Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
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Ročník VI.
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Motto: Spravedlnost vytržená z milosrdné lásky se stává chladnou a
trýznivou.
Jan Pavel
II.
Každý z nás hledá své místo v labyrintu dnešního světa, a pro mnohé to
není právě jednoduché. Víme, jak snadno se mohou naše plány zhatit, jak
málo stačí, aby se náš život ubíral docela jiným směrem, než jsme si
předsevzali.
Ten, kdo ve svém životě nebyl z výšin úspěchu sražen do propasti bídy a
bezmoci, kdo se neoctl na dně a neokusil tíhu lidské opuštěnosti, asi nikdy
neuvěří osudům lidí, kteří toto štěstí neměli. Jejich příklady ukazují, jak
klamné jsou naše představy o štěstí, jak snadné je zapomenout na Kristovo
varování a soudit osudy svých bližních a povýšit naši spravedlnost
zákoníků nad spravedlnost Boží.
Třeba jsou tu právě proto, aby naše pýcha nerostla do nebes, abychom
zůstávali spojeni se zemí, kterou máme prosvěcovat, neboť právě tím nás
pověřil Ten, který nám ji svěřil do správy.
JJO

__________________________________________
EVANGELIZACE
Potřební
Jsou všude kolem nás. Lidé, které překotný vývoj posledních let
nevynesl na výsluní, kteří se octli na pokraji společnosti, těch našich bratří,
kteří nedokázali včas nastoupit do rozjetého vlaku naší nové tržní
společnosti anebo se do něj prostě nevešli. Našich domácích i těch, kteří u
nás v bláhové naději hledají únik před bídou v zemích ještě chudších.
Zjišťujeme, kolik je jich vlastně všude kolem nás a začínáme si zvykat
na jejich přítomnost. Začínáme chápat, co je to být potřebný, co to je bližní
v nouzi, jak vypadá člověk, vytržený ze svých kořenů a vazeb, člověk,
stojící sám proti nepřízni osudu a nezájmu druhých. Obracejí se k nám s
důvěrou - a čím my oplácíme? Je to vždy důvěra, či alespoň ochota
přijmout tyto lidi takové, jací jsou? Dokážeme vidět a poznat v nich lidi
obdařené plnou lidskou důstojností, jakkoli zastřenou, máme právo soudit a
odsuzovat?
Příběhy. Každý je jiný a přece v jednom jsou stejné - na počátku život
jako každého z nás, na konci život zbavený svých tradičních jistot,
vystavený posměchu, nepochopení a špatně skrývanému odporu těch
šťastnějších a úspěšnějších. Jako by jejich stav byl takřka zločinem, jako
by byla zločinem rozdílnost darů, které jsme obdrželi a povýšili na znamení
naší stavovské hrdosti. Lze těmto lidem vyčítat, že návrat do "normální"
společnosti, pro nás tak samozřejmé, je pro ně mnohdy tak těžký a složitý?
Jak bychom asi my snášeli tíhu této bezvýchodné situace? Jak bychom
snášeli být odkázáni na těch několik málo charitativních organizací a
almužnu těch, ve kterých se hnulo svědomí? Co s lidskou důstojností,
odhalenou až na její samotnou podstatu, zbavenou všech příkras a
pozlátka? A lze se divit tomu, že i oni jsou lidé podléhající lidským
slabostem a jednající někdy i těžko přijatelným agresivním způsobem?
Je jistě pravda, že nezapadají do našeho vžitého obrazu života řádného
občana, že zneklidňují naši mysl a urážejí náš smysl pro pořádek. Ale
cožpak potřební doby Kristovy zapadali do života "řádné" společnosti oné
doby? Vymykali se z ní stejně tak, jako naši potřební a Ten, který je
přijímal, byl stejně podezřelý jako ten, kdo dnes před kostelem dá almužnu
do natažené ruky. Mohlo by se stát, že tato společnost spořádaných občanů
a její zákony budou jednou v téže situaci, v níž se nacházela společnost
doby Kristovy a že právě my budeme posláni ji v Jeho duchu naplnit. A
kdo ví, třeba je tato chvíle již tady.

Náš problém bude asi v tom, že jsme si nenavykli posuzovat svět a své
okolí očima toho druhého, že se nedokážeme vymanit ze zajetí svého
pohledu na svět, z perspektivy svého vlastního života. V instinktivní
ochraně tohoto mikrosvěta nám uniká, že existují i jiné životy a osudy,
kladoucí si stejné právo na existenci, jimž bychom asi stejně neporozuměli.
Svět viděný očima bezdomovce či mladého narkomana se opravdu asi v
čemsi liší od toho našeho a přesto jsme to právě my, kdo by měl učinit ten
první vstřícný krok.
Hledání té správné formy pomoci - a nemusí to být jen almužna - není
jednoduché. Bez ochoty a otevřenosti srdce ji však nenajdeme nikdy.
Uspokojit náš krasocit prostým úředním rozhodnutím či zákazem, aby
zmizeli z našich očí a myslí, je sice snadné, ovšem nic to neřeší.
To vše je pro nás výzvou nikoliv k tomu, abychom si, jako onen farizej,
pochvalovali, že my takoví nejsme, ale naopak, abychom sami sebe
dokázali vidět z pohledu naší vlastní nezajištěnosti v tomto světě, jehož
přízeň je tak vrtkavá a jeho sláva tak pomíjivá. Jakou výsadou jsou věci a
vztahy, které považujeme za samozřejmé, naše každodenní starosti nebo
prostý život uprostřed rodiny či kruhu blízkých. Tváří v tvář osudu těchto
našich bližních poznáme, jak veliké a nezasloužené dary jsme sami
obdrželi a jak za ně máme trvale děkovat, jakou máme povinnost dávat z
našeho nadbytku, když už nedokážeme dávat ze svého nedostatku.
Je snadné odsoudit. Měli bychom si však trvale uvědomovat, že jakým
soudem měříme, takovým bude naměřeno i nám.
J. J. Outrata

Pomoc potřebným
Milí přátelé, asi všichni už máme za poslední roky bohatou zkušenost s
lidmi, kteří své problémy s obživou nebo bydlením řeší tak, že se s
nataženou dlaní postaví ke dveřím kostela. Vím, že se mnozí z nás snažíte
pomoci, jak nejlépe můžete a mnoho dobrého jste tak už vykonali. Z vlastní
zkušenosti však velmi dobře vím, že peníze nejsou vždycky to, co tito naši
potřební bratři a sestry skutečně potřebují a že je mnohdy ani nedokáží
správně využít (v horším případě je i zneužijí) . Všichni, co jsme na faře,
jsme poznali, že skutečně účinná pomoc těmto potřebným bratřím a
sestrám začíná hlubším osobním poznáním každého takového člověka.
Nejen jeho akutní konkrétní nouze, ale i alespoň části jeho osobní historie.
To nám pomáhá, abychom byli schopni se v jeho situaci zorientovat. Proto
pomoc lidem, kteří se na nás na faře obrátí (každý den jich přijde několik)
nebo které potkáme u kostela, začínáme nejen hrnkem teplého čaje a

namazaným chlebem, ale také rozhovorem, kdy se snažíme zjistit, co
tomuto konkrétnímu člověku opravdu pomůže. Zda potřebuje pomoci
vybavit nový občanský průkaz, zda potřebuje vyzvednout léky z lékárny a
nemá na doplatek, zda hledá práci či ubytování, nebo potřebuje teplé
oblečení, a tak dále. V těchto případech jsme schopni poradit, na jaké
profesionální organizace sociální pomoci je možné se obrátit. Peníze v
hotovosti po špatných zkušenostech těmto lidem nedáváme. Během doby,
než se jejich záležitosti rozřeší, se tito lidé k nám často vracejí pro jídlo a
kvůli popovídání si. Je mojí potěchou, že alespoň někteří z těchto lidí se
skutečně během času ze své těžké situace dostali, našli si práci a žijí nyní
lépe.
Na základě těchto zkušeností si dovoluji poradit vám, abyste peníze
těmto potřebným nedávali. Jste-li ochotni přispět finanční částkou na
potřeby lidí v sociální tísni, můžete peníze složit u nás na faře. Použijeme
je na nákup základních potravin, některých hygienických prostředků,
základních léků, zdravotnického materiálu apod. Pokud byste chtěli přispět
obnošeným šatstvem, přijďte se, prosím, nejprve domluvit se mnou, zda to,
co nabízíte, můžeme upotřebit.
Mám naději, že tato forma naší spolupráce by mohla být užitečná a
předem vám děkuji za každou vaší pomoc.
sestra Amata
______________________________________________________

Z FARNOSTI
Odvetná návštěva z Plzně v neděli 5. března 2000
Program: 1) 10:15 mše sv. pro rodiče s dětmi
2) 11:15 po mši půjdeme společně do „bývalého farního
klubu“- občerstvení (káva, čaj)
3) 12:30 společný oběd
4) 14:00-15:00 plavání v bazénu v YMCA (Na poříčí 12, P1)
5) v tělocvičně v YMCA se uskuteční odvetný volejbalový zápas
a jiné sporty jako například běh, fotbálek, florbal
6) procházka po Starém Městě - pro nesportovce
7) mezi 16-17 hod. se ještě vrátíme do „klubu“
Všichni, sportovci i diváci, kteří půjdou do tělocvičny si sebou vezmou
přezůvky (ne s tmavou podrážkou). Zájemci o plavání - plavky.
Čím můžeme pomoci: přinést něco sladkého ke kávě a čaji, pomazánky na
chlebíčky, s přípravou občerstvení.
Farní klub bude v neděli 5. 3. otevřen od 10:00 hod.
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.: 58 10 452.

Jubilejní rok 2000
Letošní rok je vyhlášen papežem Janem Pavlem II. Jubilejním rokem
2000 (Milostivé léto). Toto Velké jubileum začalo v noci Narození Páně
roku 1999 otevřením Svaté brány v bazilice sv. Petra ve Vatikánu,
zakončeno bude na svátek Zjevení Páně 6. 1. 2001.
Jak Jubileum slavit?
Slavení jubileí jsou znamení, která dosvědčují upřímnost křesťanské
víry a napomáhají žít opravdověji podle Ježíše. Pokusme se i my vstoupit
do třetího tisíciletí očištěni a obnoveni, s novou energií prohloubenou
láskou, horlivější a opravdovější v evangelizaci, více spojeni navzájem v
Kristu. Aby se nám to podařilo, musíme pro to každý z nás něco udělat.
Jednou z možností, kde načerpat sílu a odvahu, je možnost účastnit se
programů oslav Jubilea. Přípravný výbor při ČBK vytipoval 11 jubilejních
dnů během celého roku 2000.
I my se chceme v naší farnosti (diecézi) připojit ke slavení. Závisí na
nás, který z těchto dnů se stane dnem s velkým "D" pro naši farnost a pro
každého z nás osobně.

25. 3. - 1. jubilejní den: Den manželů
Slavnost Zvěstování Páně - výročí přebývání Božího Syna na naší zemi.

V sobotu 25. března:
1) Pěší pouť na Hrádek u Vlašimi pro zdatné i méně zdatné turisty.
2) Pro ostatní, kteří se poutě neúčastní:
v 18.00 hod - mše s obnovou manželských slibů v kostele
Panny Marie Sněžné

Přednáška: "Ve dvou se to lépe táhne"
Ve středu 22. března v 19.19 hod. ve farním klubu se bude konat
zamyšlení nad tím, co jsme my manželé slíbili, nebo teprve slíbíme, jak
podle toho žijeme, co opomínáme, čemu dáváme větší význam a čemu ne...
Udělejme si čas, krátký čas, na toto důležité téma a podpořme se navzájem,
že funkční manželství má stále vysokou hodnotu, i když to velká část
společnosti neuznává. Přiznejme si, že i my prožíváme krize ve svém
manželství, a když není ohroženo přímo, přece jen naše vztahy občas trpí a
nejsou tak zdravé, jak by měly být. Vždycky je co vylepšovat, ale musíme
chtít a pracovat na sobě.

Povídat si s námi bude P. Bernard Řízský - františkán, který má velké
zkušenosti nejen s přípravou snoubenců, ale zúčastňuje se i Manželských
setkání, na kterých potká velké množství nejrůznějších manželských párů.
P. Bernard dokáže pohovořit, poradit, potěšit, sdílet i dát naději.

Pěší pouť na Hrádek - poutní místo u Vlašimi
- kostel sv. Matouše
se bude konat v sobotu 25. března v den, kdy slavíme Zvěstování Páně a
tento den je zároveň jubilejním dnem manželů.
Několik variant putování:
• pro zdatné - od pátku s možností zajistit ubytování někde na cestě délka trasy záleží na poutnících samých (informace na faře)
• v sobotu vlakem do Českého Šternberka a odtud pěšky (cca 15 km)
odjezd v 5:49 z Hlavního nádraží (sraz u kasy č. 6)
(přestup v Čerčanech), v 8:00 Český Šternberk
• vlakem do Vlašimi a odtud pěšky (cca 5 km)
odjezd v 9:19 z Hlavního nádraží (sraz u kasy č. 6)
(přestup v Benešově), v 11:13 Vlašim
Předpokládáme, že mezi 12-13 hod. dorazí všechny skupiny na Hrádek.
Ve 14.00 bude v kostele sv. Matouše na Hrádku mše svatá s obnovou
manželských
slibů.
Návrat: pěšky do Vlašimi a v 17:29 hod. odjezd vlakem do Prahy
(opět s přestupem v Benešově).

Svačinu s sebou, dobré oblečení i do nečasu, lepší boty do terénu půjdeme asi po"modré", nebyla-li přebarvena - a nejlepší náladu s sebou.
Zájemci se mohou hlásit na faře nebo přijít na sraz.
sestra
Amata

Sněmovní kroužek
Další setkání se koná v úterý 21. března v 17:00 v bývalém farním
klubu. Téma pro příští setkání: Jak učinit, aby naše společenství v katolické
církvi žilo vnitřně pravdivě a věrohodně? Jak naše občany jako křesťané
oslovujeme?

Už jste se účastnili?
Již několik roků je v naší farnosti pravidelně jednou týdně (kromě
prázdnin) mše svatá (nejen) pro mládež. Letos je každý čtvrtek v 17:00

v kapli P. Marie Pasovské. Mnohé se kolem kostela Panny Marie Sněžné
mění, a tak i… Ptáte se v jakém smyslu? Jenom v tom, že mše svatá je
skutečně nejen pro mládež. Může přijít každý. Můžete prožít slavení
eucharistie skutečně kolem stolu, máte možnost se i aktivně zapojit
(chcete-li), děkovat i prosit za naši farnost, určitě je to potřeba. A nakonec
se setkáte se známými z farního společenství i uprostřed pracovního shonu
dne i týdne. Je to příležitost k hlubšímu prožití bohoslužby.
red.

Blahopřání
S radostí oznamujeme, že Jiří Luka ukončil studia na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze a byl 23. února 2000 slavnostně promován ve velké
aule Karolina.

Μιλ ϑιρκο υιτελι,
ζε σρδχε τι βλαηοπεϕεµε!
Τϖοϕε φαρν ροδινα

Koncert
V pondělí 20. března v 19:19 hod. ve farním klubu bude hrát skupina
DISTANCE. Hrají melodický (komorní) beat na hudbu skupiny Kinks s
vlastními českými texty.

Sbírka Svatopetrský haléř konaná v neděli 20. 2. 2000 vynesla v
našem kostele celkem 34 680,- Kč. Tyto finanční prostředky, které celý
katolický svět dává do rukou Svatého otce, jsou použity na zmírnění bídy
ve světě. Letos se konala sbírka potřetí, v prvním roce bylo vybráno přes
osm milionů, vloni překročil dar již deset milionů. Jistě to svědčí o
solidaritě našich věřících s těmi, kteří jakkoli trpí.
V tomto Jubilejním roce jsme přímo vybízeni, abychom kromě
modliteb a putování po svatých místech mysleli i na druhé a odpovídali na
Boží
milosrdenství i vlastní štědrostí.
red.
_________________________________________
PŘIPRAVUJE SE
Duchovní obnova (rekolekce) pro farnost v So 8. 4. 2000

ve farním
klubu.
Tuto možnost nemáme často. Jsme zvyklí chodit každou neděli na mši
svatou, někdo i častěji, ale společně se zamýšlet nad duchovními tématy už

tak často neděláme. Pojďme zkusit být celé jedno dopoledne v tichu a
soustředění. K předvelikonočnímu setkání s tichem a modlitbou
Vás zve duchovní správce Michal
Kající bohoslužba v Út 11. 4. 2000 v 18:00 hod. u Panny Marie Sněžné.
Mše sv. nebude.

Koncert Martina Hromka s kapelou Consort (keltská kytara) ve St 12. 4. v
19:19 hod. ve farním klubu.

Pozor: V neděli 26. března je začátek letního času.
____________________________________________________________

SOUTĚŽ
Poznej Písmo Svaté
Připomínáme pravidla soutěže: Každý soutěžící napíše na papír své
jméno, adresu, věk, jméno příslušného měsíce a samozřejmě odpovědi na
otázky. 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 30 .března 2000.
Do soutěže se můžete ještě zapojit.
Únor - správné odpovědi
1. a/ Zacheus byl vrchní celník. Lk 19,2
bc/ Slovo "evangelium" znamená "dobrá zpráva", "radostné poselství".
2. abc/ Matouš - člověk nebo anděl, Marek - lev, Lukáš - býk, Jan - orel.
3. abc/ Originály knih Bible byly napsány na papyru (na papyrusových svitcích).
4. abc/ Farizeové řekli Ježíšovi, že to nevědí. Lk 20,7
5. a/ Ježíšovi pomohl nést kříž Šimon z Kyrény. Lk 23,26
bc/ Ženy našly prázdný hrob prvního dne v týdnu časně ráno. Lk 24,1
6. a/ Barabáš byl vzbouřenec a vrah. Lk 23,19
bc/ V Lukášově evangeliu dvacáté kapitole pětadvacátém verši. Lk 20,25
7. a/ Ježíš mu neřekl nic. Lk 23,9
bc/ Hřivny znamenají dary, schopnosti a milosti, které každý člověk dostal od
Boha.
8. abc/ Protože chudá vdova dala všechno, co měla na živobytí. Lk 21,4
9. ab/ Pán Ježíš předpověděl Petrovi, že ho ještě tu noc třikrát zapře. Lk 22,34
c/ Kleofáš ho poznal, když Kristus v Emauzích lámal chléb a dával jim ho.
Lk 24,30-31
10. a/ Velikonoční večeři šli připravit Petr a Jan. Lk 22,8
bc/ Ježíš jim řekl: "Kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší, a kdo je
představený, ať je jako ten, kdo druhým slouží." Lk 22,25-27

Další soutěžní otázky:
Březen 2000 - doporučený text: Sk 1-9
(a: 8-11 let,

b: 12-15 let,

c: 16-99 let)

1. abc/ Co obsahují Skutky apoštolů?
2. abc/ Kolik knih má Nový zákon?
3. abc/ Kdy byl napsán Nový zákon?
4. abc/ Jaký měl Šavel názor na ukamenování svatého Štěpána?
5. a/
Kolik dní se vzkříšený Kristus zjevoval apoštolům?
bc/ Co poradil veleradě Gamaliel?
6. ab/ Co se stalo Šavlovi cestou do Damašku?
c/ Čím se provinil Šimon (bývalý kouzelník)?
7. a/ Kdo nahradil apoštola Jidáše?
bc/ Jak žili první křesťané po letnicích?
8. a/ Kdo vzkřísil Tabitu?
bc/ Co udělal Barnabáš (Josef z Kypru) se svým polem?
9. ab/ Kolik lidí se o letnicích obrátilo a přidalo k apoštolům?
c/ Kdo řekl: "Více je třeba poslouchat Boha než lidi."?
10. a/ Jak dopadl první výslech apoštolů před veleradou?
b/ Kterých dalších šest mužů bylo vybráno spolu se svatým
Štěpánem?
___________________________________________________

DOPORUČUJEME
Královská knížecí rada a bratři dominikáni
neprodleně svolávají

f a r n í

d ě t s k ý l e t n í t á b o r ,
který se uskuteční od 2. do 15. července 2000
Na Papírně u Malšic v jižních Čechách.
Na tábor do krásných jihočeských lesů zveme všechny děti z křesťanských
rodin od 6 do 13 let. Ubytování v dřevěných chatkách v areálu rekr.
střediska a pestrý duchovní a sportovní program.
Cena tábora je 3000,- Kč a podrobnosti k platbě obdrží rodiče po odeslání
přihlášky. Dary a sponzorské příspěvky jsou vítány.
Přihlášku obdržíte na faře nebo po domluvě s organizátorem tábora
Campamento ’99, Petr Hoffmann, Tupolevova 466, 199 00 Praha 9,
telefon: 85 85 679 nebo 0603 455 124.

S přihláškami Vašich dětí neváhejte. Uzávěrka přihlášek je 25. dubna a
účastnický poplatek musí být zaplacen nejpozději do 30. dubna.

Manželská setkání 2000
Letní kurz Manželských setkání bude v Benešově ve dnech 18.-26. 8.
Přihlášky a bližší informace vám rádi poskytneme. Zájemci hlaste se
Centru pro rodinu, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 20181777,
20181613.

Cyklus promluv k roku eucharistie
V letošnímu jubilejním roce 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 tematiky.
br. Regalát

__________________________________________
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
O čtyřech láskách
„Bůh je láska.“ Jak tomu často bývá, ty zdánlivě nejpřirozenější věci
jsou ve skutečnosti nejméně samozřejmé. Zdá se, že jim rozumíme, a
přitom… O tom, jak těžké je psát obecně - „teoreticky“- o lásce, se
přesvědčil i tak zkušený (a zejména mladou generací velmi oblíbený) autor,
jakým bezesporu byl cambridgeský profesor C. S. Lewis. Se svým úkolem
se nakonec vyrovnal se ctí, i když si byl sám velmi dobře vědom, že se
vlastně vystižení toho, co je láska, skoro ani nepřiblížil. Už pro jeho
způsob myšlení, spojující anglický humor s hlubokou znalostí lidské
psychiky, stojí za to Čtyři lásky otevřít.
Těmi čtyřmi láskami jsou podle Lewise postupně, od nejnižší
k nejvyšší, náklonnost, přátelství, erós a křesťanská láska. První tři z nich
jsou pozemské a mají vždy sklon samy sebe povyšovat na absolutní. V tom
je jejich nebezpečí, v tom také mohou bránit nejvyšší z lásek, lásce
křesťanské. Náklonnost nalezneme mezi rodinnými příslušníky a jinými
blízkými lidmi, patří k ní i láska mateřská. Je to nejpřirozenější, nejméně
sobecká láska, sama o sobě si však „neví rady“ a může se zvrtnout
v nejhorší sobeckou tyranii.
Mnohé asi překvapí, že se s přátelstvím setkáváme mezi láskami – jeho
znakem je to, že dva lidé jsou spojeni společným zájmem: stojí spolu a
dívají se stejným směrem. Ten silný společný zájem také odlišuje

opravdové přátelství od pouhého kamarádství. Přátelství nejvíce ohrožuje
pýcha, pocit výlučnosti, kterému mohou přátelé propadnout. Erós, láska
mezi mužem a ženou, znamená vlastně naplnění slov o milování bližního
jako sebe samého – dva se stávají jedním. Přesto ale i tady každé, i té
nejsilnější lásce hrozí, že se stane „sobectvím ve dvou“.
Křesťanská láska může k jmenovaným láskám přistoupit a proměnit je
tak, aby se staly oslavou toho, který je všechny stvořil a který je zároveň
přesahuje. Křesťanská láska je láskou mezi Bohem a člověkem. Bylo by asi
pošetilé, kdyby se kdokoli z lidí tvářil, že zná a dovede pojmenovat lásku,
kterou má Bůh k člověku. A tak si snad můžeme říci spolu s autorem Čtyř
lásek: „…a tam, kde by nějaká lepší kniha začínala, moje musí skončit.
Neodvažuji se pokračovat. Nikoliv já, ale Bůh ví, zda jsem někdy tuto
lásku zakusil“.
Filip M. Outrata

(C. S. Lewis, Čtyři lásky, Návrat domů, Praha 1997)

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
Březen 2000
4. 3.
5. 3.
7. 3.
8. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
19. 3.
20. 3.

21. 3.
22. 3.
25. 3.

27. 3.
2. 4.
4. 4.
8. 4.

So
9:00
Ne
Út 16:00
19:19
St
15:00
Po 19:00
Út 17:00
St
8:00
Čt 18:00
Ne
Po

Úklid kostela
Návštěva plzeňské farnosti u Panny Marie Sněžné
Setkání farnosti
farní klub
Počítačový kurz - Word pro začátečníky (každé Po) farní klub
Popeleční středa - postní den
Přednáška s diap. - Anglie
farní klub
Setkávání nad Písmem
farní klub
Setkání výtvarníků
Připomínka 14 umučených bratří
Přednáška s diap.: Severní Německo
farní klub
2. neděle postní
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Jubileum řemeslníků
19:19 Koncert: Kapela DISTANCE
farní klub
Út 17:00 Sněmovní kroužek
farní klub
St 19:19 Přednáška: "Ve dvou se to lépe táhne" - příprava na obnovu
manželského slibu, obnova bude 25. 3. v 18.00
farní klub
So
Slavnost Zvěstování Páně
1. jubilejní den: Den manželů
Pěší pouť na Hrádek u Vlašimi
18:00 Mše sv. s obnovou manželských slibů
v kostele
Po 19:00 Setkávání nad Písmem
farní klub
Ne 14:00 Plavání v YMCA
Út 16:00 Setkání farnosti
farní klub
So
Duchovní obnova pro farnost
farní klub

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