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Motto: "Když někdo říká NE, zatímco všichni slepě křičí ANO - tehdy se
pracuje na změně světa".
R. O. Wiemer
Stojíme fascinováni útokem zla, zdráháme se uvěřit obrazu zkázy a
nezměrného lidského utrpení. Nad hořícími troskami světa, který jsme
vytvořili, nad hroutícími se symboly naší civilizace se ptáme, kam obrátíme
své srdce, jaká bude naše odpověď.
Srdce mnohých vzplanou hněvem a touhou po pomstě, voláním po
spravedlivé odplatě za spáchaný čin. Jsou však i ti, kteří se v této chvíli zastaví
a na zkázu, způsobenou zlem a nenávistí, odpoví zkoumáním vlastního srdce,
skutkem vpravdě hrdinským - odpuštěním.
Zastavit zlo nelze jinak, než útokem dobra, a nenávist než útokem lásky.
Budeme-li hledat dobro, nalezneme i spravedlnost - soud, ten skutečný a pravý
soud, přenechejme Bohu.
JJO

Naše světová válka
Je opravdu těžké připsat něco na okraj strašlivých událostí ve Spojených
státech amerických. Snad to jediné, co můžeme udělat, je lítost a modlitba za
oběti – aspoň v první chvíli. Chtěl bych se dnes kratičce zamyslet nad tím, co
dělat, co nám teroristické útoky říkají a co si z nich možná můžeme vyvodit
pro náš život tady a teď.
První věcí, která mě napadla, je, že svět je dnes opravdu maličký – ti, kdo
každý večer sledovali zprávy o světě po útoku, se jistě mohli cítit tak blízko
tomu, co viděli, jako by to sami prožívali. Záběry hroutících se mrakodrapů
doslova obletěly celý svět. Když se však na ně budeme znovu a znovu dívat,
neměli bychom zapomínat, že vidíme jenom malinkou částečku utrpení, které
se doslova každý den děje na mnoha místech světa. To, co je nejvíce vidět,
není tím skutečnější než to, co vidět není.
V pražské výstavní síni Mánes můžeme do 28. října vidět výstavu nazvanou
jednoduše Exodus. Brazilský fotograf Sebastião Salgado fotografoval na
různých místech světa běžence, lidi vyhnané z domovů, zbavené obživy a často
i života. Na hranicích Spojených států a Mexika, ve Rwandě, v Súdánu,
Palestině, v Afghánistánu, na předměstí velkoměst, každý den trpí a umírají
lidé, mimo pozornost většiny světa a mimo objektivy kamer.
Když se v prvních reakcích po útoku objevila slova o začátku války, snad
války světové, všichni jsme si přáli, aby to byly jen pochmurné předpovědi. Ve
skutečnosti je to faktický stav – válka, světová válka ovšem nezačala náletem
na mrakodrapy, ta trvala už před ním a trvá dál. Je to válka násilí a pokoje,
účasti a lhostejnosti, dobra a zla. Jsme do ní zataženi všichni a je na nás, kam
budeme směrovat svoje modlitby, peníze a jinou pomoc, jak budeme šetrní
k životu svému i svých blízkých, k přírodě.
A je to válka světová – dnes už se nemůžeme tvářit, že o utrpení na
odlehlých a vzdálených místech nevíme, že se nás netýká. Svět je opravdu
jeden, a to je zároveň nebezpečí i velká šance. Přeji vám všem v té naší světové
válce odvahu a sílu.
Filip M. Outrata

EVANGELIZACE
Boží vůle
Když nás potká něco nepříjemného, událost, která tvrdě a tragicky zasáhne
do našeho života, hledáme slova útěchy, hledáme smysl, ptáme se proč. A
nenajdeme-li racionální nebo lidsky uspokojivou odpověď, nacházíme
vysvětlení - byla to Boží vůle, mělo se to stát.
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Boží vůli přijímáme jakoby zpětně, jako smíření se s tím, co nás potkalo. Jen
to, že tak chtěl Pán, nás dokáže smířit s faktem smrti někoho blízkého,
s nemocí, s přírodní katastrofou, s nečekaným útokem zla. Je to pro nás jakoby
vysvětlení, které nás smiřuje s tím, co se zdráháme přijmout. Hledáme jistotu,
že to jistě mělo svůj smysl a jako všechno, co se nám v životě přihodí, slouží
(nakonec) k našemu prospěchu, i když právě v této chvíli tento užitek ještě
nejsme schopni dohlédnout.
Tajemství Božího konání je v tom, že je nejsme schopni svými schopnostmi
poznat ani předvídat, že nás mnohonásobně přesahuje. S Boží vůlí můžeme my
lidé udělat jediné - přijmout ji. Přijmout ji tak, jak ji nám Pán sděluje, jak jsme
schopni jeho znamením rozumět, jak nám Duch ukazuje jejich smysl.
Boží myšlenky jsou jiné než naše a jen stěží si můžeme myslet, že do nich
můžeme naším rozumem proniknout. Jasné okamžiky v našem duchovním
životě nastávají naopak tehdy, když Jeho myšlenky přicházejí k nám, když
osvěcují naše srdce a rozum, když otvírají náš zrak a sluch. A i tehdy je to jen
poznání částečné, je nám dáno nahlédnout jen do malé částečky Jeho
dobrodiní.
K pravému přijetí Boží vůle však nestačí ani ono zpětné přijetí, dodatečné
ospravedlnění a smíření: měli bychom ji přijímat cele, bez výhrad, a hlavně s
vědomím, že naše lidská přání a představy jsou často na hony vzdáleny tomu,
co s námi zamýšlí Pán. Ve svém zahledění do sebe a našeho obrazu světa a
našeho života často nevnímáme skutečnost, že na cestě, kterou nám ukazuje a
po které nás vede jako své děti, nám poskytuje nespočet důkazů své lásky,
dává nespočet darů, které nejsme schopni ve správné chvíli rozpoznat, z nichž
se neumíme radovat.
Buď vůle tvá - kolikrát vyslovujeme tato slova modlitby, kterou Ježíš svěřil
svým apoštolům i nám, kolikrát však cele chápeme a přijímáme jejich smysl a
dosah? V nich je obsaženo vše, co můžeme a smíme vyslovit. V nich je
obsažena i naše víra a důvěra, že vše, co přijde, bude Jeho vůle a že to bude
dobré. A že tato vůle je zároveň láskou a moudrostí, Láskou, která k nám
přichází.
Naším podílem, který můžeme přinést, je, řečeno slovy Písma, hledání
Božího království a jeho spravedlnosti - každodenní služba, při níž však, a
právě jenom při ní, můžeme nalézt poklady vlastního srdce a objevovat dary
zcela nečekané a netušené. Porozumět Božímu království a jeho záměrům, byť
v rámci svých schopností, může jen ten, kdo trpělivě a pokorně naplňuje své
povolání, přináší a obětuje dary, které obdržel.
Za to se modleme, k tomu si vyprošujme dary Ducha.
J. J. Outrata
___________________________________________________
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Z FARNOSTI
Změny ve správě naší farnosti
Duchovním správcem farnosti zůstává bratr Michal František Pometlo OFM.
Od 1. září 2001 byl kaplanem (farním vikářem) pro naši farnost ustanoven
bratr Bartoloměj Pavel Černý OFM
a jáhen bratr Josef Petr Tomaštík OFM byl ustanoven k jáhenské službě.

Výuky a přípravy ve školním roce 2001/2002
Termíny náboženství a příprav na křest, biřmování a první svaté
přijímání najdete postupně na nástěnce.
Náboženství pro děti:
předškolní a 1. třída:
2.-3. třída
4.-5. třída
6.-7. třída

středa

16.30-17.30 hod. v malém refektáři
Mgr. Taťana Lenfeldová
středa
17.00-18.00 hod. v učebně
sestra Bernadeta
úterý
14.45-15.30 hod. v učebně
Mgr. Jana Halíková
čtvrtek 17.00-18.00 hod. v učebně
PhDr. Mgr. Ivana Albrechtová

Odpoledne pro mládež v klubu
Chcete se s někým sejít, popovídat si, zahrát si kulečník či jinou hru?

Klub patří ve čtvrtek od15.00 hod. mládeži.
V 17.30 hod. bude mše svatá v klubu. Jsou zváni ti,co tam právě budou,
ale i vy ostatní. Po mši bude pokračovat program.
Celého odpoledne by se měl účastnit bratr Bartoloměj.

Sněmovní kroužek
Budeme se scházet první středu v měsíci, tj. 3. 10. v 18. 00 hodin v klubu
(výjimečně ještě 17. 10. v 18.00 hod.) Pokud bude tento termín vyhovovat,
bude kroužek i během dalších měsíců v tento čas.
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Modlitební společenství
Budeme se scházet každou druhou a čtvrtou středu v měsíci, tj. 10. a 24. října
v 18.00 v klubu. Budeme zpívat písně z Taize, chválit, děkovat a prosit
Hospodina za potřeby osobní, farnosti i obecné. Přečteme si úryvek z Písma.

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 (v kapli sv. Jana Nepomuckého 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

Farní knihovna
je umístěna v prostorách klubu. Počtem knih se jedná spíše o knihovničku, ale
je možné v ní najít řadu zajímavých knih. Např. životopisy svatých nebo
komentované dokumenty II.vatikánského koncilu. Knížky je možné si půjčovat
kdykoliv, kdy je klub otevřen. Výpůjční řád a seznam knih najdete v knihovně.

Dramatický kroužek
Vzhledem k tomu, že v naší farnosti byla ukončena činnost dětské scholy z
důvodu malého zájmu a nepravidelných docházek dětí, dostali jsme do redakce
tuto nabídku.
Ve středu 19. 9. 2001 jsme s paní Radojčičovou zahájily ve škole u Voršilek
dramatický kroužek. Začínáme ve 14.00 většinou 20-ti minutovou hlasovou
výchovou a pak následuje do 15.30 herectví. Pokud by se někdo chtěl
informovat přesněji, může u paní Radojčičové ve škole vždy ve středu.
Martina Podéšťová

Pozor! Přednáška Vše o drogách se 20. října 2001 nekoná.
Náhradní termín včas oznámíme.
red.
___________________________________________________
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Nebojte se internetu – počítačový kurz
V říjnu a listopadu 2001 opět proběhne kurz na téma internet. Kurz je určen
pro začátečníky v práci s internetem a mírně pokročilé. Předpokládá se
základní znalost práce s počítačem. Kurz se bude konat vždy v pondělí od
18.30 do 19.30. Paní Šírová, která pracuje v knihovně Evangelické teologické
fakulty Univerzity Karlovy, nám zprostředkovala možnost využívat počítače,
které jsou v této knihovně umístěny, a bude možné si internet vyzkoušet
v praxi. Kurz je zdarma, ale vzhledem k omezenému počtu míst u počítačů je
třeba se předem přihlásit na telefonním čísle 22-31-35-13, nejlépe ve večerních
hodinách.
V průběhu kurzu si budeme povídat o těchto tématech:
• co je to internet
• vyhledávání informací na internetu
• elektronická pošta, jak si zařídit vlastní adresu
• křesťanství a internet
Na první hodinu se sejdeme v pondělí 15. 10. 2001 v 18.20 hod. před budovou
ETF UK Černá ulice č. 9, Praha 1 (pouze pro přihlášené).
František Jirsa

ROZHOVOR
s bratrem Janem Maria Vianneyem OFM, provinciálem
Před rokem přišel do Prahy bratr Jan Maria Vianney, protože byl zvolen
provinciálem františkánů. Dovolil jsem si mu položit několik otázek.
Bratře, jak jste se stal františkánem?
Sám nevím. Asi proto, že jsem vnímal dotyk Božího povolání ke kněžství, ale
zároveň jsem se setkal s několika krásnými kněžskými osobnostmi, z nichž
někteří byli právě františkány, a to rozhodlo.
Vyprávět však celý děj by bylo na hodně dlouho. Co je důležité, je
prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, a hlavně zázemí rodiny. Jednoduše řečeno:
příklad víry a života rodičů.
Víme, že pocházíte z Moravy. Vaším posledním působištěm byla Moravská
Třebová, kde jste působil jako farář a nyní jste v Praze. Můžete tato tři místa
srovnat?
Srovnávat místa může být vždy velmi osobní a tím i nějak jednostranné.
Každý člověk si totiž všímá něčeho, na co je citlivý. Můžeme srovnávat
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kostely, domy, auta či přírodu. Toto naše srovnávání však může být ovlivněno
i lidmi, se kterými jsme se setkávali, a přátelstvími, která jsme vytvářeli.
Když máme všude hodně přátel a když tato přátelství jsou stále živá a
navíc i prohloubená duchem víry, pak se všude cítíme dobře. A srovnávat je
pak velmi těžké.
Ale přece – na Slovácku, odkud pocházím, jsou možná do určité míry
živější projevy jak přátelství, lidové tradice, tak i víry. I když dnes je i zde cítit
posun ke konzumnímu stylu života, Slovácko bylo a snad můžeme říct, že
dodnes je bohaté na duchovní povolání.
Moravskotřebovská oblast byla poznamenána jizvou Sudet. Je to oblast,
která byla vykořeněna ze své tradice a nyní se vytváří tradice nová. Víra a
křesťanství zde začíná mít své nezastupitelné místo.
A Praha? Praha je velkoměsto, což se nedá přehlédnout zvláště v jejím
samotném centru, kde máme kostel a klášter. Ale Bohu díky za to.
Farnost a klášter – jak to jde dohromady – co může být přínosem a co naopak
překážkou?
Farnost a klášter jsou přímo samozřejmou vazbou. Vždyť tak jako jsou
mnohé farnosti či určitá území spravována diecézními kněžími, zrovna tak jsou
mnohé farnosti či určitá území spravována nejrůznějšími řeholními
společenstvími, která mají svá specifická poslání, která se pak promítají i do
způsobu pastorace.
I v tomto způsobu propojení – „života a pastorace“ je pestrost a krása
církve. Také zde však tak trochu záleží na lidech: jednak jakým způsobem
nesou své řeholní charisma, a pak, jak je toto charisma té či oné řeholní
komunity přijímáno tou vlastní farností. Zrovna tak, jako i každý diecézní kněz
je nějak jiný a má své způsoby postojů, jednání a smýšlení a záleží na tom, jak
ho přijímají jeho farníci.
Přínosem je řeholní společenství, které má svůj řád a svůj program života a
modlitby. Takové společenství chrání, posiluje a zároveň vytváří skrytou
duchovní sílu pro působení. Tento prostor duchovního zázemí se mnohdy
nevidí, protože jsme si zvykli vidět jen výkony. Ale v pastoraci musíme volit
jiná kritéria, než jen vnější efektivnost. Ve společenství se úkoly mohou
rozdělit a bratři v kněžské službě se mohou snadněji zastoupit, než když je
někdo na faře sám a často zůstává sám na všechno.
Co je překážkou? Pokud jsou kdekoliv jakékoliv překážky, pak za nimi
vždy stojí slabost a hřích člověka. Nakolik se však snažíme žít s Bohem, pak
překážky mizí.
___________________________________________________
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Letos na podzim odešli čtyři mladí bratři - jáhni z Prahy, kdo zaplní jejich
místa?
Je to zajímavě položená otázka. Mluví se zde o čtyřech mladých bratrech –
jáhnech – kteří odcházejí z Prahy. Ale vysvěceno jich bylo pět. A jsme za ně
Pánu Bohu vděční. I když čtyři jdou na jiná místa, tak jeden u nás v Praze
přece zůstává. A my bychom si zrovna tak měli říct veliké „Deo gratias“.
A kdo zaplní jejich místa? Ono to tak trochu záleží i na nás všech. Na
našich obětech a modlitbách. Kolik Pán povolá do naší františkánské rodiny
nových a obětavých mladých mužů, kteří budou mít odvahu apoštolů. I pro nás
bude povzbuzením, když se takové povolání zrodí třeba v naší farnosti, třeba
ve vaší vlastní rodině.
Můžete krátce zhodnotit uplynulý rok?
To raději ať zhodnotí někdo povolanější. Osobně cítím, kolik věcí mi
uniká, ale přesto jsem zde rád.
za rozhovor děkuje Vladimír.Vašků

Program, který znamená víc než pouhé vyplnění volného času
Františkánský model životního stylu se rozhodli realizovat v praxi studenti
teologie Řádu menších bratří františkánů následujícím způsobem: mimo
dlouhodobých i krátkodobých výletů se pravidelně jeden den v týdnu konají
setkání přímo v areálu kláštera při kostele Panny Marie Sněžné v centru Prahy
– důvěrně a neoficiálně nazývaná „spolčo“. Existence tohoto společenství
mladých řeholníků františkánů s mladými lidmi, tzv. ze světa, znamená velmi
avantgardní spojení, které skutečně o něčem vypovídá, o něčem svědčí.
Zvláštní a neobvyklá je právě obsahová náplň všech těchto setkání mladých
lidí. Jednou z hlavních snah je společné testování jiných forem životního stylu
než těch stereotypních, avšak dosud pevně zažitých. A to, co všechny
doopravdy spojuje, vyjádřili bratři svým mottem: „františkánská cesta životem
– jak žít víru a křesťanství“.
Při společných setkáních, při četbě Písma, celodenních výletech,
víkendových či týdenních pobytech a čtrnáctidenním táboře nabízíme spojení
s Bohem a ukazujeme, že život z víry je hodnota, která se nevnucuje, ale
naplňuje náš život a pro kterou stojí za to žít a zcela se obětovat. Každé setkání
je místem vzájemné otevřenosti a důvěry, kde lze hovořit o různých aktuálních
i palčivých problémech současnosti, které se týkají nejen mladých lidí.
S tímto programem se bratři františkáni Filip a Didak přihlásili do
konkurzu na poskytnutí příspěvků v oblasti prevence kriminality pro rok 2001,
který vyhlásila Městská část Praha 1.
8

Dobrá věc se podařila, neboť zástupci Úřadu MČ Praha 1 vyhodnotili
františkánský model životního stylu jako účinný prostředek prevence
kriminality a přidělili bratrům na činnost s mládeží celých požadovaných
70 000,- Kč pro prázdninové aktivity na tento rok 2001.
Mnohem více než samotná finanční částka mě těší uznání zastupitelů MČ
Praha 1, že katolická církev prostřednictvím bratrů františkánů působí
pozitivně na mladou generaci. Pro nás sympatizanty a vyznavače odkazu
sv. Františka z Assisi je samozřejmostí, že činnost františkánů v centru Prahy
je velkou pojistkou proti kriminalitě všeho druhu. Je však třeba tuto zkušenost
uvádět dále do povědomí širší veřejnosti a tím posilovat naději i touhu po
účasti na kvalitním modelu životního stylu.
za spoluiniciátory projektu
Božena Harmáčková

HISTORIE
Z pokladů barokního umění v kostele a klášteře u P. Marie Sněžné
Škrétův obraz Ukřižování (Piety) v refektáři
Zatímco prostor kostela P. Marie Sněžné vyniká bohatou uměleckou
výzdobou a vybavením, jsou prostory vlastního kláštera prosté. Jen některé
společné prostory (refektář, knihovna) mají uměleckou, zejména malířskou
výzdobu, odpovídající jejich poslání.
Dnes chceme upozornit na vynikající dílo českého baroka, rozsáhlou
nástěnnou malbu v refektáři, pravděpodobné dílo Karla Škréty.
Obnova vnitřních prostor kláštera přinesla i restaurování zašlé malby na
čelní stěně refektáře. Restaurování rozsáhlého plátna však ukázalo, že jde o
velmi kvalitní malbu ze 17. století, kompozičně i barevně velmi působivou.
Vznik malby je možno spojit s datem přestavby refektáře do jeho dnešní
podoby v roce 1674, kdy byl při přestavbách horních pater kláštera poškozen
původní dřevěný strop staršího, patrně původního refektáře karmelitánského.
Malba na plátně v rámu, který je přisazen ke stěně, byla častým mytím v roce
1749 již natolik poškozena, že ji bylo nutno v témže roce restaurovat a podložit
novým plátnem.
Míra obnov obrazu v r. 1749, kdy byl patrně do značné míry zbaven
vrchních lazurních vrstev, mohla zasáhnout do dílčích detailů, celkový slohový
ráz však patrně zůstal nedotčen.
___________________________________________________
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Je zajímavé, že její tehdejší restaurátor spolu s obnovou díla upozornil na
nutnost jejího budoucího citlivého čištění jen houbou a teplou vodou, aby
obraz nebyl opětovně častým mytím poškozován. Během let obraz opět zašel a
ztmavl a až jeho poslední restaurování mu vrátilo jeho původní barevnost.
V souvislosti s opravou malby je však především zmíněno i její připsání
"slavnému malíři" Škrétovi. Pro poznání historika i milovníka umění je to
sdělení nadmíru důležité, zasluhující bližší pozornosti.
Monumentální komposice je rozložena na stěně po obou stranách dveří. Na
pravé straně skupina s Marií a Janem, v níž sv. Jan ukazuje významným
gestem na kříž s Ukřižovaným, umístěný v levé části obrazu. Obraz je
proveden výrazně šerosvitnou metodou, jednotlivé postavy vystupují z
tmavého krajinného pozadí v hnědavých odstínech. Typika tváří i klidné pojetí
scény, naplněné smutkem, ale i důstojností okamžiku odpovídá Škrétovi a jeho
okruhu, stejně tak i výrazná monumentalita a oproštění od podružných
momentů zdůrazňuje soustředění na vlastní postavy a vnitřní děj obrazu.
Časově, tématem i podáním je blízký pozdnímu Škrétovu pašijovému cyklu
z kostela sv. Mikuláše (1673-4) s týmiž určitými rysy pozdního díla s jistými
expresivními prvky a se zdůrazněným efektem temného pozadí.
Malba nebylo doposud zahrnuta mezi známá a v odborné literatuře
zachycená díla umělce či jeho dílny. Zmínka o Škrétově autorství a zejména
cena, na kterou bylo již v roce 1749 přes svůj špatný stav ceněno - 1000
zlatých - svědčí však spolu s jeho slohovým a výtvarným charakterem o jeho
pravděpodobnosti.
Karel Škréta, celým jménem Karel Škréta Šotnovský ze Závořic žil v letech
1610 - 1674 a byl nepochybně předním českým umělcem své doby.
Skrytá, nevtíravá hloubka Škrétova umění vychází i z jeho osobního a
náboženského vývoje. Narozen v evangelické rodině, po Bílé Hoře zpočátku
emigroval, ale po konversi ke katolictví se vrací a stává se vůdčí osobností
české malby druhé poloviny 17. století. Umělecky byl nepochybně silně
ovlivněn italskou malbou, odkud si přinesl důslednou šerosvitnou metodu i
některé komposiční zásady, i když toto ovlivnění mohlo být i nepřímé. Toto
italské poučení spojuje Škréta s typickou domácí, v jádře klidnou a realistickou
tradicí, a toto spojení nechává vyniknout vlastnímu skrytému vnitřnímu životu
jeho postav.
Malba v refektáři - je-li vskutku Škrétovým dílem, je jednou z posledních
maleb tohoto tvůrce domácí malířské tradice, jakýmsi krásným epilogem jeho
života.
J. J. Outrata
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného
smýšlení, prohloubit svoji víru, případně připravit něco pro celou farnost.

Setkání po mši
Neděle 10.00-12.30 vždy v klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Pro děti i dospělé kulečník.

Výuka dětí – náboženství
Příprava na křest dospělých
biřmování
k 1. sv. přijímání

Společenství seniorů

Termíny budou na vývěsce.

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

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

Schola dospělých

Veřejné setkání farnosti a farní rady

Úterý 19.00-20.30. Sraz před farou.
Informace: Pavel Berka

Turistický oddíl „Meluzína“
Každou středu 16.15-17.30 v klubu,
pro holky a kluky od 6 do 12 let,
celoroční hra, možnost jezdit do
přírody.
Informace: Pája Lhotová

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.

Sněmovní kroužek
Vždy 1. středu v měsíci od 18.00 v klubu.
Smyslem je upevnění společenství,
prohloubení života z víry, příprava na
sněm, možnost seznámit se důkladněji
s Dokumenty 2. vatikánského koncilu.

Mše svatá pro mládež
Modlitební společenství

Každý čtvrtek v 17.30 hod v klubu.
Na kytaru hraje a zpívá mládež
z farnosti.
Informace: bratr Bartoloměj OFM

Vždy 2. a 4. středu v měsíci 18.00-20.00
v klubu. Písně Taize, chvály, prosby, četba
Písma, čaj, káva.

Společenství rodin (SFŘ)

Adorace

Každou poslední neděli v měsíci,
sledujte vývěsku.
Informace: Anežka Tutrová SFŘ

Charita

Čtvrtek 19.00-20.00 v kapli sv. Michala.
Konzultace a poradenství
Každou středu 14.00-16.30 na faře.
Informace: Miroslav Kotland
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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:
17:30 mše sv. pro mládež (kromě 4. 10.)
19:00 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Říjen 2001
3. 10.
4. 10.
6. 10.
9. 10.
10. 10.

St
Čt
So
Út
St

18:00

Sněmovní kroužek
klub
Slavnost sv. Františka z Assisi
10:30 Mše sv. v Hájku - Památka Panny Marie Růžencové (P. J. Ptáček)
17:00 Setkání výtvarníků
klub
14:30 UKŽ: Beseda
klub
18:00 Modlitební společenství
klub
12. 10. Pá
14:00 - 18:00 Sbírka oblečení a obuvi na Ukrajinu
v kapli sv. Jana
13. 10. So
8:00 - 14:00 Sbírka oblečení a obuvi na Ukrajinu
tamtéž
po oba dny
zároveň probíhá sbírka na nákladovém nádraží Praha – Vršovice
Přijďte pomoct!
So
19:30 Koncert: Brucknerchor - Linz (A)
kostel
14. 10. Ne
Při všech bohoslužbách finanční sbírka na Ukrajinu
15. 10. Po
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
16. 10. Út
17:00 Setkání farní rady (otevřené)
klub
17. 10. St
18.00 Sněmovní kroužek
klub
20. 10. So
15:00 Koncert: Chorus Egrensis z Aše a Chebu (smíšený sbor)
kostel
21. 10. Ne
Světový den misií – den modliteb za misie a sbírek na misijní činnost
22. 10.
24. 10.
31. 10.
1. 11.
2. 11.
4. 11.
7. 11.

Po
St
St
Čt
Pá
Ne
St

17:30
18:00
19:19

církve - sbírka při všech bohoslužbách

18:00

Příprava na biřmování – 1. setkání (sraz na nádvoří před kostelem)
Modlitební společenství (písně Taize, chvály, prosby)
klub
Koncert: Distance
klub
Slavnost Všech svatých
Památka zesnulých
Dušičková sbírka na Arcidiecézní charitu
Sněmovní kroužek
klub

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
20. 9.-7. 10.
Výstava členů Klubu výtvarníků u Panny Marie Sněžné
17.-28. 10. (10-18) Výstava: „Chodci 001“
obrazy, plastiky
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. října 2001.

