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Ježíš v bližním
Mezi námi a Kristem bude tím hlubší spojení, čím více nás spojí láska
s bratry Ježíšovými, s údy Jeho tajemného Těla.
Vizme Ježíše v bližních, služme Mu v bližních.
Učme se vidět víc Krista než lidi. Kristus je i v hříšnících – jenže tam
je jako na kříži. Služby, které konáme pro bližní, konejme s myšlenkou
na Krista!
Všechno je učiněno dle Krista, skrze Krista i pro Krista. Pracuji pro
Krista: „Kriste, pro Tebe, z lásky k Tobě!“ S tou myšlenkou jdeme od
práce ku práci... a jistě jednou uslyšíme: „Služebníče dobrý, vejdi
v radost svého Pána!“
Josef Hlouch: Minutěnka

77Prázdninové zastavení
Pojďte blíž!
Nejspíš se vám také stalo, že vás některá z letních nebo prázdninových cest
zavedla do neznámého kostela, někde na vesnici, mimo důvěrně známé
prostředí a farní společenství. Pro mě bývají takové okamžiky většinou
intenzivní a duchovně nabité. Pokusím se vylíčit jeden z nich.
Bylo to první zářijovou neděli v jedné větší západočeské vesnici. Spolu se
skupinou přátel jsme přišli trochu pozdě a usadili se v zadních lavicích, jak se
sluší na „hosty“, ještě k tomu pozdě přišedší. Kromě nás bylo v kostele asi osm
starších a starých paní. Kněz, poměrně mladý a na pohled trošičku zvláštní –
měl dlouhou řídkou kozí bradu - se podíval naším směrem a pak šel k nám. „A
co vy sedíte tak vzadu“, řekl nám. Právě na tu neděli připadalo to čtení z
evangelia, kde se mluví o místech na svatební hostině.
„Pojďte dopředu, jste přece na návštěvě u někoho, koho máte rádi a kdo má
rád vás,“ říkal nám pak, když už jsme se přesunovali do prvních lavic. „Když
máte někoho doma na návštěvě, tak na sebe taky nebudete řvát přes celou
místnost!“ Bylo vidět, jak je rád, že jsme mu svou přítomností zdvojnásobili
počet návštěvníků mše, nebyli jsme pro něho jenom nějací zbytní otravové,
kteří by právě tak dobře mohli nepřijít, ale skuteční hosté.
Ta mše nebyla nijak slavná. Varhany mlčely skoro celou dobu, zpěv
obstarávali kněz s ministrantem, starším pánem, a porůznu pár dalších hlasů –
pro člověka s vybraným hudebním vkusem to musel být otřesný zážitek. Jsou
různé bohoslužby. Snad je to jako s lidmi, někteří jsou vymydlení a blahobytní,
jiní šediví a unavení a ještě jiní špinaví a zoufalí. Ale všichni mají to základní
společné, totiž to, že jsou lidmi – Božími dětmi. Někdy máme problémy
v druhém člověka vůbec rozpoznat…
Odnesl jsem si z té bohoslužby zážitek toho, že Bůh k nám přichází
opravdu v nejrůznějších podobách, je v tom nekonečně vynalézavý a invenční.
A já, my, jsme naopak do omrzení stejní. Nejraději bychom zůstali někde
vzadu, v koutě, spíš pozorovatelé než ti, kdo jsou pozváni a povoláni vložit se
do Kristovy oběti. Můžeme si však být jisti tím, že, ať se budeme držet zpátky
jak budeme chtít, k nám Pán jednou v nějaké podobě přijde se svým: „Pojď
blíž!“
Filip M. Outrata
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Z FARNOSTI
Změny ve správě naší farnosti
Duchovním správcem farnosti zůstává bratr Michal.
Od 1. září 2001 byl kaplanem ustanoven bratr Bartoloměj OFM
a pastoračním asistentem farnosti bratr Josef OFM.

Výuka náboženství ve šk. roce 2001/2002
Podle zájmu bude pokračovat výuka náboženství i v tomto školním roce.
Prosíme, abyste přihlásili sebe nebo své děti co nejdříve, aby mohl být sestaven
rozvrh vyučování pro různé věkové kategorie. Přihlášky jsou k dispozici na
faře, nebo uveďte: jméno, adresu, věk (není omezen), třídu (ve šk. r. 01/02),
kontakt (nejlépe telefon), podpis. Vyplněné přihlášky odevzdejte na faře.

Koncert
V pondělí 10. září 2001 v 19:15 hod. v kostele Panny Marie Sněžné
Účinkovat budou členové Státní opery Praha:
Vít Bulíček: člen SOP, housle, zpěv
Adolf Melichar: člen SOP, varhany
Martina Podéšťová: členka SOP, zpěv
Daniela Radosa: členka SOP,zpěv
Béatrice Radosa: žákyně ZŠ, zpěv
Autoři:

L.Viadana, G. B. Pergoles, G. Tartini, W. A. Mozart, L. Koželuh,
B. M. Černohorský, A. Dvořák, J. S. Bach, C. Franck, V. Bulíček

Vstupné dobrovolné.

Koncert - TEN SING - Praha
se koná ve středu 26. září 2001 v 19.19 hod. ve farním klubu
Uvidíte: sbor, drama, tanec, minichor
Uslyšíte: rock, pop, gospel, spiritual
Vstupné dobrovolné.
Ten Sing - je společenství mladých lidí, kteří spolu zpívají, tancují
- svojí činností se snaží vést mladé lidi ke Kristu.
- patří mezi programy sdružení YMCA
- starat se jeden o druhého a nezapomínat na solidaritu s lidmi
na celém světě
___________________________________________________
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Hájek - hlavní pouť - 8. září - Narození Panny Marie
9.45 – modlitba růžence v Loretě
10.30 – mše svatá – P. Benedikt OFM, po mši sv. - Loretánské litanie v Loretě
13.00 – Krytové divadlo – v křížové chodbě (pro děti)
13.30 – Popelka Nazaretská – Capella franciscana, recitace: Rudolf Kvíz
14.30 – akad. sochař P. Váňa: Historie obnovy Mariánského sloupu
Občerstvení - kiosek

Sněmovní kroužek
sejdeme se opět po prázdninách v úterý 11. září v 17.00 hod. v klubu. Budeme
pokračovat ve 3. kapitole Výchova a vzdělávání, okruh 3.5.: Co byste
navrhovali jako zlepšení náboženské výchovy? S jakými projekty máte ve svém
okolí zkušenosti (pozitivní nebo negativní)? Těšíme se i Vás, kdo katechezi
nebo výuku náboženství prakticky vyučujete. Vzdělávání je stálým naším
nedostatkem.

Setkání při modlitbě
Sejdeme se opět v pondělí 24. září v 19:19 hod. v klubu. Budeme zpívat písně
z Taize, chválit, děkovat a prosit Hospodina za potřeby osobní, farnosti i
obecné. Přečteme si i úryvek z Písma. Můžete se jen tiše účastnit. Přijít jednou
nebo znova, nemusíte se nikde přihlašovat.

Sbírka na Ukrajinu
Podzimní sbírka oblečení a obuvi pro organizaci Živá rodina v Bučači na
západní Ukrajině se uskuteční ve dnech
12. října, pátek : 14,00-18,00 hod. a
13. října, sobota: 9,00-14,00 hod.
opět na dvou místech současně:
-- v kostele Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1 (v kapli na
nádvoří vlevo) - pro ty, kdo jdou pěšky nebo použijí MHD
-- na nákladovém (nikoli osobním!) nádraží Praha Vršovice (vjezd z ulice
Petrohradská) - pro ty, kdo použijí automobil.
Noste jen věci pěkné a čisté, zabalené do pevných krabic, nejlépe od banánů
(zásilka se třikrát překládá!).
Při sbírce se vybírají peníze na dopravu (10.- Kč za krabici). Také můžete
přispět na nákup potravin (společný ve velkoobchodě). Díky všem, kteří
pomáhají potřebným.
MKor
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Pozvání do klubu na čaj…
Každou neděli je otevřen klub již po „deváté“, asi od 10:00 hodin. Všichni, kdo
nechcete zůstat anonymními návštěvníky kostela P. Marie Sněžné, jste srdečně
zváni na šálek kávy nebo čaje, k příjemnému posezení. Právě zde je příležitost
někdy dořešit problémy, které leží na srdci faráři i nám. Je to i možnost
bližšího seznámení. Těšíme se.
Helena Podlahová

ROZHOVOR
s Máří Kašparovou
Na poslední mši pro děti v minulém školním roce jsme prožili velmi hezký
zážitek, o který bych se s Vámi rád rozdělil. Křtil se tam dospělý člověk, bylo
to trochu neobvyklé, protože, jak je zvykem u Panny Marie Sněžné, dospěláci
se křtí o Velikonocích. Jak to, že při dětské je křtěn někdo dospělý? Bude
nejlepší, když se zeptáme přímo Máří Kašparové, která byla Veronice za
kmotru
Můžeš nám svoji kmotřenku Veroniku trochu představit a něco o ní řícti ? Jak
jsi se s ní seznámila, kolik je Veronice let?
S Nikou jsem se seznámila přes dobrovolnický program Pontony, který je
organizován občanským sdružením “Máme otevřeno?“ Toto sdružení se
pomocí různých projektů snaží dosáhnout integrace dospělých lidí s mentálním
postižením do společnosti. V projektu Pontony jde konkrétně o to, aby mladý
člověk s postižením našel přátele mezi lidmi bez postižení a s nimi mohl jít
například na výlet, do kina nebo třeba do čajovny. Veronice je 21 let.
Proč se Veronika rozhodla pro křest?
Asi před rokem se mnou byla Nika poprvé na dětské mši. Byl to pro ni
mimořádně intenzivní zážitek. Nika byla nadšená z písniček, dětí, cinkání
zvonečků a vůbec z celkové atmosféry. Pořád se mě potom ptala, jestli zase
půjdeme na mši. Už od počátku bylo jasné, že Nika nechce být jen pasivním
divákem, ale že celou svou bytostí touží účastnit se naplno všeho dění. Hned se
zapojila mezi děti při nesení obětních darů a jasně, i když rozhodně ne v běžné
oznamovací větě, vyjadřovala, že chce chodit k přijímání jako všichni ostatní.
Kdo a jak ji na křest připravoval?
Každý týden jsme se spolu s Nikou scházeli na „školičku“, jak Nika přípravě
na křest říkala. Začínali jsme vždy modlitbou, už samotné zapalování barevné
„školičkové“ svíčky byl Veroničin oblíbený obřad. Každý týden měla školička
___________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – září 2001

5

téma, které se shodovalo s určitou částí vyznání víry. Cílem však nebylo, aby
Nika uměla reprodukovat jednotlivé články víry, toho by Nika při svém
postižení ani nebyla schopna. Šlo o takovou “zážitkovou“ pedagogiku. Při
vybarvování obrázků, sestavování skládaček a hlavně zpívání písniček Nika
naplno prožívala to, co my potřebujeme nejdřív pochopit rozumem. Každý
týden za námi také přicházel „školičkový“ Anděl Lilien (maňásek), s kterým
si Nika moc ráda povídala. Všechny obrázky, nálepky, vystřihovánky a
okopírované písničky si Nika lepila do svého „školičkového“ sešitu.
Jak se k ní máme chovat?
Myslím, že základním východiskem je uvědomění si toho, že Nika je dospělý
člověk, ačkoliv její chování v mnohém připomíná chování dítěte. Nika má
specifický způsob komunikace, devadesát procent toho, co říká, jsou otázky.
Nejde ovšem o to, aby člověk do nekonečna zodpovídal palbu Ničiných
dotazů. Obsahem těchto otázek totiž převážně není to, co Nika neví a chce to
od druhých zjistit, ale naopak to, co ví, co zažila a co chce druhým tímto
způsobem sdělit. Pro Niku je tedy mnohem lepší, když jí druhý člověk vyzve,
aby to řekla sama.
Jak bychom jí a její rodině mohli my farníci pomoci?
Hlavní myslím je, aby se Nika i její maminka mohly cítit ve farnosti naplno
přijaté. Nika se s velikou radostí zúčastní třeba výletu s dětmi i s dospělými,
mše pro mládež, nebo zpívání v klubu. Potřebuje ale někoho, kdo by ji při tom
doprovázel a usměrňoval.
Co Veronika dělá?
Nika už před rokem dokončila pomocnou školu. Už v posledním ročníku školy
chodila na praxi nejprve na Ministerstvo financí, kde jak sama ráda říká
překládala (papíry) a později do firmy Price Waterhouse coopers. V této firmě
nyní Nika 3x týdně pracuje - skartuje materiály a doplňuje papíry do kopírek.
Dochází tam spolu s osobní asistentkou.
Veselá historka ze života:
Nika neumí vyslovit slovo mše, a tak místo půjdeme na mši, říká půjdeme na
myši. Jednou čekala Nika s maminkou ve frontě na poště a říkala mamince:
„Maminko půjdeme na myši?“ Před nimi stála stará paní a když to slyšela, tak
se otočila a povídá: „Taky vás ty myši tak zlobí, já se jich pořád nemůžu
zbavit.“ Maminka Niky jen neurčitě přikývla.
O tobě víme , že druhým rokem vedeš oddílek dětí ve farnosti „Meluzína“,
právě jste na druhém táboře. Můžeš nám říct, co Tě k tomu vede ?
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Já sama jsem prožila několik úžasných let ve skautském oddíle. Ráda jezdím
do přírody a s dětmi mě to baví. Myslím si, že oddíl člověku může dát i něco
víc, než že si zahraje nějakou hru nebo vyrazí na výlet.
Můžeš říci také něco o sobě?
V lednu jsem dokončila studium na Vyšší sociálně pedagogické a teologické
škole Jabok. Momentálně si ještě dodělávám bakaláře na Evangelické
teologické fakultě.
Zaslechl jsem, že odcházíš do ciziny, kam?
V září odjíždím na rok do Velké Británie, konkrétně do Liverpoolu.
Pracovně nebo studovat?
Budu s několika dalšími lidmi žít v komunitě jezuitských dobrovolníků a
pracovat jako asistent v chráněné dílněpro lidi s mentálním postižením.
Máří, děkuji za rozhovor a také za všechno, co jsi pro farnost udělala, Také ti
přejeme, aby se ti v Anglii dobře vedlo. Až se za rok vrátíš, abys našla cestu
k nám do farnosti a našla to, co jsi zde zasela, jak zdárně roste a rozvíjí se .
Pozveme Veroniku s maminkou na některou farní akci, koncert v klubu nebo
společnou návštěvou divadla?
v.v.

PŘIPRAVUJEME
Návštěva Plzeňáků v Hájku se uskuteční 13.-14. října 2001. Program bude
v říjnové Sněžence.

Pozvánka na přednášku, která se koná 20. října 2001 v 19:19 hod. v klubu
u Panny Marie Sněžné

VŠE O DROGÁCH
Přednášet budou: paní Božena Havlová se svými třemi klienty–asistenty,
prevence pan Ivan Havel – vedoucí resocializačního střediska „Podcestný
Mlýn“
Přednáška se bude konat pod záštitou bratra Jana Maria Vianeye, provinciála
řádu bratří františkánů. Bližší informace v říjnové Sněžence.

___________________________________________________
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DOPORUČUJEME
Setkání s americkým františkánem P. Richardem Rohrem OFM, teologem,
který se soustřeďuje na to, aby muži naplno žili své křesťanství. Dokáže
zaujmout i hledající a ty, které běžný život církve neoslovuje.
V sobotu 22. září v 19.00 hod. v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze 6,
Kolejní 4, se koná přednáška „Spiritualita muže a spiritualita ženy“.
V neděli 23. září od 8.30 do 17.00 budou celodenní programy odděleně pro
muže a ženy, zakončené bohoslužbou:
Seminář pro muže pod vedením P. R. Rohra: „Zrání neochočeného muže“ se
koná v exercičním domě kapucínů, Loretánské nám., Praha 1.
pro ženy: K. Lachmanová, s. L. Cincialová: „Milost být ženou“ se koná
v klášteře sester karmelitek sv. Terezie, U Perníkářky 1/111, Praha 5.
(pořádá YMCA- Manželská setkání, podrobněji v Arcidiecézním zpravodaji č. 7-září,
nutné se hlásit: L. a Z. Hegrlíkovi, Jihovýchodní VII/2, 141 00 Praha 4 – Spořilov,
e-mail: ludva@hegrlik.cz)

Ztracená kapela
Nevíte o jakou kapelu se jedná?
Již několik let nám při bohoslužbách pro rodiče s dětmi hrává tato Ztracená
kapela (Jana, Boženka, Honza tzv. Bapťa a Pavel).
Životopis kapely.
Je těžké uvěřit, že již uplynulo dvacet let od procházky bandy tehdy cca
devatenáctiletých mládežníků v lese nedaleko Mníšku pod Brdy, kde se
zpěvačka a písničkářka Jana dozvěděla od zpěvačky a nepísničkářky Boženky,
že se stala šéfovou skupiny založené k interpretaci jejích (Janiných) písní.
Čtyři nadšenci Jana, Boženka, Vojta a Pavel začali zkoušet písničky, které
nechtěli uplatňovat ani tak na koncertních pódiích, jako v kostelích.
Připravenost sloužit snad byla hlavní devízou, a tak se nabízely nejen
bohoslužby, křty a svatby, ale dokonce i pohřeb. Zpívalo se u nás, po revoluci i
v zahraničí – na svatořečení sv. Anežky v Římě a v SRN.
Protože byla možnost tu a tam vystoupit i na koncertě, začal se pro
skupinu hledat název. Vědomě či podvědomě jsme nechtěli napodobovat
skupiny, které si dávají velmi zbožné názvy a potom hrají velmi zbožně písně v
e-moll, často na velmi zbožné, ale textařsky nepříliš zdařilé písně. Termíny
zkoušek jsme si do diářů označovali zkratkou ZK (tehdy vhodné i jako zkratka
úlevného „zatracený komunisti“), a tak se hledalo, jak by se ZK dalo
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prezentovat na veřejnosti. Návrhy typu Zubní kartáček, Zákaz krkání apod.
neprošly. Ujala se však, jako řešení z nouze, Ztracená kapela. Máte-li k
dispozici tyto informace, pochopíte, jak velmi jsme se bavili na koncertech,
které moderovaly osoby duchovně zanícené, snažící se vykládat náš název tím,
jak jsme ztraceni v Bohu apod.
Hudebně přístup k Janiným písničkám ovlivňovala spousta okolností:
nedostižný Spirituál Kvintet, zkušenosti z kostelních sborů a schopnost zpívat
čtyřhlasy. Nedomnívám se, že to byla hudební mimořádnost, ale spíše
schopnost hudební i mimohudební cestou protlačovat obsah písní k
posluchačům. Nejlépe to vystihuje tato neustále se opakující situace: Ztracená
kapela se v potu tváře snaží o zbožné umění a po vystoupení za námi přicházejí
rozjásaní lidé s komplimentem: s vámi je taková sranda …
Repertoár se postupně rozšiřoval. Kromě Janiných písní se pro vánoční období
připravovaly koncerty z koled našich i zahraničních. Vedle toho se Ztracená
kapela podílela na nahrávce hudebně-literárního pásma Popelka nazaretská pro
vydavatelství ROSA.
Zlom personální i repertoárový pro Ztracenou kapelu nastal po revoluci.
Poté, co nás Hospodin začal platit v DEM a hráli jsme m.j. v Berlíně na
Deutscher Katholikentag 1990 a při první návštěvě Svatého Otce na Letné v
Praze, nás „navždy opustil“ (ne, neumřel) kytarista Vojtěch Dynybyl a ZK
přestala fungovat. Jana a Boženka byly vdané, Pavel odejel na roční studia do
zahraničí.
Dámy si ale pokoj nedaly: vyskytla se potřeba křesťanských písní pro děti.
Po první nahrávce „Zpíváme si písničku“, kterou vytvořily na koleně, se
ukázalo, že jde o „trh“, který není obsazen a kde se může výborně zúročit
dosavadní přístup ZK k písničkám: snaha o přirozenou zbožnost (anebo ještě
lépe: o zbožnou přirozenost) textovou i hudební, akustické nástroje, ne v emoll a ne „Pán Ježíš“ na každém druhém řádku. A tu jako deus ex machina
příchází Jan, řečený Bapťa, sám kytarista, kontrabasista, mandolinista, flétnista
a kdo ví, co ještě - a svolává ZK dohromady. A tak postupně vznikla další tři
alba dětských písní, poslední právě k dvacátým narozeninám Ztracené kapely.
Svého času si Jiří Tichota postěžoval, že existuje spousta soutěží pro
začínající zpěváky, ale pro končící ani jedna. Ztracená kapela začíná živě
vnímat i tento apel, a tak po dvaceti letech a po čtyřech nahrávkách s
podtitulem „Chválíme Pána s dětmi“ začíná uvažovat o projektu „Chválíme
Pána s důchodci – dědova mísa.“
Jan Štěpančík
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ZTRACENÁ KAPEL
A
Vás a Vaše děti srdečně zve na oslavu
20. narozenin skupiny a přivítání 4. alba

ZPÍVÁME SI PÍSNIČKU

neděle

23. září 2001 od 16 hod.
Sál kardinála Berana Arcibiskupského paláce
v Praze, Hradčanské náměstí.
"Všechny srdečně zve Vaše Ztracená kapela"
10

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného
smýšlení, prohloubit svou víru, případně připravit něco pro celou farnost.

Setkání po mši

Výuka dětí - náboženství

neděle 10.00-12.30 vždy v klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Pro děti i dospělé kulečník.

Termíny výuky jsou na vývěsce.

Společenství seniorů

vždy 3. úterý v měsíci v 17.00 v klubu.
Může přijít každý, koho zajímá život
farního společenství a chce jakkoli přispět
k obohacení života ve farnosti.

úterý od 9.00 v klubu.
Setkání po ranní mši svaté při čaji
a kávě.
Informace: Jiří Petrus

Schola dospělých
úterý 19.00-20.30. Sraz před farou.
Informace: Pavel Berka

Turistický oddíl „Meluzína“
pro holky a kluky od 6 do 12 let,
celoroční hra, možnost jezdit do
přírody – od října.

Mše svatá (nejen) pro mládež
každý čtvrtek v 17.00 hod –od 27. 9.
Na kytaru hraje a zpívá mládež
z farnosti.
Informace: bratr Bartoloměj

Společenství
manželů

křesťanských

Veřejné setkání farnosti a farní rady

Setkávání výtvarníků
vždy 2. úterý v měsíci v 17.00 v klubu.
Informace: pí Natálie Hlubučková

Sněmovní kroužek
11. září 17.00-19.00 v klubu.
Smyslem je upevnění společenství,
prohloubení života z víry, příprava na
sněm, možnost seznámit se důkladněji
s Dokumenty 2. vatikánského koncilu.

Adorace
čtvrtek v 19.00 v kapli sv. Michala.

Charita
každou středu 14-16:30 na faře.
Konzultace a poradenství
Informace: Miroslav Kotland

každou poslední neděli v měsíci
ve 14.00 hod. v klubu.
Informace: Anežka Tutrová SFŘ
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
6:45 (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
čtvrtek:
19:00 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Září 2001
8. 9.
9. 9.
10. 9.
11. 9.

So
Ne
Po
Út

10:30
10:15
19:15
17:00
17:00

14. 9. Pá
8:00
15. 9.
16. 9.
18. 9.
21. 9.
24. 9.

So
Ne
Út
Pá
Po

26. 9. St
27. 9. Čt
28. 9. Pá

17:00
19:30
19:19
19:19
17:00

10:00
30. 9. Ne
4. 10. Čt

Poutní mše svatá v Hájku (+ další program)
Hájek u Prahy
Mše sv. pro rodiče s dětmi
kaple sv. Michala
Koncert: Zpívají a hrají členové Státní opery Praha
kostel
Setkání výtvarníků
klub
Sněmovní kroužek
klub
Svátek Povýšení svatého Kříže
Připomínka 14 umučených bratří
Památka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice
Setkání farní rady (otevřené)
klub
Koncert: Dětský sbor – RADOST
kostel
Společenství dospělých (písně Taize, chvály, prosby, Písmo,
čaj, káva)
klub
Koncert: Ten Sing – sbor mladých YMCA
klub
Mše sv. (nejen) pro mládež
kaple P. M. Pasovské
Slavnost sv. Václava, patron českého národa
Národní svatováclavská pouť
Slavnostní poutní bohoslužba za účasti biskupů a kněží katedrála
Svatováclavská sbírka na církevní školství
Slavnost sv. Františka z Assisi

Výstava v kapli sv. Jana Nepomuckého:
14.-17. 9. (9-17) Výstava - ručních prací obyvatel Domova sv. Rodiny
a fotografií Vlastimila Malého
13. 9. v 16.00 - vernisáž
20. 9.-7. 10.
Výstava členů Klubu výtvarníků u P. Marie Sněžné
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Kontaktní adresy redakce: Farní úřad, Jungmann. nám. 18, Praha 1, tel.: 22 24 62 43
Outratovi, Krakovská 24, Praha 1, tel.: 222 121 55
Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.:22 31 35 13, jirsoval@volny.cz

Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 20. září 2001.

