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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
v měsíci dubnu prožíváme vyvrcholení postní doby a podstatnou část doby
velikonoční. Samozřejmě každý z nás osobně může vnímat, jak se na toto
období připravil. Máme však i společnou radost a její sdílení při bohoslužbách
spojených se závěrem katechumenátu těch, kdo o velikonoční vigilii přijmou
iniciační svátosti. Právě tito naši katechumeni mají zásluhu na tom, že každé
Velikonoce jsou trochu jiné. Jsou spojeny s jinými jmény lidí, kteří se zapojují
do proudu milostí, které nám Boží Syn svým vtělením, životem, utrpením,
smrtí, i zmrtvýchvstáním a oslavením, připravil. Zde se prolíná věčnost s naším
časem. O Velikonocích si uvědomujeme soudržnost a jednotu všech, které
Kristus vykoupil. K nim náležíme všichni a není v našich silách představit si
celý zástup lidí, kteří tam spolu s námi též patří. Pak jsou tady jednotlivé roky,
tedy i ten letošní, kdy je naše pozornost soustředěna na působení Boží milosti
na jednotlivých, konkrétních lidech. Máme možnost setkávat se s takovými
lidmi postupně a vnímat jejich individuální odpověď na výzvu: „Pojďte ke mně
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím.“
Každoroční prožívání největších křesťanských svátků v roce nám umožňuje
hlouběji odkrývat to, co je skryté ve Velikonocích obecně. Je to takový detail
Velikonoc, zaostřený do naší doby, do našeho místa, do naší současnosti. Jen
díky paměti, rozumu a modlitbě si můžeme uvědomit, že pouze po částech

jsme schopni vnímat a radovat se z toho, co nám Pán připravil. Přeji požehnané
prožívání detailů!
menší bratr Antonín

DUBEN VE FARNOSTI
Aprílový bazar
Maminky z Luciána pořádají v neděli 2. dubna od 9.00 do 12.00 hodin bazar
oblečení a bot ve farní místnosti. Příspěvky za zboží jsou dobrovolné, výtěžek
bude věnován potřebné rodině.

Skrutinia
Při mši svaté v neděli 2. dubna v 9.00 hodin budou mít naši katechumeni
3. skrutinium, tedy zvláštní modlitby předepsané před křtem, který bude na
Bílou sobotu večer.

Setkání Sekulárního františkánského řádu
V neděli 2. dubna bude také od 14.00 hodin v kapli sv. Michala setkání
Sekulárního františkánského řádu SFŘ.

Arcidiecézní setkání mládeže
Ve dnech 2. až 9. dubna bude probíhat v celé ČR Týden modliteb za mládež,
v naší diecézi vyvrcholí Arcidiecézním setkáním mládeže 7. a 8. dubna.
V pátek 7. dubna začne program ve 20.00 hodin v kostele Nejsvětějšího
Srdce Páně na Vinohradech a v sobotu 8. dubna bude pokračovat celý den
od 9.30 hodin nejprve v kostele svaté Ludmily a pak v Arcibiskupském
gymnáziu na Náměstí Míru. Na programu jsou zajímavá témata s kvalitními
přednášejícími, skvělá hudba, sporty, workshopy a slavení Eucharistie s otcem
arcibiskupem Dominikem Dukou.

Koncert Bruncvíku
V sobotu 8. dubna v 16.00 hodin bude v našem kostele hudební zamyšlení
nad postními texty nazvané Stála Matka litující. Vystoupí chlapecký sbor
Bruncvík a Pražský Pouliční Sbor pod vedením sbormistryně Lenky Pištěcké
s varhanním doprovodem Jiřiny Dvořákové. Zazní několik různých zpracování
textu Stabat Mater, počínaje prvotním chorálem, či jak text zpracoval G. M.
Nanini, A. Vivaldi nebo současný autor Mario Garau.
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Květná neděle
Na Květnou neděli 9. dubna nebude mše svatá pro rodiny s dětmi, ale
společná mše svatá v 9.30 hodin. Rozpis všech Velikonočních bohoslužeb je
dále v této Sněžence. V 15.00 hodin bude na Květnou neděli tradiční křížová
cesta na Petříně, sejdeme se u prvního zastavení.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA
PETŘÍNĚ

na Květnou neděli
9. dubna v 15.00 hod.
Sejdeme se u prvního zastavení.
Zveme děti a rodiče, mladé
i starší. Pojďme rozjímat cestu
Ježíše Krista, která byla i pro něho
tou nejdelší a nejtěžší.
Farnost u Panny Marie Sněžné
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Na Velký pátek bude při obřadech sbírka na Svatou zemi. V tento velký
den je také možnost soukromě (doma) začít novénu k Božímu milosrdenství.

Křest
Dá-li Pán, bude celkem 11 katechumenů pokřtěno v našem kostele na Bílou
sobotu večer při Vigilii vzkříšení, která začne ve 20.00 hodin. Hlavním
celebrantem bude jako obvykle pan biskup Václav Malý. Katechumeni přijmou
tři iniciační svátosti – křest, biřmování a svaté přijímání. Modleme se za naše
katechumeny, aby je Pán posílil v době před tímto rozhodujícím životním
krokem, aby je zahrnul svou milostí a dal jim dar vytrvalosti a lásky.

Setkání k Noci kostelů
Hned druhý den velikonočního oktávu, tj. v úterý 18. dubna, bude v 19.00
hodin v Klubu přípravné setkání k Noci kostelů. Zveme všechny, kdo jsou
ochotni se zapojit a pomoci s přípravou. Letos bude Noc kostelů 9. června.
Druhé (závěrečné) přípravné setkání bude v úterý 23. května opět v 19.00
hodin.

Pobožnost k blahoslaveným františkánským mučedníkům
bude v dubnu mimořádně až ve středu 19. dubna, a to z důvodu
velikonočních bohoslužeb a následného setkání k Noci kostelů.

Představení prvokomunikantů a biřmovanců farnosti
V neděli 23. dubna, tj. na Neděli Božího Milosrdenství (2. neděli velikonoční)
budou na ranní mši svaté představeny farnosti děti, které letos 21. května
přistoupí k 1. sv. přijímání, a také biřmovanci, kteří letos o Letnicích přijmou
svátost biřmování. Ti budou biřmováni v katedrále, ale připravují se na přijetí
této svátosti v naší farnosti pod vedením bratra Eliáše.
S předstihem oznamujeme, že děti, které se chystají na první svaté přijímání
21. května, budou mít první svatou zpověď a nácvik obřadu den před
samotnou slavností, tj. v sobotu 20. května ve 13.00 hodin.

Setkání neofytů (novokřtěnců)
V neděli 23. dubna bude v katedrále zvláště pro novokřtěnce a jejich
kmotry mše svatá v 10.00 hodin, sloužit bude v zastoupení pana kardinála
biskup Václav Malý. Při bohoslužbě si připomenou 1020. výročí smrti
sv. Vojtěcha, jehož památka na tento den připadá, a 20. výročí poslední
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návštěvy svatého Jana Pavla II. V ČR. Po mši svaté jsou všichni neofyté se
svými kmotry zváni na neformální setkání do Arcibiskupského paláce – sálu
kardinála Berana.

Proglas
Ve čtvrtek 27. dubna bude večerní mši svatou mimořádně sloužit o. Stanislav
Góra, a to z toho důvodu, že při ní společnost Likvidace lepry, jejímž je
prezidentem, oslaví 25 let své existence. Bude to tedy děkovná mše svatá
a bude ji přenášet rádio Proglas, jak je ve čtvrtky zvykem.
Moderovaná adorace bude také ve čtvrtek 27. dubna.

Smírné růžencové hnutí
V pátek 28. dubna bude po nešporách krátká adorace a modlitby smírného
růžencového hnutí, které vede bratr Ignác OFM. Myšlenku smírného
růžencového hnutí zavedl P. Petr Pavlíček OFM, který žil ve 20. století
v Rakousku. Následoval výzvu Panny Marie z Fatimy, která vyzývala k pokání
a modlitbě smíru. V době kritické pro Rakousko (ve 40. letech minulého
století) založil P. Pavlíček toto modlitební hnutí, do kterého byli zapojeni
biskupové, kněží, řeholníci, politici a mnoho laiků. Výsledkem modliteb v té
době bylo to, co se podle lidských měřítek jevilo jako nemožné, Rakousko
v roce 1954 dosáhlo po 9 letech osvobození z ruské okupace. Zvláště letos, kdy
13. května oslavíme sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, je důležité
zamyslet se nad jejím poselstvím obrácení, smíru, modlitby za mír a podle
svých možností se k němu připojit. Smírné růžencové hnutí je jednou
z možností, jak se zapojit, bude v našem kostele vždy poslední pátek v měsíci
(první setkání již 31. 3.).

POZVÁNKA OD PAULÍNEK
Po cestách prvotní církve
Nakladatelství Paulínky vás srdečně zve při příležitosti vydání komentářů
k biblické knize Skutky apoštolů od Silvana Faustiho, abyste s námi strávili
večer, při kterém bude představen tento nakladatelský počin za přítomnosti
českého biblisty a překladatele knihy Jaroslava Brože. Těšíme se na vás
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v knihkupectví Paulínky dne 4. dubna od 19.00 hodin. Kniha vychází před
začátkem doby velikonoční, jejíž liturgické texty čerpají právě z knihy Skutků
apoštolů.

VZPOMÍNÁME…

Vzpomínka na kardinála Miloslava
Při druhém ročníku akce „24 hodin pro Pána“ v roce 2015 se v rozpisu služeb
zpovědníků v našem kostele nečekaně objevilo jméno Miloslav Vlk. Nejdříve
jsme si protírali oči, ale zjistili jsme, že se skutečně napsal.
Rád bych viděl obličeje těch, kdo přišli nic netuše do zpovědní místnosti,
které pracovně říkáme bunkr, abychom ji odlišili od Pasovské kaple, kde se
obvykle zpovídá. Tam měl pan kardinál svoje místečko. Po skončení jeho
služby jsme ho pozvali na faru. Pochvaloval si: „Tak krásně jsem si už dlouho
nezazpovídal.“ Řekl jsem mu: „Pane kardinále, ve Svatém týdnu přijďte, to by
nám pomohlo.“ Odpověděl prostě: „Může být!“ A tak chodil kardinál Miloslav
zpovídat k Panně Marii Sněžné. Obvykle tehdy, když byl největší nával.
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Nezapomněl nikdy navštívit paulínky v obchodě. Tam jim požehnal
a připomenul svou radost z toho, že tam jsou.
Naposledy jsem volal jeho sekretářce před Vánocemi 2016. Po konzultaci
s kardinálem nahlásila dva termíny, kdy rád přijde. Zároveň poprosila, jestli
bychom nemohli pana kardinála pozvat na mši svatou na svátek sv. Štěpána, že
by jinak sloužil v soukromí. To jsme s radostí udělali.
Pan kardinál jako obvykle navštívil paulínky, pak dvakrát v předvánočním
týdnu zpovídal a vždy odcházel dobře naladěn, ale také unaven.
Se mší svatou to už ale nevyšlo. Sekretářka volala, že musel být převezen
do nemocnice. Takže už do našeho kostela nepřišel.
Je dosti pravděpodobné, že naposledy zpovídal pan kardinál právě v naší
farnosti. Kéž mu to Pán Bůh odplatí. Modleme se s vděčností za něj. On jistě
rozvoj naší zpovědní pohotovosti podporuje také.
menší bratr Antonín

IZRAEL OČIMA MENŠÍHO BRATRA (5. ČÁST)
V pátek jsme se šli nasnídat do jídelny v kibucu Mizra. Už cesta do jídelny
byla nádherná. Nad hlavou nám létali velcí zelení papoušci, cesta vedla pod
palmami a uprostřed stromů s citrony, pomeranči, granátovými jablky a kdoví
s čím ještě. Ani by nevadilo, kdybychom trochu bloudili, ale nestalo se tak.
V jídelně se osvědčil Ondra jako kuchař, hned našel plotýnku, kde je možné
osmažit vajíčka. To byla teplá součást naší snídaně. Jinak si každý mohl
nabrat, co chtěl a kolik chtěl. Vzal jsem si hlavně slané ryby a nějaké sýry.
Přibalili jsme si také vodu a trochu jídla na cestu. Čekal nás nový horký den.
V autě jsme se cestou pomodlili a vyjeli jsme směrem k hoře
Blahoslavenství. Opět oáza zeleně a pro nás neobvyklých květů a palem kolem
kostela Blahoslavenství a nádherný výhled na Genezaretské jezero.
V kostele jsou na zdi dokola vypsána všechna blahoslavenství. Přečíst si je
můžeme kdykoliv v evangeliu. Jenže tady někde je Pán Ježíš vyslovil. A lidé
z celého světa vstupují do zdejšího kostela, aby si blahoslavenství připomenuli
a přijali za svůj životní program.
Když jsme opouštěli kostel Blahoslavenství, potkali jsme skupinu indických
turistů, asi celý autobus. Když mne viděli v hábitu, přišli jednotlivě prosit
o požehnání. Naštěstí jsme měli rozchod, takže jsem zbytek naší skupinky
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nezdržel. Jen Brigita, která spolu se Silvií šla se mnou, nadšeně fotila, jak
žehnám. Nakonec ještě přišel Tomáš, jenž nás vyfotil na pozadí s kostelem.
Zjistili jsme, že tu jsou sestry františkánky z Itálie. Mylně jsem se
domníval, že to jsou tytéž jako v Praze-Radotíně. Měly velmi podobný název:
Misijní sestry třetího řádu svatého Františka, jenže v Radotíně jsou od
Božského Srdce a na hoře Blahoslavenství od Neposkvrněného Srdce Marie.
Jejich název jsem přečetl v italštině velmi zběžně, takže jsem si myslel, že to
jsou ty naše. Setkali jsme se tam však pouze se sestrou, která u nich vyučovala,
ale do jejich kongregace nepatřila. Byla moc milá a vyprávěla nám o svém
povolání. Navštívili jsme tamější kapli, dostali jsme výbornou studenou vodu
a občerstveni jsme se vraceli na místo srazu se zbytkem naší skupinky. Teprve
v Praze mi sestry řekly, že na hoře Blahoslavenství nemají nikoho. Celou dobu
ve Svaté zemi jsem byl v omylu. U domu sester jsem měl takový pocit, že
patříme do jedné rodiny, že jsem si byl dost zblízka vyfotit i jejich psy.
Naštěstí byli uvázáni u boudy. To jsem nevěděl, že dobrodružství se psy teprve
začíná.
Odjeli jsme do místa, které se jmenuje Tabgha. Je to na břehu
Genezaretského jezera. Tady Pán Ježíš rozmnožil chleby a ryby a nasytil
zástupy. Kostel byl plný turistů a bylo tam příjemně, ale žádné tiché zákoutí,
kde bychom mohli mít mši svatou. Začínala siesta a domácí personál už nebyl
k sehnání. Pouze jedna sestra nám poradila, ať to zkusíme kousek dál, na místě
Petrova primátu, tedy tam, kde se Kristus zeptal apoštolů: „A za koho mne
pokládáte vy?“ Po Petrově odpovědi mu pak svěřil klíče od nebeského
království. Kostel je tam postaven na skále, která je viditelná uvnitř kostela
i od břehu jezera. Tam jsme se mohli dotknout té skály, která nám připomínala
Ježíšova slova: „Ty jsi Petr, Skála, a na té skále postavím svou církev
a pekelné mocnosti ji nepřemohou.“ I tady byl ovšem kostel dost naplněn
poutníky a pro mši svatou by tam asi moc šancí nebylo. Šli jsme ke břehu
jezera, kde jsme se, alespoň někteří, ochladili tak, že jsme ve žhavém poledním
slunci vstoupili do vod jezera. Pan Ježíš po něm kráčel po hladině, kousek to
šlo i Petrovi, ale já jsem si musel vykasat hábit, protože jsem pořád chodil jen
po dně. Ale stálo to za to.
Viděli jsme znak kustodie Svaté země, tedy znamení, že jako téměř na
každém místě v Izraeli, i tady jsou františkáni. S Ondrou a Brigitou jsme se je
vydali hledat. Na jedné brance byl pouze nápis privat. Bylo to však jediné
místo, kde se dalo předpokládat, že by tu bratři mohli bydlet. Tak jsem si řekl,
že nic neporušíme, když půjdeme dovnitř, vždyť patříme do rodiny. Cestička
vedla mezi keříky, takže až k domu nebylo vidět. Po několika krocích se
pohled na dům objevil a spolu s ním i dva psi. Nebyli přivázáni, takže se vydali
k nám. Tak mělo pokračovat naše psí dobrodružství, které už bylo naznačeno
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na hoře Blahoslavenství. Psi byli dosti velcí a vzbuzovali respekt. Začali jsme
couvat a psi zrychlili. Řekl jsem Ondrovi: „Raději berem’ čáru!“ To už se psi
k nám se štěkotem rozběhli. Ondra jednomu z nich zabránil nohou, aby na nás
nemohli zaútočit, ztratil při tom sluneční brýle, ale to už jsme byli u branky.
Otevírala se dovnitř. Taková skutečnost, i když to je maličkost, úprk dost
zpomaluje. Museli jsme na okamžik zastavit, otevřít branku proti sobě,
proběhnout a rychle ji za sebou přibouchnout. Asi jsem to udělal dost rázně,
protože mi tři široké laťky zůstaly v ruce. Naštěstí měli psi takové vychování,
že nás pronásledovali pouze na konec svého území. Za branku neběželi, i když
jim v cestě nic nestálo. To vše zbytek naší skupinky zvenku s úzkostí
pozoroval. Škoda, že nikoho nenapadlo nás při tom vyfotit.
Psi za brankou hodně hlasitě štěkali, stál jsem bezradně s třemi laťkami
v ruce a nevěděl jsem, zda mám dále utíkat, nebo počkat, jestli někdo nepřijde.
Naštěstí to dlouho netrvalo a k brance přišel člověk, který se nás anglicky ptal,
co potřebujeme. Možná zachoval klid jen proto, že jsem měl na sobě hábit.
Řekl jsem mu, že bychom zde rádi sloužili mši svatou. Podivil se, že v době
siesty. To už jsem se ale dozvěděl, že je to františkán, že pochází z Polska,
a nakonec nám vše potřebné na mši svatou připravil. Dokonce přinesl
i Ondrovy sluneční brýle. Cítil jsem ale, že jsme ho nepříjemně vyrušili z jeho
klidu, tak jsem mu řekl, že u nás také připravujeme poutníkům potřebné věci,
když chtějí sloužit mši svatou, a to v jakoukoliv dobu. K mým argumentům
jsem přidal ještě láhev domácí meruňkovice, takže po mši svaté už bylo znát,
že jsme opravdu bratři. Brigita ovšem i později při zmínce o psech zbledla.
Po mši svaté jsme ještě popojeli kousek podél břehu jezera do Kafarnaa,
kde byl Petrův dům. Část skupinky se šla koupat do jezera kousek odtamtud.
Procházeli jsme se po břehu Genezaretského jezera, Brigita, Hanka, Ondra
a já. Občas jsme se setkali, a dokonce i fotili. Po dobrodružství se psy jsme
potřebovali všechno rozchodit. Zkoušel jsem kamenem dělat žabky na hladině
jezera, avšak bylo tam málo placatých kamenů, takže se mi podařila pouze
jediná dvojitá žabka, a Brigita ji stihla i vyfotit. Kolem vykopávek jsme spíše
jen prošli. Pak návrat podél zdi porostlé nádhernými květy. Sešli jsme se s naší
koupací skupinkou a vrátili jsme se do kibucu ještě docela brzy.
Můj hábit byl samá mapa, jak jsem ho v horku propotil, takže jsem ho po
rychlém občerstvení ještě stačil vyprat a pověsit na tyči od koštěte. Většina
mých přátel odešla do bazénu, kterým je kibuc Mizra vybaven. Po skončení
velkého prádla jsem se vydal za nimi a docela příjemně jsme se všichni
v bazénu osvěžili. Přiblížila se však zavírací hodina, takže jsme ještě zbytek
večera trávili v družném posezení před bungalovy, kde mi zatím téměř uschnul
můj hábit. Při večerní procházce jsem vyfotil vrch, o němž jsem si myslel, že je
_____________________________________________________
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to hora Tábor. Až druhý den jsem zjistil, že je to jen nějaký bezvýznamný
kopec. Ale může být ve Svaté zemi něco bezvýznamného? Takže zase příště.

Na té skále zbuduji svou církev (srov. Mt 16,18)

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 případně 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 ve středu 19. 4. v 19.00 hodin.
10
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
v kostele Panny Marie Sněžné v Praze
9. 4. Květná neděle

9.30
11.30
15.00
18.00

mše sv. s žehnáním ratolestí
mše sv.
křížová cesta na Petříně
mše sv.

13. 4. Zelený čtvrtek

18.00 mše sv. na památku Večeře Páně
do 21.00 adorace v Getsemanské zahradě

14. 4. Velký pátek
postní den

od 8.30 bude otevřena Getsemanská zahrada
15.00 křížová cesta na nádvoří
16.00 velkopáteční obřady na památku
umučení Páně, po skončení obřadů
adorace pod křížem

15. 4. Bílá sobota

od 9.00 možnost adorace u Božího hrobu
20.00 obřady Velikonoční vigilie se křtem
celebruje biskup Václav Malý

16. 4. Neděle
9.00 mše sv. s žehnáním pokrmů
Zmrtvýchvstání Páně 10.15 mše sv. s žehnáním pokrmů
(pro rodiče s dětmi)
11.30 mše sv.
18.00 mše sv.
17. 4. Pondělí velikonoční

9.00 mše sv.
11.30 mše sv.
18.00 mše sv.
(nebude mše sv. v 10.15 pro rodiče s dětmi)

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. 4. 2017. 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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