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Cesta za pravdou
Nemůžeme se spokojit s vírou jenom jako s mravním apelem. Víra je živý
vztah k Bohu, který je třeba pěstovat nejen modlitbou, ale také větším
poznáním Boha pomocí zkušeností druhých lidí, každodenní četbou bible,
vzděláváním ve víře. Nestačí jenom setkávání v kostele, ale k plnohodnotné
víře patří i touha sdělit si něco o víře s druhými – neformálně při přátelských
setkáních, modlitebních setkáních, biblických kroužcích a podobně.
Zdá se mi, že mnozí křesťané se dodnes spokojují s tím, že se snaží žít
mravně. Neprohlubují ale vědomí své víry a jsou velmi rozpačití, když mají
svoji víru obhájit. vyhýbají se rozhovoru s těmi, kdo o víře nic nevědí a
dokonce se tohoto rozhovoru i bojí. Nejsme dobře připraveni na dobu, která
naší víře klade velmi nepříjemné otázky. Řešením ale nemůže být to, že se
člověk skryje do ulity svého kostela a farnosti a dělá, jako by se ho ty věci
netýkaly. My máme zvěstovat evangelium, ale tento postoj poslání a
zodpovědnosti za misii je zatím u většiny věřících ve velmi zakrnělém stadiu.
Václav Malý, biskup

Z FARNOSTI

SOS vesničky – ano či ne?
Milí přátelé, rádi bychom Vás pozvali

na setkání s paní Gerlichovou
(matka dětí v SOS vesničce Doubí)
v úterý 26.

3. 2002 v 19.19 hod. v Klubu u P. Marie Sněžné.

Od skupiny dětí z dětského domova se oddělilo děvčátko, přeběhlo ulici a
zastavilo se před cizí paní s otázkou „Máš mě ráda?“
SOS!
V lednu letošního roku jsme se seznámili ve farním klubu se situací
v Čečensku, v únoru o radostech a starostech v Americe. Pravidelnými
sbírkami pomáháme řešit těžkosti lidí na Ukrajině. Tentokrát se nám nabízí
rozhlédnout se kolem sebe u nás doma. Někteří lidé se nám přímo vnucují se
svojí bídou, o jiných možná ani nevíme. Zveme proto k setkání se sestrou
Gerlichovou, jednou z žen, které před třemi desetiletími odvážně odpověděly
na výzvu stát se matkou opuštěných dětí v SOS vesničce Doubí u Karlových
Varů. Všechny vydržely, ač netušily, co vše budou muset zvládnout přes
období normalizace. Budeme mít příležitost shlédnout videozáznam rozhovorů
s dnes už dospělými dětmi s prostřihem snímků o počátcích, kdy SOS
vesnička byla ještě staveništěm.
Dnes, kdy nadějně přibývá adopcí na dálku, položme si otázku: „Naleznou
opuštěné děti z Čech své „náhradní“ matky?“ Potřebných dětí není málo. Staví
se nová vesnička, ale v Doubí jsou opuštěné domky.
na setkání zve fr. Michal OFM

Křížová cesta na Petříně
sejdeme se u prvního zastavení na Květnou neděli 24. března ve 14.30 hod.
Zveme děti a rodiče, mladé i starší. Pojďme si alespoň jednou v postní době
projít a rozjímat cestu Ježíše, která byla i pro něho tou nejdelší a nejtěžší.
zve Helena Podlahová a bratr Josef, jáhen

Upozornění
Zpovědní služba v kostele Panny Marie Sněžné končí ve středu 27. března
před Velikonocemi. Prosíme, respektujte tento termín.
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Hospodaření farnosti v roce 2001
V následující tabulce je uveden přehled hospodaření naší farnosti v roce 2001.
Všechny částky jsou zaokrouhleny na stokoruny. Podrobnější obsah
jednotlivých položek je uveden pod tabulkou.
Příjmy:
sbírky
dary
tisk
pronájmy

432 500
98 700
143 100
168 800

ostatní
celkem

15 900
859 000

Výdaje:
bohoslužebné výdaje
zaměstnanci
tisk
služby
společenské akce
ostatní výdaje
celkem

72 600
468 700
147 100
73 300
13 400
135 200
910 300

Příjmy
Největším zdrojem příjmů farnosti jsou sbírky pořádané v neděli při mši svaté
společně s penězi z pokladniček v kostele. Uvedená částka je již po odečtení
odvodů diecézi, provincii a nejsou do ní započítány účelové sbírky, jejichž
přehled je uveden níže.
Pronájmy – pravidelně se pronajímají prostory kaple sv. Jana Nepomuckého
pro výstavy, prostory farního klubu a občas i kostel ve večerních hodinách pro
konání koncertu.
Výdaje
Bohoslužebné výdaje zahrnují hostie, víno, svíčky, květiny.
Zaměstnanci - farnost zaměstnává farní asistentku, paní, která má na starosti
úklid kostela, kostelníka, účetní (na částečný úvazek) a správce klubu. Farář,
farní vikář a jáhen jsou placeni diecézí a náklady na jejich odměnu nejsou
zahrnuty do účetnictví farnosti.
Největší část příjmů a výdajů za tisk tvoří Katolický týdeník - roční předplatné
činí skoro 113 tisíc Kč, dále jsou zde započteny všechny tiskoviny, které jsou
nabízeny k prodeji v kostele: františkánský měsíčník Poutník, farní zpravodaj
Sněženka, Liturgické texty a další.
Ve službách jsou obsaženy náklady na elektřinu, telefon a poplašné zařízení,
které je instalováno v kostele.
Společenské akce – jedná se o pohoštění při slavnostech - první sv. přijímání,
primice br.Bartoloměje, jáhenské svěcení, příspěvek pro děti na Mikuláše.
Ostatní výdaje – zde jsou zahrnuty drobné opravy, bankovní poplatky,
úklidové prostředky a další běžné režijní výdaje. Z větších položek např.
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digitální obrazovka na označování čísla písně (25 000), instalace mikrofonu na
kůr (23 000), nákup zpěvníků (7 000).
Kromě zde uvedených výdajů byla realizována oprava bočního oltáře, která
byla uhrazena z příspěvku Ministerstva kultury a z části sbírek, kterou farnost
odvádí provincii.
Na počátku roku 2001 bylo na farním účtu 152 600 Kč a z této částky byl
uhrazen rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pro rok 2002 byl vytvořen rozpočet, který
opět počítá s tím, že výdaje o něco převýší příjmy.
za ekonomickou radu František Jirsa

Částky vybrané v naší farnosti při účelových sbírkách v roce 2001
Sbírka na Nemocnici Mil. sester sv. Karla Boromejského
Haléř sv. Petra
Sbírka na Arcidiecézní charitu
Velkopáteční sbírka na Svatou zemi
Sbírka na Ukrajinu
Svatojánská sbírka na arcidiecézi
Svatopetrská sbírka na bohoslovce
Svatováclavská sbírka na církevní školství
Sbírka na misie
Dušičková sbírka na Arcidiecézní charitu
Sbírka na Ukrajinu
Mikulášská sbírka na bohoslovce

18 760
22 935
9 450
2 350
14 000
10 035
11 615
9 606
17 175
8 900
19 550
11 340

Modlitební společenství – začátek v 19 hod.
Ve středu 13. března se opět setkáme ke společné modlitbě v Klubu u PMS
(u Panny Marie Sněžné). Další setkání bude až po Velikonocích.

Matematika – další domácí úkol
Milí rodiče,
1. pololetí je za námi. Ale učení ve škole nekončí, pokračuje. Nabízím vašim
dětem možnost navštěvovat doučovací hodiny matematiky v rozsahu učiva
základní školy. Učební látku budeme procvičovat podle potřeb docházejících
dětí. Poprvé se sejdeme ve středu 6. března v 17:00 hod. v Klubu u PMS.
Ludmila Jirsová

Chcete si přečíst něco povzbudivého?
V neděli 10.března dopoledne bude možné zakoupit v klubu křesťanskou
literaturu.
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Motto 1: „Množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad ní.“ (Gen 1, 28)
Motto 2: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ (Mk 16, 15)
A co v té zemi čeká?
Prázdná místa, ku stavbě domu či chrámu?
Cesty k pokladům vroubené nestvůrami a nepřáteli?
Noví přátelé, kteří čekají na zvěstování pravdy?

To všechno se dozvíme 14.7. – 28.7. 2002
na dětském letním táboře, který pořádá sdružení
Campamento ’99 a naši milí bratři dominikáni!
Tábor se bude konat v táborové základně
v lesnatém údolí řeky Mže u Stříbra poblíž vesničky Olešín.
Na tábor zveme všechny děti ve věku od 6 do 14ti let nejen
z křesťanských rodin. Děti budou ubytovány v dřevěných
chatkách a čeká na ně bohatý duchovní i sportovní program
a samozřejmě celotáborová hra.
Cena tábora pro jedno dítě je 3000,- Kč. V případě, že by cena
měla být zásadní překážkou v účasti dítěte na táboře, obraťte
se na níže uvedené kontaktní osoby. Příspěvek musí být zaplacen
nejpozději do 31. 3. 2002. Dřívější platby jsou samozřejmě vítány.
Platby provádějte na účet eBanky, číslo účtu 130 108 001,
kód banky 2400, variabilní symbol: rodné číslo dítěte.
Přihlášku pro Vaše dítě najdete na druhé straně tohoto listu
nebo si ji můžete vyzvednout v kostele sv. Jiljí na Praze 1, na faře
nebo nás kontaktujte přímo:
Kateřina Koronthályová 0604/571954, 02/33381002, kaca@bluenet.cz
Líza Urbanová 0604/816893, 02/581
www.campamento99.cz

„Každý, kdo má touhu předat své vědění, kulturu i víru dál, nechť neváhá,
vezme atributy svého rodného kraje a jede dobýt novou zem, dřív než se tam
dostane nepřítel.“
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 31. 3. 2002 na adresu:
Campamento ’99, Kateřina Koronthályová, Štěpánská 16, 110 00 Praha 1
S přihláškou svých dětí neváhejte, počet míst na táboře je omezen!
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Přihláška na dětský letní tábor v Olešíně u Stříbra
14. července -28. července 2002
Jméno a příjmení dítěte .........................................................................................
Adresa ....................................................................................................................
................................................................................................................................
Rodné číslo dítěte ..................................................................................................
(uveďte jako variabilní symbol při platbě)

Jméno a příjmení jednoho z rodičů .......................................................................
Telefon ..................................................................................................................
Datum
Podpis rodiče
Přihlášku odešlete nejpozději do 31. března 2002 na adresu:
Campamento ’99, Kateřina Koronthályová, Štěpánská 16, Praha 1, 110 00
Tel: 02/33381002, 0604/571954
Další podrobné materiály obdržíte po odeslání této přihlášky.

Sněmovní kroužek
Sejdeme se ve středu 6. a 20. března v 18 hod. v Klubu u P. Marie Sněžné.
Začneme s novými podklady na rok 2002 s názvem Bible.
Základním posláním apoštolů bylo, aby lidem zvěstovali radostnou zvěst o
Ježíši a životě podle jeho příkladu. V dnešní době jsme všichni apoštolové a
máme lidem říkat o evangeliu. Děláme to? Víme, jak na to? Máme pocit, že je
málo zapálených lidí pro zvěstování evangelia světu? Co s tím? Chceme hledat
cesty, řešení, ptát se každý sám sebe, co já vlastně dělám jako křesťan? Nejsem
spokojený sám se sebou doma u televize? A tak bychom mohli pokračovat
dále. Na tyto a další otázky se pokusíme hledat odpovědi.
Na minulém setkání jsme si povídali ještě na téma „Sociální život“:
- lidé tolik nestrádají po stránce hmotné (existují sociální dávky, farní
charita, proto je důležité patřit do jedné farnosti, která může pomoci), ale
potřebují pomoc v oblasti duševní, povzbudivé slovo, vyslechnutí, radu, ptají-li
se na ni
- je potřeba aktivně se podílet na aktivitách (petice, podpisové akce), které
se věnují sociální činnosti
- již samotnou přítomností v zaměstnání a poctivě odvedenou prácí dochází
k „posvěcování ekonomiky“.
zapsala Ludmila Jirsová

DOPORUČUJEME
Rekolekce pro manželské páry na téma „Půst – moje cesta k Otci“
(P. Ant. Forbelský) se koná 9. 3. od 9 do 16 hod. v Komunitním centru sv.
Prokopa v Praze-Nové Butovice. Stanice metra B - Hůrka, Slunečné náměstí.
Polední občerstvení zajištěno. Pouze pro přihlášené: tel.: 20181777.
Přednáška „Souvislosti mezi psychologií a duchovním životem“ –
Mgr. MUDr. M. L. Stajnerová - 25. 4. od 9.30 hod. v Pastoračním středisku
sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6.
Žalmy a katecheze – minicyklus pro každého, kdo se zajímá o žalmy a práci
s nimi – se bude konat vždy ve čtvrtek 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3. v 17-18:30 h.
v Arcidiecézním katechetickém středisku, Thákurova 3, Praha 6. Přednáší
biblisté P. Josef Hřebík, Th.D. a P. Jaroslav Brož, Th.D. Přihlášky: telefonem
20181317.
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Z CÍRKVE
Diecézní pouť rodin
V letošním roce si připomínáme 750. výročí narozenin svaté Zdislavy. Při
této příležitosti se uskuteční v sobotu 11. května 2002 diecézní pouť rodin
do Jablonného v Podještědí na poděkování za dar rodinného společenství.
Poutní mše svatá v bazilice sv. Vavřince, kterou bude celebrovat otec biskup
Škarvada, začne v 11 hodin. Během pouti počítáme i s doprovodným
programem pro rodiny.
V březnu budou rozesílány do farností materiály, které budou nabízet
inspiraci k přípravě na pouť, ale budou současně obsahovat podněty pro
společenství rodin, pro jednotlivé rodiny i ostatní členy farnosti.
Již nyní bychom rádi povzbudili rodiny diecéze - úplné i neúplné - k účasti
sna této pouti i k zapojení se všech ostatních do duchovní přípravy.
diecézní Centrum pro rodinu

Můžeme se těšit na nám dobře známou Ztracenou kapelu, představení
Popelka Nazaretská či koncert některých rodin z diecéze.

Milé děti, rodiče, babičky a dědečkové a ...
Tuto příležitost chceme využít i my a jet společně autobusem. Náklady nebudou
vysoké, bude to jedna z dotovaných aktivit z rozpočtu farnosti.
Naše farnost, kromě jiného, upoutává náhodné návštěvníky právě velkou a
živou účastí rodin na mši svaté pro děti v neděli. Nechcete, milí rodiče, udělat
radost dětem i sobě a vyjet společně mimo Prahu? Máte-li zájem se účastnit,
hlaste se prosím během března nejlépe po dětské mši u Jana Deutsche v klubu,
na faře nebo na telefonu 22313513 (Jirsovi). Je nutné nahlásit počet
dospělých, dětí a kontakt na sebe. Každému musíme potvrdit místo v autobuse.
Těšíme se na hezký výlet do Podještědí. Podrobnosti budou v dubnovém čísle a
na nástěnce.
bratr Bartoloměj

POZVÁNKA DO KINA
O novém světě
Pokud jste se nenechali odradit možná až příliš bombastickou reklamou,
zašli jste do kina na film Společenstvo prstenu, první ze tří dílů Pána prstenů –
a tím jste nahlédli do nového světa, obývaného neznámými bytostmi, hobity,
elfy, skřety a trpaslíky.
Autor Pána prstenů, profesor staré angličtiny pan J.R.R. Tolkien, se vlastně
proti své vůli stal zakladatelem celého literárního žánru – fantasy, knih o
světech, které existují jenom ve fantazii spisovatele a jeho čtenářů. Knížek
fantasy, ale i fantastických filmů a her jsou dnes kupy a hory, a stejně tolik je
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světů, do kterých se dá unikat, kde nevládnou naše lidské starosti, kde je
možné příjemně zapomenout. V čem je Tolkienův svět jiný?
Ten, kdo se začte do děje Pána prstenů, si brzy uvědomí jednu věc –
v tomhle světě není nic snadné, vládne tu boj dobra se zlem, boj tak neúprosný,
že se zdá, jakoby mnohem slabší dobro muselo podle vší logiky prohrát.
Připomíná to náš svět, kde je třeba mír věc tak křehká a zničit ji je mnohem
snazší než udržet nebo obnovit. Tolkien jako hluboce věřící člověk věděl, že
lidské bytosti jsou křehké a je snadné je zkazit a zahubit falešnými sliby, ale
stejně dobře věděl, že je v každém skryto semínko dobrého a jde jen o to je
probudit a posilovat, tak jak to uměl šedý poutník, čaroděj Gandalf.
Je to svět víry v dobro a pravdu, v moc odpuštění a milosrdenství, v sílu
oběti. Svět, v němž ti nejmenší a nejslabší dokážou svou odvahou a věrností
největší věci, dokážou zachránit svět pro sebe a pro všechny. Svět naděje –
svět křesťanský.
Ve druhém dílu Pána prstenů, Dvou věžích, se čtenář setkává se zvláštními
bytostmi – enty, napůl stromy a napůl tvory podobnými lidem. Tihle „pastýři
stromů“ kdysi dávno přišli na svět proto, aby chránili ty bezbrannější z živých
tvorů – rostliny, a zvláště stromy. Tolkien měl stromy moc rád, stejně jako měl
moc nerad moderní techniku. A enti se narodili právě z téhle jeho celoživotní
lásky. Na svět, do našeho světa tak přišlo něco nového – při procházce lesem
asi nepotkáme dobráckého Stromovouse, jak si pomalým hlubokým hlasem
zpívá písničku o hvozdech dávných časů, ale možná se budeme na každý strom
už dívat trošičku jinak a mít jej třeba – o trošku radši.
A tak svět, který vznikl ve fantazii jednoho člověka, není vůbec neskutečný.
Mnohé staré a známé věci díky němu můžeme uvidět nově, v novém prostoru a
nové hloubce, a tím se nám celý náš svět, který někdy tak rychle všední a
šediví, obnoví. Není to dobrá zpráva pro ty, kdo uvěřili tomu, který „všechno
tvoří nové“?
Filip M. Outrata

Z FARNÍ KNHOVNIČKY
Václav Malý: Cesta za pravdou
Kniha rozhovorů, které s biskupem Václavem Malým vedl Jan Jandourek,
vyšla sice již v roce 1997, krátce po jeho jmenování biskupem, ale jistě stojí za
přečtení i dnes. Provází nás životem Václava Malého. Při čtení si uvědomíme,
že jeho život je opravdu dobře charakterizován názvem knihy. Kromě
životopisných údajů a vzpomínek zde najdeme i řadu podnětů, které nám
mohou posloužit k zamyšlení nad našimi vlastními životy.
Jedna ukázka z knihy je na úvodní stránce této Sněženky, druhá následuje:
___________________________________________________________
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Stojí celosvětově církev před nějakým zlomem?
Určitě ano. Zdá se mi, že končí jedna éra „kněžského obrazu“ církve. Je
třeba hledat model věrně reagující na nové podmínky a situace. Další zlom je
dán kontaktem s různými kulturami a náboženstvími, což vyžaduje vážný
teologický dialog s nimi. Tady se rozhodne, zda církev bude i nadále
obohacovat svět, nebo ne. Když se bude pořád stavět do pozice kárající
dozorkyně jistých hodnot, bude to cesta k zániku. Jsme teprve na začátku
cesty.
K přečtení doporučuje František Jirsa

KLUB VÝTVARNÍKŮ
Dalším členem Klubu výtvarníků při kostele P. Marie Sněžné je fotograf –
pan Vlastimil Malý. Je to umělec, který velmi brzy své povolání začal vnímat
jako své poslání,v němž se beze zbytku ztotožňuje s posláním a cílem Klubu
výtvarníků vycházejícího z podstaty křesťanství a potřeb života církve
v současnosti. Jeho dílo je tak přesvědčující, že i kdyby žádný Klub výtvarníků
neexistoval se svým jasným cílem – jeho fotografie jednoznačně mluví o tom,
kdo je pan Vlastimil Malý a jakým směrem se ubírá jeho lidsky skromný a
jednoduchý, ale duchovně přebohatý život. Z jeho hlubokého křesťanství
vytryskává jeho umění, které nabízí duchovní občerstvení všem, kdo alespoň
trochu zatouží poznat, či pokochat se krásou prosté křesťanské lásky. Jeho
přístup k lidem, jeho skromnost a odpovědnost i za ten nejmenší čin opravdu
dojímají.
Svou první fotografii zhotovil ve 14 letech fotoaparátem za 12 Kč a byla na
ní jeho maminka. Vyučil se v oboru fotograf. V mládí měl zájem o tvorbu
reportáží, později v zaměstnání se věnoval atelierním, reklamním, módním
fotografiím a katalogovým záběrům, postupně však, jak dozrával v umělce,
začal upřednostňovat sakrální náměty a život křesťanů. Byl dlouholetým
členem bývalého družstva Fotografia. Vyučoval na mistrovské škole
fotografické. Účastnil se řady soutěží a výstav. Jako citlivý člověk již několik
let spolupracuje s Domovem Svaté rodiny v Praze 6-Liboci. Při této spolupráci
se zrodil celý soubor citlivých fotografií zachycujících život těžce zdravotně a
mentálně postižených lidí, obyvatel Domova. Z jejich pohledů cítíme touhu po
životě. Jinde vidíme jen smutný osud nereagujícího člověka. Všechny záběry
jsou hluboce procítěné a nejenže dojímají diváka, ale učí ho a přímo vybízejí,
aby sám obměkčil své srdce a přemýšlel o tom, co je opravdivá činná láska a
kde je její zdroj.
Právě v tom vidím, jak obrovským přínosem pro umění, a i proteplení
našeho lidství, má tvorba fotografa pana Vlastimila Malého. Díky za to.
Stanka Čermáková – Hrtánková, malířka
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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

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: Natalie Hlubučková

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

___________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – březen 2002
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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 (mimo Zelený čtvrtek)
19:00 adorace v kapli sv. Michala
středa a neděle: 17:15 křížová cesta (v době postní)

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Březen 2002
3. 3.
6. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
15. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.

Ne
St
Po
Út
St
Pá
Ne
Po
Út

14-15
18:00
18:00
17:00
19:00
8:00

Plavání v YMCA
Sněmovní kroužek
klub
Mše svatá za spravedlivý mír
Setkání výtvarníků
klub
Modlitební společenství (písně Taizé, chvály, prosby)
klub
Připomínka 14 umučených bratří
Sbírka na arcidiecézní charitu
18:00 Kající bohoslužba
17:00 Setkání farní rady (otevřené)
klub
19:19 Koncert: Markéta a Lazarové
klub
20. 3. St
14:30 UKŽ: Přednáška s diapozitivy
klub
18:00 Sněmovní kroužek
klub
23, 3, So
9:00 Předvelikonoční úklid kostela
24. 3. Ne
Květná neděle
14:30 Křížová cesta na Petříně nejen pro děti – sraz u 1. zastavení
26. 3. Út
19:19 SOS vesničky - ano či ne?
klub
28. 3. Čt
Zelený čtvrtek
18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně
29. 3. Pá
Velký pátek
15:00 Křížová cesta
16:00 Velkopáteční obřady
30. 3. So
Bílá sobota
20:00 Velikonoční vigilie-celebruje biskup Škarvada
31. 3. Ne
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (v 9:00 svěcení pokrmů)
1. 4. Po
Pondělí velikonoční (9:00, 11:30, 18:00, není dětská)
3. 4. St
18:00 Sněmovní kroužek
klub
7. 4. Ne
14-15 Plavání v YMCA
Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
25. 2.- 22. 3. 2002 (10-18) Cestou domů – obrázky a foto dětí z dětských domovů
______________________________________________________________________________________

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Kontaktní adresy: 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

