speciálně na bohoslužby. Jsou to třeba turisté, návštěvníci
koncertů i interpreti. Když jsem byl ve Svaté zemi, měl jsem radost z každého
přivítání. Náš kostel není nijak bezvýznamný a jistě můžeme mnoha lidem
i sobě udělat radost tím, že budeme k sobě navzájem i k příchozím přistupovat
s otevřeným srdcem. Vyvrcholením pak by mohla být Vánoční bohoslužba, ať
už u nás v kostele nebo bohoslužba slova na Václavském náměstí, kam chceme

vyjít naproti těm, kdo do kostela ještě své kroky nenamířili. Přejí vám pokojný
advent a požehnané Vánoce, všechny časy plné radostných setkání.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Roráty
Rorátní mše svaté budou v našem kostele ve všední dny (kromě středy
a soboty) v 7.00 hodin ráno a ve středu v 18.00 hodin. Mimořádně budou
také na IV. neděli adventní 18. 12. v 9.00 hodin.

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

Setkání Sekulárního františkánského řádu
Setkání bude v neděli 4. 12. od 14.00 hodin v kapli sv. Michala. Mše svatá ve
14.30 hodin. Všichni zájemci o františkánskou spiritualitu jsou srdečně zváni.

Mikulášská besídka
Letos přijde Mikuláš do naší farnosti v pondělí 5. 12. v 16.00 hodin do
refektáře. Děti se mohou těšit na mikulášskou nadílku, hry a mnoho zábavy.
Setkání zakončíme mší svatou v 18.00 hodin. Na akci je třeba se předem
přihlásit nejpozději do 1. 12. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na faře.

Setkání farnosti – promítání fotek ze Svaté země
V úterý 6. 12. bude od 19.00 hodin v Klubu setkání farnosti s farářem.
Tentokrát bude bratr Antonín promítat fotky ze své nedávné pouti do Svaté
země. Jste srdečně zváni.

Adventní koncert 10. 12.
V sobotu 10. 12. od 16.00 hodin bude v našem kostele koncert ke 20. výročí
Piccolo coro & Piccola orchestra, komorního smíšeného sboru a orchestru,
jehož zakladatelem a dirigentem je MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.
(1969). Více informací na www.piccola.cz.
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Adventní koncert 17. 12.
Další adventní koncert bude v sobotu 17. 12. hned po večerní mši svaté (cca
18.45 hodin), zpívat bude sbor z Golčova Jeníkova. Více informací u bratra
Antonína. Všechny farníky srdečně zveme k účasti.

Pobožnost k mučedníkům
Pobožnost k blahoslaveným XIV františkánským mučedníkům bude ve čtvrtek
15. 12. po večerní mši svaté a nešporách v kapli sv. Michala.

Moderovaná adorace
bude ve čtvrtek 22. 12. od 19.15 hodin v kapli sv. Michala.

Bohoslužba slova na Václavském náměstí
Na Štědrý den v sobotu 24. 12. ve 22.00 hodin povede bratr Antonín
bohoslužbu slova na Václavském náměstí.

Zpívání koled u jesliček
Na Boží hod vánoční, v neděli 25. 12. po mši sv. v 9.30 hodin, se sejdeme
v kapli Panny Marie Pasovské a zazpíváme společně s dětmi koledy u jeslí. Na
kytaru zahraje bratr Antonín.

Polské koledy v kostele
Na svátek sv. Štěpána, v pondělí 26. 12. v 10.00 hodin, budou zpívat
v kostele polské koledy bratři Antonín, Mojžíš a Eliáš.

Žehnání vína
bude v úterý 27. 12. v závěru mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin. Po večerní
mši svaté se sejdeme v Klubu na ochutnávku těchto právě požehnaných darů
přírody.

Vánoční koncert
V úterý 27. 12. od 16.30 hodin bude v kostele koncert skupiny historického
šermu a dobové hudby „Pánů z Kolína“. Jejími členy jsou manželé Písařovi,
kteří jsou významnými spoluorganizátory každoročního letního farního tábora.
Srdečně zveme.
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Silvestr
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok bude 31. 12. v 16.00 hodin. Po ní
budou mít možnost především osamělí lidé společně slavit Silvestra s bratrem
Antonínem. Více informací u něj.

Tříkrálová sbírka
I letos se naše farnost zapojí do Tříkrálové sbírky, a to přesto, že nové charitní
směrnice nám již neumožňují žádat o vrácení části vybraných peněz pro
potřebné v naší farnosti bez další zatěžující administrativy. Vybírat tedy
budeme v období 2. 1. až 9. 1. pouze na projekty Arcidiecézní charity Praha,
letos jsou to tyto čtyři:
1. Poradna Magdala a Azylový dům Gloria pro pomoc rodinám s dětmi
2. Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově
3. Vybudování komunitního centra Farní charity Kolín
4. Charitní nemocnice v Ugandě.
Loni se v naší farnosti vybralo 54 378 Kč a celou částku kvůli zpřísnění
směrnic převzala Arcidiecézní charita Praha na projekty vyhlášené pro loňskou
sbírku.
Pokud byste měl někdo zájem se do koledování zapojit letos, ozvěte se
sestře Petře (petra.liszkova@seznam.cz) nebo rodiny s dětmi bratru Eliášovi
nebo Antonínovi. Děti by si mohly zazpívat na náměstí s bratrem Antonínem
v neděli 8. 1.

IZRAEL OČIMA MENŠÍHO BRATRA (1. ČÁST)
Pondělí 10. října byl pro mne pamětní den. Ráno po mši svaté v sedm
hodin v kapli nás bratr Eliáš odvezl autem na letiště, odkud jsme měli
odletět do Izraele. Tuto naši pouť vyprovokovala národní ministryně
sekulárního františkánského řádu sestra Brigita, která má v Izraeli
příbuzné, takže se tam umí orientovat. Z naší osmičlenné skupiny nás
z Prahy odletělo sedm. Kromě Brigity ještě ministryně místního
bratrského společenství v Liberci Hanka a její manžel Vlastík, pak
Lenka z Blatnice pod Antonínkem, Tomáš z Čejkovic, Silvie
z Uherského Hradiště, jež v Praze studuje judaistiku a já.
Na letišti samozřejmě dlouhé vyptávání, prohlídky, docela bylo fajn,
že jsme měli napsaný program, co chceme navštívit. To bezpečnostní
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službu asi pozitivně ovlivnilo. Let byl příjemný a rychle utekl, mně
kromě jiného i proto, že jsem během něj napsal úvodník do listopadové
Sněženky. V Tel Avivu nás na pasové kontrole vítal úředník slovy:
„Ahoj“, to nás rozveselilo, i když jsme smutní nebyli. Na letišti jsme
přes hodinu čekali na posledního člena naší pouti Ondru, který sice
pochází ze Slovácka, ale žije v Anglii a je tam také členem místního
bratrského společenství sekulárního františkánského řádu. Ondra spolu
s Tomášem sehnali taxi, se kterým jsme odjeli do Jeruzaléma, kde jsme
měli v západní čtvrti města objednaný hotel do čtvrtečního rána. Ještě
z letiště jsem napsal zprávu sestře Anně, paulínce, jež do Jeruzaléma
přiletěla už týden před námi a studuje tam, aby nás podle možnosti
navštívila.
Po ubytování v hotelu jsme šli na večeři do večerního města. Poprvé
jsem jedl falafel, chléb s masovou a kořeněnou náplní. Kluci zjistili, že
v obchodě blízko stánku, kde jsme jedli, mají pivo za přijatelnou cenu,
takže jsme na chodníku před stánkem strávili hezký večer. Protože jsme
vypadali cizokrajně, brzy se s námi dala do řeči parta chlapců, kteří
přišli také na večeři a byli sympatičtí mimo jiné tím, že zpívali. Silvinka
se při některých písních přidávala. Říkali, že další den večer začíná
židovský svátek Yom Kipur, aby nás nenapadlo vyjíždět na ulici autem,
že by po nás házeli kameny. To však nic nezměnilo na jejich přátelském
chování. Bylo nám s nimi dobře. Později také přišli příbuzné Brigity,
Noami s dcerou Tami a její sestra Chava. Pozdě jsme se vraceli do
hotelu.
Ráno při snídani za námi do hotelu přišla paulínka Anička. Spolu s ní
jsme se vypravili do Jeruzaléma. Pochopil jsem, proč se říká stoupat
vzhůru do Jeruzaléma. Z naší západní strany je na Jeruzalém dost
neobvyklý, ale krásný pohled. Před oči se nestaví mešita se zlatou
kopulí, ale věže Dormitia a Večeřadla. Jsou hned vedle sebe. Jde o místo
Poslední večeře a zesnutí Panny Marie. Cestou k nim jsme zpívali žalm
„Radostně půjdeme do domu Pánova“. Naše cesta vedla tedy nejprve na
horu Sión, tam jsou také zmíněna místa a hrob krále Davida. U kostela
Zesnutí Panny Marie jsme si tedy s chutí zazpívali: „Na Siónu ty jsi
utvrzená“, ale také hlavně s Vlastíkem „Svatý Václave“, tuto píseň jsme
ostatně zpívali častěji.
_____________________________________________________
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Bratr Antonín ve Svaté zemi

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Ježíšek (ne)nosí dárky?!
Když se řeknou Jesličky či Betlém, každému se vybaví nějaký model
betlémské stáje a křesťanskému osazenstvu se jistě vybaví dvě jména –
sv. František a Greccio. Jak si představují lidé bez křesťanského vyznání
Ježíška, o tom bych mohla jako konvertitka vyprávět.
Jednou jsem byla přítomna situaci, kdy se lidí včetně dětí ptali, jak si
představují Ježíška. Někteří prý v něm vidí to miminko právě narozené, jiný ho
vidí jen jako jakýsi oblak, který všechno zastíní, jiní jako velké světlo, které
vše ozáří. Jak ale unese všechny ty dárky, to nedokázali vysvětlit. Já jsem také
nebyla vychovávaná v křesťanském duchu a přiznám se, že jsem v této otázce
rovněž tápala. Nicméně časem to prostě přestanete řešit a rezignujete. Víte, že
to je to to miminko a ty dárky se tam nějak objeví. Už ani nevím, jak jsem
zjistila pravdu, nejspíš jsem z té pohádky časem vyrostla. Moji synovci
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například tento fakt zjistili z vánočních fotografií, kde maminka zapomněla
schovat tu, jak jde dolů ze schodů a má náruč plnou dárků. Vítězně zakřičeli:
„DŮKAZ!“ Vůbec se jim nedivím, že tvrzení „miminko nosí dárky“ se jim
nezdálo logické.
Nejspíš právě proto, a tedy ne vlivem amerikanismu nebo rusistiky, začíná
i u nás být vyšší zájem o Santu Klause nebo Dědu Mráze a proč, jednoduše
„protože toho prostě víc unese“. Vzpomněla jsem si na petiční akci, kde šlo
o to zastavit vliv Dědy Mráze a Santa Klause u nás. Akce se jmenovala
„Zachraňte Ježíška“. Důvody „záchrany Ježíška“ byly až komické v roušce
apelování na tradice, ale to podstatné chybělo. Přestat dětem lhát! Samozřejmě,
že dávají přednost Dědovi Mrázovi nebo Santa Klausovi, a my se divíme? Jsou
pro děti postavou mnohem logičtější než Ježíšek v našem pojetí. Toto
miminko, oblak, záře nosí dárky? Je to divné a i dětem to zní divně. Zároveň je
pochopitelné, že pokud člověk není vychováván v křesťanském duchu, nemá
smysl dětem říkat, že se narodil Spasitel, Syn Boží atd. Kdo to je Spasitel, Kdo
to je Syn Boží? To jsou pro ně prázdné pojmy a děti jsou znovu zmatené, jako
v případě toho velkého pytle, které si má „oblak“ hodit na záda. Proč
neřekneme pravdu i těm, kteří v křesťanství nevyrostli? Kdyby mně rodiče, bez
náboženského vzdělá(vá)ní, na otázku, jak je to s Ježíškem a Vánoci,
odpověděli např.: „Ježíšek je děťátko, ze kterého vyrostl jeden
z nejdůležitějších a největších mužů v dějinách, a od svého narození až po
současnost jeho poselství, jeho učení ovlivnilo a stále ovlivňuje vývoj celé naší
společnosti. Na jeho počest slavíme jeho narození, protože byl pro nás velkým
darem, který společnost potřebovala… tak na tu památku se i my
obdarováváme.“ – takhle nějak by mi to stačilo! Velký muž, velké činy, velký
vzor pro život i pro všechny! Možná, kdyby někdo takhle dětem, bez
křesťanské výchovy, vysvětlil význam Ježíška, nejspíš by neutíkali k Dědovi
Mrázovi či Santa Klausovi. Nemusely by pak být nesmyslné petice, stačilo by
jenom dětem nelhat. Problém ale je, jestli sami rodiče vůbec ví, kdo je
Ježíšek…
První Betlém
Píše se rok 1223, místo: italské městečko Greccio. Papež Honorius III.
dovoluje Františkovi sehrát v místním lesíku Lukášovo narození Spasitele.
„Proto musím vzpomenout a uctivě vylíčit onu slavnost, kterou konal tři roky
před svou slavnou smrtí u vesničky, jménem Greccio, v den Narození našeho
_____________________________________________________
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Pána Ježíše Krista. V té krajině žil muž dobré pověsti a ještě lepšího života
jménem Jan. František ho zvlášť měl rád, protože přes znamenitou pověst
a vážnost, kterou tam požíval, pohrdal šlechtictvím těla a snažil se dosáhnout
šlechtictví duše. Toho si – jak často činíval – povolal blažený František k sobě.
A řekl mu: „Chceš-li, abychom blížící se slavnost Vánoc slavili u Greccia,
pospěš si a pečlivě obstarej, co ti říkám. Chtěl bych totiž slavit památku toho
Dítěte, které se narodilo v Betlémě a chtěl bych, pokud možno, vidět svýma
očima hořkou nouzi, kterou už jako dítě musilo snášet, jak leželo v jeslích,
u nichž stál vůl a osel, i jak leželo na seně.“ Když to dobrý a oddaný muž
uslyšel, spěšně na jmenovaném místě připravil všechno, jak mu světec uložil.
Den radosti se přiblížil, čas jásotu nadešel. Z různých chýší přišli bratři,
muži i ženy z okolí, jak jen mohli, připravili svíce a pochodně, aby osvítili onu
noc, která ozářila jasnou hvězdou všechny dni a roky.
Konečně přišel světec, všecko našel připraveno, viděl to a radoval se.
Postavili jesle, přinesli seno a přivedli i vola a oslíčka. Je uctěna prostota,
povýšena chudoba, zvelebena pokora a z Greccia se stává nový Betlém. Noc je
jasná jako den a lidé i zvířata se cítí blaženě. Lidé se sem scházejí a naplňuje je
nová radost z obnovené tajemné události. Les zní písněmi a od skal se odráží
jásot. Bratři zpívají, přinášejí tak Bohu náležitou chválu, a celá noc jásá čistou
radostí. Světec stojí u jesliček, vzlyká bolestí a zároveň je proniknut svatou
zbožností a podivuhodnou radostí. U jeslí se slaví slavná mše svatá – kněz
pocítí netušenou útěchu.
Světec si obléká jáhenská roucha – byl totiž diakonem – a libozvučným hlasem
zpívá evangelium. Jeho hlas, jeho silný hlas, jeho něžný hlas, jeho jasný hlas,
jeho libozvučný hlas zve všechny k nejvyšší chvále. Pak shromážděnému lidu
káže o narození chudého Krále a blahořečí městečku Betlému.“
převzato z životopisu sv. Františka Vita Prima, autor: Tomáš z Celana
Na rozšíření betlémů do českých zemí nemají zásluhu jen františkáni, ale také
jezuité, pro své nadšení z figurativní tvorby, a tak v roce 1560 byl postaven
první betlém v Praze a to u sv. Klimenta. Brzy se zvyk začal rozšiřovat do
dalších kostelů, dokud nebyly zakázány Josefem II., jako nepotřebné. Betlémy
se ale díky zákazu začaly šířit do domácností a v nich přežily do dnes.
Alena Bohdanecká
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Zveme vás všechny srdečně na
adventní duchovní obnovu pro ženy

Jako každý rok nabízíme vám
i letos,
abyste se přišly
zastavit,
odpočinout si
a nabrat duchovní posilu.

Kdy? V sobotu 10. prosince 2016
od 9.00 do 16.00 hodin
Kde? Ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady)
Průvodcem nám při této obnově bude P. Angelo Scarano, S.S.L. Th.D.
Náplní adventního setkání budou střídavě promluvy a ztišení,
odpoledne zakončíme mší svatou.
Pro přihlášené můžeme zajistit oběd v refektáři kláštera. Na oběd se, prosíme,
přihlašujte na tel. čísle 731 569 085 (možno zaslat sms) nebo emailem na
ukz@volny.cz nejpozději do úterý 6. prosince.
Pokud se společného oběda nechcete zúčastnit, můžete samozřejmě přijít i bez
přihlášení.
Těšíme se na společné chvíle s vámi!
_____________________________________________________
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Hle, přijde Pán, Spasitel náš, cesty vyrovnejme,
přijde slíbený Mesiáš, vstříc mu pospíchejme!

_____________________________________________________
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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
***

Elektronický kancionál (nejenom) pro mobilní zařízení
Elektronický kancionál je elektronickou kopií knižního vydání Kancionálu –
společného zpěvníku českých a moravských diecézí. Cílem není nahrazení
papírové formy Kancionálu, ale její vhodné doplnění tam, kde papírová forma
není dostupná.
Mobilní aplikace vznikla ve spolupráci s Pastoračním střediskem
Arcibiskupství pražského a se svolením České biskupské konference.
Kancionál je k dispozici v několika distribučních verzích:
• verze pro operační systém Android je ke stažení v obchodu „Google
Play“,
• verze pro Apple iOS je k dispozici na adrese http://www.kancional.cz
ve formě webu funkčního na menších displejích.
• Na adrese http://kancional.cz/ke-stazeni najdete i různé verze ve
formátu PDF a verze pro čtečky elektronických knih (s notami/bez
not).
***
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 18. 12. 2016. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 10 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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