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Motto: Konat vůli Boží, ne vlastní vůli, veškerou starost a naději vkládat do
Božích rukou, nestarat se už o sebe a svou budoucnost. Na tom spočívá svoboda...
Konáme-li to, můžeme neobtíženi budoucností žít přítomnosti.
Edith Steinová

Je těžké být apoštolem Radostné zvěsti, tak těžké, že mnozí tento úkol raději
vzdávají.
Jak máme rozdávat s radostí a bez pocitu roztrpčení a zklamání, když na naše
poselství nikdo nečeká, když o dary, o které bychom se tak rádi rozdělili, nikdo
nestojí?
Náš život zůstává ukrytý v Bohu a přesto jsme jej dostali právě proto, aby byl
patrný před lidmi. To, co ve skrytu naplňuje naše srdce, má zářit před světem
nikoliv jako pyšný monument naší dokonalosti, nýbrž jako dar, který v pokoře
přinášíme Tomu, z jehož milosti jsme tím čím jsme, jako hřivna, kterou nemáme
právo zakopat a nechat na lepší časy.
Je bláhové na ně čekat. Je tu jen přítomná chvíle a naše velikost bude úměrná
tomu, jak dokážeme právě tento den projasnit Jeho světlem a láskou, jak na svých
životech dokážeme naplňovat to, co nám bylo svěřeno.
JJO
Jak dokážeme být bláznem pro Krista.

__________________________________________
EVANGELIZACE
Láska na prahu
Dr. Jan Ev. Urban kdesi říká, že „Bůh položí svoji lásku na práh dveří každého
lidského srdce a čeká, že bude objevena a zdvihnuta.“ (srov. Zjevení 3,20).
K roku 2000 jsme připojili přívlastky: NOVÝ, JUBILEJNÍ, SVATÝ.
To jsme se ptali, jaký bude a navzájem si přáli, aby byl dobrý. Aby tomu tak bylo
skutečně, potřebujeme my křesťané především prohloubit své vědomí Boha. To
může totiž podstatně ovlivnit náš život.
Říkáme-li o Bohu, že je věčný, nekonečný, milosrdný..., jsou to naše lidské
pojmy, On je však úplně jiný. Je však pro nás a záleží mu na tom, abychom
nezůstali jen u povrchního křesťanství, ale nechali se JÍM pronikat stále víc. To je
naše letošní šance.
Jde-li Bohu o náš růst a víme-li, že je podstatně jiný, rozdílný od našich
pojmů, pak asi bude, a už to začínáme nahlížet, jiný, než jsme si představovali, i
tento jubilejní rok. Starozákonní jubileum bylo rokem spravedlnosti. Návrat
k otcovskému dědictví byl jistě radostný; pro ty, kteří je vraceli, to asi mohlo být
náročné a těžké. Počítejme tedy s tím, že tento rok bude jiný, možná těžký, že
bude rokem tříbení, rokem zkoušky naší víry i lásky (možná i v ohni), ale že může
být SVATÝ (proměňující nás i svět kolem). Jan Pavel II. nás předchází i svým
heslem „CELÝ TVŮJ“.
Zkusme být denně pozorní při pohledu na svůj práh.
bratr Michal

Radost, která zavazuje
Již dva tisíce let trvá křesťanství, již dva tisíce let přináší Kristova církev Jeho
radostnou zvěst. Trvá navzdory nepřízni a pronásledování, navzdory vlastním
omylům a chybám na jejím viditelném těle, neboť i ona je tvořena lidmi s jejich
slabostmi a podléhajícími pokušení. Žije sílena nesčíslným zástupem mučedníků
a vyznavačů i těch, kteří, neviděni, ve skrytu svého srdce, věrně následují Pána ve
svých životech.
A i když k naší lítosti zní dnes kdysi jednotný hlas Božího lidu spíše jako
jakýsi sbor, jako mnohohlas, každý z těch hlasů hledá téhož Krista, tentýž pramen
spásy.
Desatero a přikázání lásky jsou základem každé slušné společnosti, nepsaným
základem každé skutečné morálky. Současný svět, jakkoli se vědomě či
nevědomě vzdaluje Bohu v jeho osobním chápání, stále přijímá jako základní
tento mravní imperativ, jeho zákony, ukryté kdesi v srdci

člověka a volající hlasem svědomí. A činí tak i mnozí z těch, kteří Boha odmítají,
jejichž víra leží zasuta kdesi hluboko jako úctyhodný relikt minulosti, který se
nehodí do dnešního vítězného tažení člověka světem.
Je ale i nemálo těch, kteří, poučeni omyly 20. století, při pohledu na symptomy
rozkladu světa, vytrženého z jeho kořenů, opět hledají pevný základ a
znovuobjevují tento poklad víry, či prostou potřebu duchovního zakotvení ve
světě, který již není schopen odpovídat na základní otázky lidského bytí.
Kolik upřímných lidských snažení, opřených o víru ve všemocnost rozumu,
prošlo našimi dějinami, aby byly vystřídány jinými, kolik bylo, zvláště v
posledních dvou staletích, pošetilých pokusů odsunout Boha jako nepotřebný
balast kamsi do oblasti lidového folklóru.
A přece víra trvá a je trvalou nabídkou, cestou stále otevřenou, je nadějí pro
mnohé.
Je to důvod k radosti? Jistě, je to důvod k uspokojení a snad i k hrdosti nás
křesťanů nad tím, že i my jsme součástí tohoto proudu, který prochází dějinami
lidstva, tohoto ducha dobra a který nepřestává nést plody. Je to ovšem i důvod k
zamyšlení a zpytování svědomí, jak my sami jsme naplňovali tento ideál, jaký je
náš podíl na zdaru Božího díla.
Je i důvod k podivu a děkování, že je tomu tak přes všechny překážky, které
jsme tomuto duchu nastražili do cesty, jimiž jsme zmátli lidi upřímně hledající.
Během těch dvou tisíce let došlo k několika církevním rozkolům, k rozštěpení
křesťanstva, které mezi sebou dokonce vedlo a vede války. Toto rozdělení je
otevřenou ranou, z níž nekrvácíme my, ale Kristus, je naší velkou vinou a dílem
naší velké pýchy a malé pokory, která tolikrát vrhla stín do tváře celé církve.
Tak, jak bolestné bylo rozdělení Kristovy církve, stejně bolestné, ne-li ještě
bolestnější bude její opětné spojení. Ale právě to, právě úsilí, aby všichni opět
jedno byli je naším společným úkolem do dalšího tisíciletí. Nebude to možné bez
velké lásky a pokory před Pánem i před svými bratry, ale Duch, který nám byl
darován, bude vždy naší oporou.
Nic nebudou platné modlitby církve za jednotu křesťanů, pokud tato naléhavá
touha nebude i hlasem srdce každého z nás, pokud naše rozdělení nebudeme cítit
každý sám v sobě jako svůj vlastní díl viny, jako svůj vlastní podíl na jeho
nápravě.
Tak, jak to kdysi slíbil apoštolům, Kristus neopouští svou církev a neopustí ji
ani nyní, pokud my sami se v důvěře necháme vést a půjdeme za Jeho hlasem.
To, že dnešní svět zná Krista, je jen a jen dílem Božím, neboť
i naše dobré skutky, i naše víra je darem, za který máme děkovat. J.-J.Outrata

______________________________________________________

Z FARNOSTI
Návštěva u bratří augustiniánů (neděle, 23. ledna)
Hned v úvodu je třeba s potěšením říci, že první společná akce naší farnosti v
jubilejním roce 2000 se vydařila! Před kostelem sv. Tomáše na Malé Straně se
nás sešlo úctyhodných téměř sedmdesát zájemců, abychom společně navštívili
augustiniánský klášter a jeho současné obyvatele - následníky a spolubratry sv.
Augustina.
Pro někoho bylo možná překvapením, když nás přivítal bratr Juan, usměvavý
mladý Španěl, který se ujal úlohy hostitele a průvodce. Svatý Augustin nemá totiž
v Čechách tolik následovníků, jako například "náš" svatý František a proto v
současné době obývá jeho pražský klášter většina bratrů z daleké i bližší ciziny.
Mějme však na paměti, že v církvi je pojem cizina neznámý, a proto tito bratři
pro nás žádnými cizinci nejsou. Bratr Juan nám myslím všem dal pocítit, že je tu
pro nás a že je náš i tím, jak se poctivě snažil mluvit česky. V průběhu prohlídky
nám byl představen bratr Miguel - převor zdejšího kláštera, který rovněž s
každým zájemcem a tazatelem promluvil česky. Myslím, že to byli nejen bratři
františkáni - členové naší výpravy - bratři Michal a Regalát, kdo tuto příležitost
využili. Dozvěděli jsme se například o současných aktivitách bratří augustiniánů,
o tom, jak se s neutuchající vervou snaží vyprovokovat svatotomášskou farnost k
životu ve společenství, o tom, že v jejich farním zpravodaji - na rozdíl od našeho
- jsou oni sami jedinými přispěvateli. Naopak zase obdivovali, že nás přišlo tolik,
zajímali se o naše aktivity a projevili přání uskutečnit návštěvu v naší farnosti.
Pro každého návštěvníka měli přichystané informační letáčky o sv.
Augustinovi a činnosti augustiniánů
v Čechách a také obrázek sv. Augustina z hlavního oltáře - dílo P. P. Rubense.
Sama prohlídka kláštera zajisté potěšila mnohého z nás, vždyť kostel sv.
Tomáše patří k našim nejkrásnějším a úctyhodným církevním prostorům, a v
klášteře jsme zase mohli obdivovat usilovnou a úspěšnou snahu obnovit vše, co
se obnovit dá. (Nezapomeňme, že budovu kláštera teprve před rokem a půl
opustil Domov důchodců!) A jak už to bývá, Ti, kdo vydrželi až do konce,
dočkali se milé odměny: v refektáři bylo připraveno malé pohoštění a k tomu pro
radost nám bratři zahráli a zazpívali španělské písničky. Nakonec jsme se
společně pomodlili a s radostí v duši se pomalu rozcházeli do svých domovů. Tak
zase někdy příště nashledanou!
H. Outratová

Odvetná návštěva z Plzně - 5. března 2000
Tomu, kdo si nemůže vzpomenout, tak připomínám, že naše farnost byla na
návštěvě ve farnosti bratří františkánů v Plzni 3. října 1999. Bylo nás tam tehdy
téměř 50. Slíbili jsme si, že po Novém roce pozveme zase Plzeňáky do Prahy.
A již se můžeme těšit - bude to v neděli 5. března 2000.
A proto je nejvyšší čas se na tuto milou návštěvu připravit.
Program (předběžný):
1) 10.15
mše sv. pro rodiče s dětmi
2) 11.15
po mši svaté půjdeme společně do „bývalého farního
klubu“, kde při občerstvení (káva, čaj) se můžeme vzájemně
obohatit vyprávěním o životě našich farností.
Informace pro ty, kteří s námi nebyli na podzim na návštěvě v Plzni: nově
vzniklou plzeňskou farnost spravují bratři františkáni Jeroným, Šebestián a Jiří,
kteří před touto misií působili také v Praze.
3) 12:30 společný oběd, který si připravíme sami
4) 14.00-15.00 plavání v bazénu v YMCA (Na poříčí 12, P1)
jako obvykle první neděli v měsíci
Navíc díky laskavé ochotě Jany Vohralíkové máme též
pronajatou tělocvičnu s běžeckým oválem.
5) uskuteční se slavná odveta ve volejbalovém zápase
a jiné sporty jako například běh, fotbálek, florbal
6) nakonec se ještě vrátíme do „klubu“, kde celou návštěvu a
sportování zhodnotíme při kávě, čaji
Všichni, sportovci i diváci, kteří mají zájem se zúčastnit sportování, si sebou
vezmou tenisky do tělocvičny (ne s tmavou podrážkou). Zájemci o plavání plavky.
Je třeba, aby se přihlásili všichni, kteří budou chtít s návštěvou pomoci.
Čím můžeme pomoci: přinést něco sladkého ke kávě a čaji,
pomazánky na chlebíčky,
přípravou občerstvení
Farní klub bude 5. 3. otevřen od 10:00 hod.
Bližší informace je možné získat u Vládi Vašků - tel. 231 99 16.
Mirka a Vláďa Vašků
V neděli 27. 2. ve 14.00 se bude konat volejbalový trénink. Sraz je v Ostrovní
ulici, vchod do školy. Informace u J. Deutsche - tel.: 58104 52.

Cyklus promluv k roku eucharistie
Od léta loňského roku probíhal v našem kostele (pokusně většinou
při pondělní večerní bohoslužbě, někdy v úterý) cyklus, zaměřený k roku Boha
Otce, ve kterém jsem se chtěl s vámi podělit o úvahy prezentované v italském
vysílání rádia Vatikán, vydané pak ve velmi hezké knize pod názvem „K Otci,
který nás miluje“. Texty promluv jsou ještě na faře, je možné si je rozmnožit.
Rád bych na tento cyklus navázal a pokračoval s něčím podobným - i když
z jiného zdroje - k letošnímu jubilejnímu roku, v němž je větší pozornost
věnována eucharistii. Tématické promluvy s podtitulem „Eucharistie, svátost
nového života“ budou tentokrát pravidelně (kromě postní doby, slavností,
výjimečných příležitostí či případných komplikací) v pondělí při mši sv. v 18.00.
Může to být jakési připomenutí a prohloubení tématiky, chtěl bych vsunout také
něco z křesťanského výtvarného umění apod.
Začali jsme 10. 1. 2000 promluvami uvádějícími do tématiky:
17. 1. Eucharistie a vtělení, 24. 1. Eucharistie a výkupná oběť atd. Úvod bude
pokračovat ještě několik týdnů: Eucharistie a proměna lidstva, eucharistie a náš
osobní život; pak bude systematičtější část, např. v těchto okruzích: Původ
eucharistie, Eucharistie jako oběť, Eucharistie jako hostina, Eucharistie v životě
křesťanů aj. Jste srdečně zváni.
br. Regalát

Sněmovní kroužek
Další setkání se koná v úterý 15. února v 17.00 v bývalém farním klubu.
Ze sekretariátu přípravné komise jsme obdrželi materiály pro sněmovní kroužky
pro rok 2000. Téma pro příští setkání: "Církev jako svátost spásy a společenství."
O sněmu i jiné zajímavosti ze života církve si můžete přečíst v únorovém
Arcidiecézním zpravodaji ( najdete ho v kostele, stojí 3,- Kč).

Počítačový kurz
tentokrát na téma "Textový editor Word pro začátečníky". Pokud jste počítač
zatím nikdy nepoužívali nebo z něj máte strach, nebojte se a přijďte se s
počítačem seznámit. Kurz je jako vždy zdarma, bude probíhat ve farním klubu
každé úterý od 19:15. Prvně se setkáme v úterý 8. 2. v 19:15. Předpokládaná doba
trvání je do konce března. Pokud nestihnete první část, je možné se do kurzu
zapojit kdykoli.
František Jirsa

Změny v organizaci života farnosti
Správcem farního klubu byl od 1. ledna 2000 jmenován bratr Felix. Se všemi
dotazy a požadavky na využití těchto prostor se nyní obracejte na bratra Felixe
každý všední den nejlépe od 9.30 do 10.00 hod. telefonicky nebo osobně. Setkání
zprostředkuje bratr ve vrátnici kláštera.
K novému způsobu správy bývalého farního klubu nám bratr Felix řekl:
"Farní klub byl přejmenován na Pastorační středisko sv. Františka, bude mít
svoji náplň, o náplni rozhoduje kvardián bratr Antonín Klaret a v jeho zastoupení
správce bratr Felix, středisko bude mít svůj provozní řád, bude sloužit
pastoračním účelům, dosavadní činnosti farnosti budou podle možností
pokračovat."
Pro lepší orientaci budeme zatím nadále používat také název farní klub.
Zároveň bylo od 1. ledna 2000 sloučeno účetnictví farnosti při kostele Panny
Marie Sněžné a řádu menších bratří - františkánů. Sestry Amata a Lucie
zaměstnané ve farnosti dostaly výpověď, jejich pracovní poměr skončí koncem
dubna. Věříme, že i tyto změny budou ku prospěchu chodu konventu i farnosti.
Doufáme, že o dalších změnách budeme průběžně informováni.
Redakce

_______________________________________________
Vybrané údaje o hospodaření naší farnosti v roce 1999
Příjmy:
- sbírky v kostele (včetně účelových)
- dary

1 030 000 Kč
173 000 Kč

Výdaje:
- mzdy zaměstnanců (včetně daní a pojistného)
298 000 Kč
- bohoslužebné výdaje (mešní víno, hostie, svíčky, květiny)
56 000 Kč
- opravy
86 900 Kč
- režijní výdaje (elektřina, pojištění kostela, stočné, odvoz odpadu,
telefon, zabezpeč. systém, kancel. potřeby, tiskoviny a pod.)
232 900 Kč
- odeslané sbírky a příspěvky (např. „Svatopetrský haléř“, sbírka
na, bohoslovce, atd.)
209 000 Kč
- dary a charitativní výdaje
14 000 Kč
- ostatní výdaje
141 000 Kč
vypracovala Lucie

_______________________________________________
Uzávěrka příspěvků březnového čísla Sněženky bude již 15. 2. 2000.

__________________________________________________________________

SOUTĚŽ
Poznej Písmo Svaté
Připomínáme pravidla soutěže: Každý soutěžící napíše na papír své jméno,
adresu, věk, jméno příslušného měsíce a samozřejmě odpovědi na otázky, které
najdete ve Sněžence. Takto nadepsaný list s odpověďmi odevzdejte na faře nebo
vhazujte do vysoké urny na peníze v kostele vpravo u vchodu do kaple
(používejte papír A5 a dobře ho 2x přeložte) do 25. února 2000.
Do soutěže se můžete zapojit kdykoli.
Leden - správné odpovědi
1. abc/ Autorem Bible je Bůh (Duch svatý) a člověk, který tu kterou část Písma
svatého napsal.
2. a/ Poděkoval jen jeden. Lk 17,15
bc/ Lukášovo evangelium bylo napsáno asi v roce 80-90 v syrské Antiochii.
3. abc/ Lukášovo evangelium bylo napsáno pro křesťany obrácené
z pohanství (pro Theofila, pro ty, kdo milují Boha).
4. abc/ Otec, v podobenství o marnotratném synu, znamená Boha.
5. a/ Boží království se podobá hořčičnému zrnku a kvasu. Lk 13,18-21
bc/ Marnotratného syna přivedl k obrácení hlad a nouze. Lk 15, 14-18
6. abc/ V Lukášově evangeliu šestnácté kapitole desátém verši. Lk 16,10
7. a/ Máme se posadit na poslední místo. Lk 14,10
bc/ Ano, u Boha není nic nemožného. Lk 18,25-27
8. a/ Sůl, která ztratila slanost, se vyhodí ven, protože se k ničemu nehodí.
Lk 14,35
bc/ Dostanou mnohokrát víc už tady na zemi a po smrti život věčný. Lk 18,30
9. ab/ Aby za ním stále nechodila a neobtěžovala ho. Lk 18,5
c/ Protože se před Bohem ponížil a prosil o Boží milosrdenství. Lk 18,13-14
10. a/ Věž v Siloe zabila 18 lidí. Lk 13,4
b/ Protože buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo obráceně.
Lk 16,13
c/ V tom, jak byl prozíravý. Lk 16,8

Děkujeme všem, kdo se do řešení soutěžních otázek pustili. Nejmladší jsou 2
žáci ZŠ, kterým je 8 roků. Pak dostáváme odpovědi od několika jednotlivců,
rodiny a společenství. Stále se můžete do soutěže zapojit, neboť bude vycházet do
konce školního roku. Kdo vytrvá, nepřijde o svoji odměnu.
redakce

Pozor: Termín odevzdání odpovědí za únor je již 25. 2. 2000.

Další soutěžní otázky:
Únor 2000 - doporučený text: Lk 19-24
(a: 8-11 let,

b: 12-15 let,

c: 16-99 let)

1. a/ Jaké zaměstnání měl Zacheus?
bc/ Co znamená slovo "evangelium"?
2. abc/ Jaké jsou znaky jednotlivých evangelistů?
3. abc/ Na jakém materiálu byly napsány originály knih Bible?
4. abc/ Co odpověděli farizeové Ježíšovi na otázku, odkud byl Janův křest?
5. a/ Kdo pomohl Ježíši nést kříž?
bc/ Kdy našly ženy prázdný hrob?
6. a/ Kdo byl Barnabáš?
bc/ Kde jsou Kristova slova: "Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je
Boží, Bohu."?
7. a/ Co řekl Ježíš při výslechu Herodovi?
bc/ Co znamenají hřivny v podobenství?
8. abc/ Jakto, že do chrámové pokladnice dala chudá vdova víc, než
všichni ostatní?
9. ab/ Co předpověděl Pán Ježíš Petrovi při Poslední večeři?
c/ Kdy poznal Kleofáš vzkříšeného Krista?
10. a/ Kteří apoštolové šli připravit velikonoční večeři?
bc/ Co řekl Ježíš apoštolům, když se přeli, kdo z nich je největší?
______________________________________________________

DOPORUČUJEME
Manželská setkání 2000
Letní kurz Manželských setkání pořádá Centrum pro rodinu ve spolupráci s
YMCA-Živá rodina letos v Benešově ve dnech 18.-26. 8. 2000. Náplní kurzu
jsou přednášky manželských párů na různá témata partnerských vztahů, sdílení ve
skupinkách 3 až 4 párů, modlitba, bohoslužby. Během kurzu je příležitost slavit
svátost smíření. V době programu manželů je připraven program pro děti (0-15
let) pod vedením zdatných pečovatelů. Předpokládaná kapacita kurzu je 60 až 65
párů. Přihlášky a bližší informace vám rádi poskytneme v Centru.
Hledáme i nové pečovatele, jejich setkání se koná 24.-26. 3. 2000. Zájemci,
chlapci i dívky starší osmnácti let, přihlašujte se co nejdříve v Centru pro rodinu,
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 20181777, 20181613.

Beseda Ve čtvrtek 17. 2. v 19:30 se koná beseda s účastníky husovského
sympozia v Římě (kardinál Vlk, P. dr. Fr. Holeček OM, doc. dr. J. Kejř, doc. dr.
Jan B. Lášek, JUDr. Petr Pithart, dr. M. Wernisch) v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha v Praze 6, Kolejní 4.
Je zima - Pozor na bacily!
Je jistě chvályhodné, je-li nám účast na mši svaté tak drahá, že ani v těch
dnech, kdybychom měli být spíše v posteli, nechceme se jí vzdát. Mějme však na
paměti, že se v takovém případě nejedná jenom o zdraví naše, při chřipce a
nemocí z nachlazení přímo ohrožujeme každého, kdo se nachází v naší blízkosti.
A tak, nechceme-li si přesto účast na mši svaté odříct, musíme si počínat tak,
abychom měli jistotu, že neohrožujeme zdraví nikoho jiného, ale jen to své.
Vzájemný respekt a úcta by měly patřit k základnímu vybavení každého křesťana.
redakce

V zdravém těle zdravý duch
Heslo, propagované spoluzakladatelem Sokola Miroslavem Tyršem
(1832-1884), neztratilo nic na své aktuálnosti. Pohyb je nejpřirozenějším zdrojem
svěžesti a zdraví nejen těla, ale i duše. Bolesti páteře, omezená pohyblivost,
nadváha, nemoci cév a srdce, syndrom únavy, rozmrzelost, deprese a další
ošklivosti nemusí být žádnému z nás nepříjemným průvodcem života. Bez ohledu
na věk nás může charakterizovat správné držení těla, dobře a rovnoměrně
propracované svalstvo, úměrná pohyblivost kloubů a páteře, optimální váha, chuť
do života, výkonnost, optimismus a zdravé a laskavé srdce.
Jak toho dosáhnout? Odpověď je jednoduchá - chce to něco pro sebe
udělat. Překonat svoji lenivost a jít si např. zacvičit!
Máme jeden skvělý typ:
Paní Naďa Široká (mnohým ženám známá jako cvičitelka z YMCA) opět
zahajuje svá rekondiční cvičení na balónech, s tyčemi, u žebřin, s činkami a
především s chutí a dobrou náladou. Všechno to posilování, protahování a
relaxace jsou umocněny příjemnou hudbou. Podložky a balóny jsou na místě k
použití. Jednotlivá lekce stojí 55,- Kč, předplatné 10 lekcí je 450,-.
Kam tedy máte přijít, kde se ohlásit?
YMCA - sportovní centrum, Na poříčí 12, Praha 1
Každou středu od 9.00 do 10.00 - rekondiční cvičení s Naďou Širokou.
A na závěr - věřte, že přiměřená péče o tělo a zdraví je Pánu Bohu milá.

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny: 6:40 (při mši sv. ranní chvály kromě So), 8:00,
18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
každý Čt v 17:00 mše sv. (nejen) pro mládež
každý Čt v 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Únor 2000
1. 2.
2. 2.
3. 2.
5. 2.
6. 2.
8. 2.
9. 2.
11. 2.
14. 2.
15. 2.

17. 2.
18. 2.
20. 2.
22. 2.
26. 2.
28. 2.
29. 2.
5. 3.
7. 3.

Út
St

16:00

Setkání farnosti
farní klub
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Jubileum zasvěceného života
Čt
Památka sv. Blažeje
So
9:00 Úklid kostela
Ne 14:00 Plavání v YMCA
Út 17:00 Setkání výtvarníků
19:15 Počítačový kurz - Word pro začátečníky (každé Út) farní klub
St 15:00 Přednáška s diap. - Anglie
farní klub
Pá
Jubileum nemocných a zdravotních pracovníků
Po 19:00 Setkávání nad Písmem
farní klub
Út
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
17:00 Sněmovní kroužek
farní klub
19:15 Počítačový kurz - Word pro začátečníky
farní klub
Čt 18:00 Přednáška s diap.: Východní Slovensko a Podkarpatská Rus
farní klub
Pá
Jubileum umělců
Ne
Jubileum stálých jáhnů
Út 19:15 Počítačový kurz - Word pro začátečníky
farní klub
So 9-16:00 Rekolekce manželů (pro přihlášené-24942236)
farní klub
Po 19:00 Setkávání nad Písmem
farní klub
Út 19:15 Počítačový kurz - Word pro začátečníky
farní klub
Ne
Návštěva plzeňské farnosti u Panny Marie Sněžné
Út 16:00 Setkání farnosti
farní klub

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 4,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
____________________________________________________________
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