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Nadšení
V mlhavém počasí je těžké rozeznat obrysy postav, barvy ztrácejí svoji
živost, v dálce se těžko rozeznávají rysy tváří lidí – je lehké se zmýlit. Šedivé
počasí často pohltí i vnitřní život člověka, dostaví se únava, nechuť... Takto
jednotvárně působí i nevýrazné tváře lidí bez zápalu a nadšení v životě, bez
temperamentu, bez nasazení v tom, co člověk koná nebo konat má.
Musíš totiž víc chtít než muset, víc mít rád než poznat. Jiskra musí
předcházet plamen a svíce musí hořet, aby dávala světlo. Ale obdarovat je
možné jen z toho, čím jsem už sám byl obdarovaný Bohem nebo člověkem.
Musím se tedy nechat nejdříve obdarovat. Načerpat chuť do života a nadšení.
Vyjasňuj barvy své duše, ať nevybledne v tobě ten obraz, který máš podle
Boží představy vytvořit v sobě a ze sebe. Ve světě je výrazný nedostatek
optimismu a vnitřní radosti. Měj v sobě nasazení v lásce a snaze mít rád – a to
velmi konkrétně a hmatatelně.
Milan Žila, slovenské Katolícké noviny, č. 44/2001

Předsevzetí
Do Nového roku si lidé dávají předsevzetí. Mnohdy to s nimi sice dopadá
tak, že už 3. ledna se všeobecně slaví svátek „Všech věrných zemřelých
novoročních předsevzetí“, ale to na prospěšnosti starobylého zvyku nic
nemění. Jaké předsevzetí mám na mysli dnes? Společné – církev je
společenství a nikdo v ní „nekope“ jen sám za sebe. To, co řekne nebo udělá
jiný křesťan, se nějak týká i mne.
V posledních dnech mě zaujaly dvě události, které s církví, s námi
souvisejí. Doplňují se trochu jako černá a bílá. V Broumově se konal letní
divadelní festival pro broumovské kostely. Možná naposledy. Broumovský pan
vikář do televizních zpráv řekl, že on i jiní věřící byli pohoršeni a kostely, kde
se hrálo, málem znesvěceny…Čím? Tím, že se v jednom představení objevil
nahý japonský tanečník. Bylo mi z toho smutno. Říkal jsem si, kolik lidí
potom, co tohle uslyší, nad katolickou církví „zlomí hůl“. Co s takovou
uzavřenou, ustrašenou a podivínskou skupinkou? Napadlo mě, že ne japonské
divadlo s nahým tanečníkem, ale strach z nového znesvěcuje naše kostely.
A druhá událost? Mladý farář vyzval před volbami spoluobčany, aby nedali
svůj hlas komunistické straně. Komunisté, kteří se dosud nevyrovnali se svou
minulostí a přesto dnes vystupují jako nejzkušenější učitelé demokracie, na
něho podali žalobu za hanobení politického přesvědčení. Hrozily by mu až dva
roky – nebýt milosti prezidenta republiky, která trestní stíhání ukončila.
V době, kdy naše konzumem normalizovaná paměť valem slábne, je ten případ
nadějí a povzbuzením, abychom vlastní lhostejností nedali znovu šanci těm,
kteří si ji opravdu nezaslouží. Pro církev, pro mě a pro vás, jsou to „body
k dobru“.
Moje předsevzetí do roku 2002 je jednoduché: Zkusme být v příštím roce
takoví, aby v nás odvaha převládala nad strachem, zájem o druhé a o svět nad
nedůvěrou a obavami z neznámého. Zkusme být opravdu věrohodní noví lidé,
kteří se nebojí ozvat se a riskovat, nebojí se nových věcí a nové věci také
druhým lidem přinášejí. Šťastný Nový Rok!
Filip M. Outrata

Z FARNOSTI

Adventní farní rekolekce s bratrem Bernardem OFM
se bude konat
v pátek 14. 12. 2001
v sobotu 15. 12.

18.00-19.45
v kapli sv. Michala
9.00-14.30
v klubu
(8.00 mše sv. v kapli)

Příležitost ke svátosti smíření. V sobotu v poledne bude možnost občerstvení v klubu.
2

Sněmovní kroužek (diskusní) – začátek v 18 hod.
Sejdeme se v prosinci jen jednou a to první středu tj. 5. 12. v 18. 00 hodin
v klubu. Téma: Mezináboženský dialog.
V minulých dvou setkáních jsme se bavili o misiích. Diskuse byla velice živá,
názory někdy rozdílné, ale vše v duchu vzájemného obohacení. Některé otázky
a následně i odpovědi jsou formulovány v duchu před Druhým vatikánským
koncilem. Je vidět, jak moc se potřebujeme vzdělávat, naslouchat trpělivě
druhým, někdy si opravit svůj názor. Tato setkání jsou přínosná a obohacující.

Modlitební společenství – začátek v 19 hod.
Sejdeme se v prosinci ve středu 12. prosince v klubu.
„Když se modlíme společně, něco cítím, nevím, zda byste to nazvali požehnání
či milost – ale v každém případě je zde jistý pocit, který můžeme zakoušet.
Pokud ho správně využijeme, je velmi prospěšný pro rozvíjení naší vnitřní
síly.“
Z knihy Meditace pro každý den, Jeho Svatost dalajlama, 2000

Přednáška „Vše o drogách“
Myslím si, že kdo tentokrát nepřišel, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak
opravdu o něco přišel. Drogy většinou patří mezi ona nepříjemná témata, o
kterých se už neradi bavíme. A to nebudeme mluvit o těch dalších, které se
bezprostředně týkají života křesťanů.
Kdo si myslí, že drogy nejsou jeho problémem, a že tedy nemusí chodit na
žádnou takovou přednášku, šeredně se mýlí. Drogy a zkušenost s nimi se totiž
týkají každého z nás, ať pocházíme z jakéhokoliv prostředí. Drogy jsou jen
výplní toho, co jsme dlužní svým bližním a někdy také sami sobě.
Mám velkou radost, že jsem na tuto přednášku šel. Přiznám se, že se mi
vůbec nechtělo. Kluci, které pan Vašků pozval, měli krásné svědectví o tom, že
Bůh pracuje v životě každého, a ani o tom třeba nemusíme vědět. Bylo krásné
vidět a slyšet slovo naděje, že to jde vystoupit z toho kola, které člověka
závislého tak drtilo. To, co si odtud odnáším je, že lidský vztah – tedy vztah,
který lidé mezi sebou tvoří z lásky, nedokáže rozbít ani droga...
Ivan Havel je člověk, který musí zapůsobit snad na každého a je vidět, že
má srdce obdarované právě pro tyto kluky a holky. Škoda, že církev někdy
dělá, že ty chudáky na ulici – ba v zahradě nevidí... Ale kdo z nás má odvahu
podívat se do jejich očí? Obdivuji každého, kdo se do takové pomoci pustí.
Proto bych chtěl moc poděkovat Ivanovi, ale i farnosti, že pro své ovečky
takové akce dělá. Nejkrásnější dnes byl pocit, kdy jste cítili, jak moc jsme
všichni těm klukům do života přáli, aby se jim návrat mezi nás „normální“
vydařil! Ještě jednou díky!
Petr Chlápek
____________________________________________________________
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
se uskuteční se souhlasem České biskupské konference ve dnech 3.–6. 1. 2002.
Hlavním smyslem sbírky je pomoc potřebným lidem.
Tato sbírka se uskutečnila poprvé v letošním roce 2001 a setkala se
s velkým ohlasem. Byla doprovázena skupinkami obětavých farníků, ke
kterým se přidali i další lidé a svým zpěvem, kde převládaly zejména koledy a
další lidové písně přispěli k získávání finančních prostředků do připravených
pokladniček.
Obracíme se proto na všechny, kteří chtějí svojí účastí na Tříkrálové sbírce
konkrétně pomoci:

Hledáme především vedoucí tříčlenných skupinek koledníků. Ti musí
být starší 18 let a mít platný občanský průkaz. (Ostatní členové skupinky
koledníků mohou být mladší, třeba i děti.)
Vzhledem k tomu, že kostel Panny Marie Sněžné má tak výjimečnou
polohu v centru Prahy a rozvíjí se kolem něj život bratří františkánů, přijde do
našeho kostela mnoho návštěvníků. A kdo jiný by je měl oslovit, než právě my
z farnosti. Kolik lidí, těch ubohých bez prostředků, přijde vždy v týdnu na faru
alespoň pro trochu jídla, někdy i oblečení či radu. To je pomoc, kterou můžeme
poskytnout. Samozřejmě to vyžaduje nejen lidské úsilí, ale také finanční
prostředky. Je nutné si uvědomit, že pomoc je třeba poskytovat také starým,
nemocným a jinak postiženým lidem dlouhodobě. A právě na těchto větších
projektech, které nejsme schopni sami realizovat, se chceme alespoň trochu
podílet svojí aktivitou při této sbírce. Z těch větších projektů, které se
uskuteční pod záštitou Arcidiecézní charity pak můžeme jmenovat např.
rekonstrukci prostor nově budovaného Stacionáře Arcidiecézní charity Praha
pro postižené děti v Berouně, vybavení nově otevřeného charitního Domova
pro seniory v Příbrami apod.
Dokážeme se přemoci, najít důvod, proč je dobré udělat něco pro druhého
bez nároku na odplatu, udělat ten první krok a přihlásit se? Organizační
pokyny budou všem zájemcům včas sděleny a současně budou zveřejněny na
nástěnce.
Pokud se rozhodnete stát se vedoucím skupinky (nebo se jinak zapojit),
přihlaste se prosím nejpozději do 10. prosince 2001 na faře (můžete tak
učinit osobně nebo telefonem č. 22 24 62 43) nebo u koordinátora sbírky
v naší farnosti M. Kotlanda vždy ve středu 14.00-16.30 na faře.
za Vaši pomoc a ochotu děkují bratr Michal a M. Kotland
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Ve čtvrtek 3. ledna 2002 při mši svaté v 18.00 hod. bude v kostele
Panny Marie Sněžné požehnáno všem koledníkům. Mši sv. bude celebrovat
kardinál Miloslav Vlk. Koledníci i všichni ostatní jsme srdečně zváni.
Při Tříkrálové sbírce 2001 byl celkový výtěžek cca 35 000,- Kč. Farní
charita u P. Marie Sněžné obdržela v červnu 2001 cca 17 000,- Kč, tj. 50%
z celkové vybrané částky (po odečtení nákladů). 12 000,- Kč bylo věnováno
na tři letní tábory (Jan Deutsch, oddíl Meluzina, bratr Filip). Na rok 2002 bylo
přislíbeno, že se do farností na charitní potřeby vrátí 70 % z vybraných peněz.
Prosíme o spolupráci, abychom mohli pomoci těm, kteří to potřebují. Díky.
Ludmila Jirsová

Zpívání
Jako loni se pokusíme zazpívat několik koled před naším kostelem v sobotu
5. ledna 2002 u příležitosti Tříkrálové sbírky. Protože se nám setkání s kytarou
líbila, sejdeme se v prosinci v pondělí v 19.00 hod. v klubu – 10. 12. a 17. 12.
Moc se těšíme.
Zdeněk Řeřicha, Ludmila Jirsová

Ještě jednou zpívání s dětmi i rodiči
První zkouška dětí (a rodičů, příklady táhnou) se uskuteční v neděli 9. prosince
v 11 hod. (po mši sv.) v klubu a ještě další neděli 16. 12. opět po mši v klubu.
Věříme, že své děti, milí rodiče, podpoříte a přijdete s nimi. Budeme zpívat
známé koledy. Pokud budete souhlasit, zazpíváme si společně v neděli 6. ledna
odpoledne (od 14 hod.) před naším kostelem u příležitosti Tříkrálové sbírky.
Po domluvě můžeme zpívat i jindy a jinde.
Těší se Lucie

______________________________________________________________________

Šťastné a požehnané Vánoce,
svátky lásky Boha k lidem,
lásky člověka k člověku,
lásky ke všemu stvořenému.
PF 2002

redakce

____________________________________________________________
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FRANTIŠKÁNI
Mychal Judge OFM (1933-2001)
Je krásné potkávat v životě lidi, ze kterých vyzařuje dobro a ušlechtilost.
Vzpomínám si přesně na první setkání s františkánským knězem br. Mychalem
Judgem, na jaře 1997, kdy přijel poprvé navštívit Prahu a své spolubratry
františkány, na jeho přátelský úsměv a pevný stisk ruky.
Při každém setkání s ním člověk prožíval radost – radost z lidského přijetí.
Vždy, když jsme s ním my bratři (františkáni) mluvili, vnímali jsme, že čas,
který s námi právě tráví, tu přítomnost, věnuje jen nám a jen pro nás. Nikomu
z nás nevadilo, že neumíme moc anglicky, ale důležité bylo, že jsme vytvářeli
krásné společenství.
Měl úžasný vhled do člověka a cit pro krásu. Vzpomínám si, když jsme
jednou stáli na chodbě našeho kláštera, prošel kolem nás jeden starší bratr,
Myke jen řekl: “Nice face“ – krásná tvář.
Při každém pobytu v Praze nás různě obdarovával. Jako kaplan hasičů
v New Yorku přivážel s sebou hasičská trička, kšiltovky, košile a vždy
rozdával: „Tohle je pro Josefa, toto pro Diega, to pro Dominika…
Věděl také, že občas sportujeme, hrajeme fotbal, v zimě hokej. Velmi mile
nás pak překvapil balík z USA, ve kterém nám poslal pro každého bratra
originální dres našich hokejistů, kteří s nimi vyhráli mistrovství světa v r. 1996
ve Vídni. Dále jsme v něm našli ročenku Haškova Buffala, Jágrova Pittsburghu
a spoustu suvenýrů. Mnoho těchto a dalších „drobností“ ukazuje na velké srdce
tohoto člověka. Na jeho lidskost, pochopení a touhu udělat druhému radost i
malými věcmi.
Když jsem se dozvěděl, že také on zahynul při teroristickém útoku ve
Spojených státech, měl jsem slzy v očích. Ale jeho smrt byla krásná. Zahynul
při službě druhým. A to si vždy přál. Když lidé utíkali z hořících mrakodrapů,
on jim běžel vstříc, aby pomáhal zraněným. Když se skláněl k jednomu ze
zraněných hasičů, sundal si helmu, aby mohl být u něho blíž a byl zasažen
padajícím trámem.
Americký herec Tom Cruise o něm řekl: „Když udílel svátost umírajícímu,
z úcty k němu si sundal přilbu, i když věděl, že je v nebezpečí. Vždyť jeho
úkolem nebylo být v bezpečí.“
P. Duffy při jeho pohřbu prohlásil: „Loučíme se s br. Mychalem.
Pohřbíváme jeho tělo, ale ne jeho duši. Pohřbíváme jeho ruce, ale ne jeho
skutky. Pohřbíváme jeho srdce, ale ne jeho lásku.“
Když jsme se naposled viděli a zároveň loučili s Mykem v jedné pizzerii
letos v červnu, kam nás pozval se sestrou Janou, děkoval jsem mu. Řekl jsem:
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„Myke, děkuji ti za vše, co jsem od tebe dostal. Za dary hmotné i duchovní. A
vždy, když jsem s tebou, vidím, jak je Bůh dobrý.“
br. Bartoloměj OFM

Rohožková kapitula OFM
Ve dnech 17.-19. 6. 2001 pořádali v Liberci bratři františkáni tzv.
„rohožkovou kapitulu“ a protože jedním z jejích hlavních témat bylo zřízení
nové modlitebně–formační komunity, byl pozván též zástupce kapucínů. Ve
stejném termínu ale bylo u nás setkání br. kněží v Praze, a tak br. provinciál
nabídl účast mně, velkému šťouralovi (nejen) ve věci zřízení domu modlitby.
A já s radostí přijal.
Setkání začalo nešporami v neděli v 1800 hod. v Ruprechticích (jedna ze
dvou minikomunit OFM působících v Liberci), kam jsem se svezl s br.
Danielem z Moravské Třebové. Následovala vydatná večeře provázená
osobními rozhovory bratří. Po ní byla rekreace spojená s oslavou 50. výročí od
složení doživotních slibů br. Benedikta, který vydatně povzbuzován
spolubratry vzpomínal na uplynulé půlstoletí. Dále se spontánně rozpoutala
diskuse nad žhavými tématy provincie, řádu i církve. Nezdálo se mi příliš
vhodné se tlačit do diskuse, ale nakonec jsem byl přímo vyzván br. Václavem,
velkým teologem před Hospodinem. Vyslovil totiž názor, že rozdělení 1. řádu
sv. Františka je dnes věcí problému neochoty zeštíhlit struktury - ze 3 generálů
1, ze 3 provinciálů 1 atd. Dal jsem mu za pravdu, že dnes skutečně neexistují
podstatné rozdíly, už jen pro všeobecnou snahu o návrat ke kořenům a
původnímu duchu – a ty jsou totožné. Spíše je rozdíl v akcentech a masovosti
jednotlivých forem života. Vlastní rozdělení jsem označil jako ovoce
nedostatku bratrství, tolerance, dialogu a neochoty přijmout druhé s jejich
specifickou variantou povolání.
Následující den byl program v kostelíku U obrázku nad Libercem
(Kateřinky; malé poutní místo opravené br. Antonínem). Po votivní mši
k Panně Marii Andělské, které předsedal br. provinciál Vianney, byla velice
živá přednáška br. Václava s diskusí. Dotkl se řady františkánských témat, ale
jakýmsi srdcem byla otázka vztahu jednotlivého bratra a společenství, otázka
přijetí a důvěry. Po modlitbě během dne a dobrém obědě pod širým nebem, na
který přestalo pršet, následovalo seznámení a diskuse o vznikající
kontemplativně–formační komunitě Prusiny (asi 12 km od Plzně). Myšlenka
není nová. Už když se bratři vraceli do Plzně a historický konvent věnovali
nově vznikajícímu biskupství, neměli v úmyslu přijmout farnost, ale nakonec
byli donuceni. Dostali nově vzniklou farnost na sídlišti s 60 000 obyvateli.
____________________________________________________________
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Během následujících 10 let se z ní stala nejživější farnost diecéze (kolem 100
akcí za rok pro všechny věkové kategorie, 11 společenství z 20 existujících
v diecézi… atd.) Zajímavým specifikem je, že tato komunita nemá žádný
automobil, a to i přes velmi časté vnější aktivity! Desetiletá zkušenost říká, že
to nejen jde, ale že je to i velmi silným svědectvím… Kéž by to bylo inspirací
pro jiné bratry, kteří si život bez auta nedokáží představit.
Pro novou komunitu se rekonstruuje stará barokní fara, která byla spolu
s kostelem, původní školou a hospodou postavena mezi třemi vesnicemi,
protože ani jedna z nich neměla na stavbu z vlastních prostředků. Vlastní život
komunity
začal od října 2001 (1 kněz, 1 jáhen, 1 laik, 3 postulanti).
Předpokládá se velký důraz na modlitbu a manuální práci a určitá otevřenost
pro jednotlivé zájemce, kteří chtějí strávit pár dní (až týdnů) v ústraní, při
zapojení do života komunity. Spojení s postulátem je ovocem zkušenosti
z podobného domu myslím v Rakousku, kde se to velmi osvědčilo. Chce se
pokusit, i přes minimální stálé příjmy, být soběstačná např. topením na
dřevoplyn, žít ze „samovýroby“ a z darů – a to je mimo obec, v pohanských
západních Čechách, kde se deklarovaly 2/3 lidí, že jsou bez vyznání!
Následovala křížová cesta br. Benedikta, při které nás bouřka zahnala do
kostela, nešpory, bahenní fotbal, tichá adorace s výstavem Nejsvětější svátosti
a večeře. Úterý 19. 6. otvírala mše sv. s ranními chválami a novokněžským
požehnáním br. Bartoloměje. Po snídani měl br. Regalát přednášku
z františkánské spirituality – jednu z připravených pro Institut františkánských
studií. Následná pestrá diskuse na aktuální témata provincie se záměrně
vyhýbala jakýmkoliv závěrům či rozhodnutím, což byla podle mne škoda. Poté
byla modlitba během dne, oběd, informace provinčního sekretáře br. Dominika
o míře realizace závěrů poslední provinční kapituly, přípravě formačního plánu
atd. Setkání bylo završeno Chválami sv. Františka.
Průměrně bylo přítomno 40 bratří provincie sv. Václava, delegát ze
Slovenska a já. Setkání mělo bratrsky otevřeného ducha, řešilo velice podobné
problémy, které řešíme v naší provincii poslední tři roky. Na znamení blízkosti
a touhy po překonání toho, co nás rozděluje, jsem pro naší provincii dostal od
br. provinciála znamení naší jednoty – Krista ukřižovaného.
Romuald Jarolímek OFMCap., převzato z čas. POUTNÍK č. 11/2001

Den otevřených dveří
25. listopadu 2001 jsme se zúčastnili oficiálního zahájení provozu domu na
Prusinách, ve kterém bude žít modlitebně-formační františkánská komunita.
Den otevřených dveří začínal v 9.00 mší svatou, kterou sloužil plzeňský biskup
František Radkovský. Kostel sv. Jakuba (z roku 1722) byl plný lidí především
z Plzně, ale viděli jsme i několik známých tváří z Prahy. Po mši vysvětil pan
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biskup dům a pak již byla možnost prohlédnout si zrekonstruovaný objekt od
sklepa (jsou tam dvě patra sklepů) až na půdu. Opravdu všechny dveře byly
otevřené a všude jsme viděli hodně udělané práce, která proměnila starou
barokní faru v moderní, jednoduše zařízený dům.
Tento den byl pro dům určitě netypický. V místnostech byla rozmístěna
řada výstavních panelů, kde jsme se mohli seznámit s průběhem rekonstrukce
domu, životem františkánské provincie, s plány této komunity. Na každém
stole bylo připraveno občerstvení, v jídelně školy se podávala výborná teplá
polévka. Všude bylo plno zvědavých návštěvníků a možnost setkání se
starými známými. Máme milou povinnost vyřídit všem ve farnosti pozdravy od
bývalé spolupracovnice sestry Amáty, která nyní žije a pracuje v Plzni.
Vedoucím komunity je bratr Šebestián, dalšími členy jsou bratři Justýn a
Lukáš, které známe z jejich několikaletého pobytu v pražském klášteře a tři
mladí uchazeči o členství ve františkánském řádu. Po svém návratu ze
Španělska (o Vánocích) se připojí ještě bratr Filip. A jak bude vypadat život,
až se dveře zase uzavřou? Neuzavřou se úplně: přes týden bude komunita
uzavřená a svůj čas rozdělí mezi modlitbu a práci. Víkendy budou věnovány
netradičním formám pastorace.
Každou neděli je v kostele v 9 hodin mše svatá a po ní je dán prostor pro
hosty v domě do 12 hodin.
Ludmila a František Jirsovi
Bohoslužby u Panny Marie Sněžné o vánočních svátcích

24. 12. Po Štědrý den
25. 12. Út
26. 12. St
30. 12. Ne
31. 12. Po
1. 1.
2002

Út

16:00 pro rodiče s dětmi
24:00 s lidovým zpěvem
Slavnost Narození Páně
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
Svátek sv. Štěpána
9:00,
11:30, 18:00
Svátek Svaté Rodiny
9:00 a 10:15 obnova manžel. slibu
Ježíše, Marie a Josefa
11:30, 18:00
sv. Silvestr I.
8:00
16:00 poděkování za uplynulý rok
Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 2002
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00

____________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – prosinec 2001
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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

Výuka dětí – náboženství

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

předškoláci a 1. tř. St 16.45-17.45
2.-3. tř.
St 17.00-18.00
včetně přípravy na 1. svaté přijímání
4.-5. tř.
Út 14.45-15.30
6.-7. tř.
Čt 17.00-18.00

Společenství mládeže
Pondělí od 19.00, sraz na nádvoří
před farou.
Informace: na faře (Lucie)

Společenství seniorů
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“
Každou středu 16.30-17.30 v klubu,
pro holky a kluky od 6 do 12 let,
celoroční hra, možnost jezdit do
přírody.
Informace: Pája Lhotová

Odpoledne pro mládež
Mše svatá pro mládež
Každý čtvrtek od 15.00 jsou
prostory klubu pro děti a mládež,
v 17.30 hod mše sv. v klubu.
Informace: bratr Bartoloměj OFM
Společenství rodin (SFŘ)
Každou poslední neděli v měsíci,
sledujte vývěsku.
Informace: Anežka Tutrová SFŘ

Setkávání výtvarníků
Vždy 2. úterý v měsíci v 17.00 v klubu.
Informace: pí Natálie Hlubučková
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Příprava dospělých na
křest
Po v 17.30
biřmování
Po a Út v 18.00
(sraz je vždy na nádvoří před kostelem)

Veřejné setkání farnosti a farní rady
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. a 3. 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.

Modlitební společenství
Vždy 2. a 4. středu v měsíci 19.00-21.00
v klubu. Písně Taizé, chvály, prosby, četba
Písma, čaj, káva.

Adorace
Čtvrtek 19.00-20.00 v kapli sv. Michala.

Charita
Konzultace a poradenství
Každou středu 14.00-16.30 na faře.
Informace: Miroslav Kotland

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
7:00, 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 v klubu
19:00 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Prosinec 2001
2. 12. Ne
5. 12. St
7. 12. Pá
8. 12. So
9. 12. Ne

10. 12.
11. 12.
12. 12.
14. 12.
15. 12.

Po
Út
St
Pá
So

17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
23. 12.
3. 1.
5.- 6. 1.

Po
Út
St
Čt
Ne
Ćt

6. 1.

So
Ne

1. neděle adventní
Plavání v YMCA
Sněmovní kroužek
klub
Benefiční koncert: Keltská kytara
klub
Adventní koncert: Zpívají a hrají členové Státní opery
kostel
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
20:00 Koncert: Chorus Angelus (Vstupné)
kostel
11:00 Nácvik koled s dětmi a rodiči
klub
14:30 Mikulášská besídka (nutné se přihlásit do 5. 12. na faře a
v neděli v klubu u Jana Deutsche)
refektář
19:00 Zpívání s kytarou
klub
17:00 Setkání výtvarníků
klub
19:00 Modlitební společenství (písně Taizé, chvály, prosby)
klub
18.00 - 19.45
Rekolekce pro farnost – br. Bernard OFM
kaple
9.00 - 14.30
Rekolekce – pokračování
klub
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
19:00 Zpívání s kytarou
klub
17:00 Setkání farní rady (otevřené)
klub
16:30 Předvánoční setkání nejen pro seniory
klub
17:30 Mše sv. pro mládež (předvánoční besídka)
klub
4. neděle adventní
18:00 Mše s požehnáním koledníkům, celebruje kardinál M. Vlk kostel
Tříkrálová sbírka
14-16 Zpíváme koledy před kostelem na Jungmannově nám.
14-16 Zpívají děti a rodiče před kostelem na Jungmannově nám.
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
14:00
18:00
19:19
19:00

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
30. 11.-6. 1. 2002 (10-18)

Od adventu do Tří králů

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 15. prosince 2001.

