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Služebníci
Ať si to přiznáme či nikoli, naším znamením pro svět, pro naše současníky
není znamení popelce na čele na popeleční středu, tím méně velikonoční
obřady v našich kostelech. To znamení je jiné - je to znamení života, schopnost
žít a spoluvytvářet tvář světa, a to tak, aby nebylo pochyb o tom, odkud
vycházíme a kam svým úsilím směřujeme. Je mylné domnívat se, že náš
duchovní svět, náš život s Kristem a s církví snad nesouvisí se vším ostatním,
co se děje okolo nás. Naopak - kdo jiný, než my, křesťané, by měl mít
povinnost vstupovat svým hlasem do dění tohoto světa, kdo jiný může
proměňovat jeho tvář než ti, kteří jsou pevně zakotveni v trvalém Božím řádu,
v řádu lásky. Křesťané jako občané jsou i tady nad jiné povoláni následovat
Pána, který se pro tuto proměnu nechal přibít na kříž a přinesl naději, jejíž jsme
my nositelé.
Druhý vatikánský koncil zdůraznil a prohloubil dosavadní sociální učení
církve a zřetelně formuloval naši povinnost užívat svého hlasu k podporování
veřejného blaha, k podpoře všeho, co je v duchu řádu světa, stvořeného Bohem
a Bohem milovaného. Chválu zaslouží všichni, kdo ve službě veřejným
zájmům, které jsou ve shodě s lidskou přirozeností, berou na sebe břemena
spojená s vykonáváním tohoto úkolu.

Je na nás, abychom ukázali činy, že naše víra je vskutku věcí veřejnou, že
naše osobní zaujetí, solidarita a iniciativa ve prospěch celého společenství lidí
je založena na schopnosti a ochotě naslouchat i hlasům těch, kteří třeba
nesdílejí s námi naše duchovní kořeny nebo vyznání, že dokážeme pro věci
obecného dobra (neboť dobro, stejně jako láska, je jen jedno) uznávat
rozmanitost a mnohotvárnost cest všech, kteří s upřímným přesvědčením
usilují o obecnou nápravu věcí i dobro každého jednotlivce.
Naše místo je všude tam, kde se vytváří a formuje vědomí a výchova
svébytných občanů a bytostí, kde je třeba čelit bezpráví a útlaku, tedy v oblasti,
kterou nazýváme politikou. Odbory, politické strany i občanské instituce jsou
místem, kde má být vidět naše snažení prodchnuté otevřeností a láskou, ale i
velkou morální silou a odvahou.
Jako křesťané, jako součást a stavební kameny církve, jsme v tomto
zvláštním prostoru na rozdíl od mnohých jiných svobodni, nejsme vázáni tím
či oním politickým systémem či doktrinou - právě proto se můžeme stát
záštitou důstojnosti každého člověka jako obrazu věčného Boha. A protože se
v našem životě jedinečným způsobem prolíná touha spojovat požadavek
"svatosti", schopnosti dokonalého splynutí s Bohem, s trvalým vědomím naší
lidské slabosti, dokážeme o to lépe než jiní chápat kořeny zla i metody boje s
ním, stejně jako potřebu lásky a odpuštění, bez nichž nelze v tomto boji
zvítězit.
V tomto duchu jsme především povoláni pracovat na přetržení osudového
řetězce zla, zastavení laviny nenávisti, k tomu, aby nespravedlnost, zloba a
sobectví byly odhaleny ve své ubohosti a mravní slepotě, ale především ve své
bezvýchodnosti coby způsobu a klíče k řešení problémů, které sužují náš svět.
Jakkoli toto vše zní vznešeně, cesty k uplatnění jsou velmi konkrétní a
věcné. Musí vždy vycházet z reálné situace a odpovídat skutečným potřebám
světa. Musíme mluvit jazykem své doby, který osloví naše současníky,
jazykem zřetelným, otevřeným a reálným, tak reálným, jako je reálný svět

počítačů, bez něhož se dnes nelze obejít.
Začněme u sebe: zkoumejme, co jsme udělali pro růst dobra ve svém okolí,
ve své farnosti, na svém pracovišti, jak se o ně dokážeme zasazovat ve věcech
veřejných. Bylo by málo, kdybychom zůstali jen skupinou lidí, ujišťujících se
navzájem o svých nejlepších úmyslech, ale sevřených strachem a nejistotou, co
nás očekává vně našich dveří. Čím je lidem sůl, není-li slaná?
Ať se pohled na velikonočního Beránka stane naší silou překročit stín
vlastní slabosti a zdrojem odvahy vykročit vstříc dni, který přichází. Neboť
toto je ten den, toto je nám darovaná příležitost, radujme se.
J.-J. Outrata
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Z FARNOSTI

V neděli 28. dubna v 9 hodin
při mši sv. bude v kostele Panny Marie Sněžné
udělena biskupem J. Škarvadou
svátost biřmování
několika našim farníkům
Tuto velkou událost v jejich životě chceme společně oslavit také
v Klubu u P. M. Sněžné. Klub bude otevřen již od 8 hodin kvůli přípravě
pohoštění. Prosíme všechny, kdo mohou pomoci, aby přišli a něco dobrého
přinesli.
Janka Procházková

Život v době bronzové
aneb

letní tábor farnosti Panny Marie Sněžné
Pro koho: Všechny holky a kluky ve věku
od 7 do 14 let.
Kde:
Habartice u Klatov
Kdy:
29.6. – 13.7.2002
Cena:
2480,Přihlášky a informace:
Honza Deutsch, tel.: 51 81 04 52
nebo br. Bartoloměj OFM na farním úřadě.
Diskutujeme v 18 hod.
___________________________________________________________
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Téma: Co nám dnes Bible říká? Sděluje vůbec něco?
Středa 3. a 17. dubna v 18 hodin v Klubu u P. M. Sněžné.

Modlitební společenství v 19 hod.
Sejdeme se ve středu 24. dubna v 19 hodin v Klubu u P. M. Sněžné.
Ve středu 10. 4. v 18.30 hod. se sejdeme na přednášce „Křesťané
v diasporách“- Prof. L. Armbruster SJ, Praha-Tokio. Ječná ul. č. 2, 1. patro,
místnost č. 24.
V květnu se sejdeme až ve středu 15. 5. v 18 hod.v klubu.

Matematika – další domácí úkol
Nabízím vašim dětem možnost navštěvovat doučovací hodiny matematiky
v rozsahu učiva základní školy vždy ve středu od 17 hod. v Klubu u P. M.
Ludmila Jirsová
Sněžné. Noví zájemci předem volejte 22313513.

Pouť do Jablonného v Podještědí
na poděkování za dar rodinného společenství do působiště sv. Zdislavy
Kdy?
v sobotu 11. května 2002
Odjezd: přibližně v 8.30 hod (místo a čas budou upřesněny)
Co?
v 11 hod. mše svatá v bazilice sv. Vavřince
celebrovat bude biskup Škarvada
Co dál? Ztracená kapela, Popelka nazaretská, aj.
Návrat: okolo 19.00 hod.

Milé děti, rodiče, babičky a dědečkové a ...
pojedeme autobusem, jídlo na celý den s sebou
platí se při přihlašování, za osobu: 50,- Kč, za rodinu: 100,- Kč
hlaste se vždy v neděli po dětské mši v klubu
u Jana Deutsche
na faře v úředních hodinách
u Lucie nebo br. Josefa
informace na telefonu 22313513
Ludmila Jirsová
Navštívíme hrad Lemberk, kde je v květnu výstava věnovaná svaté Zdislavě.
Podle časových možností se cestou zastavíme i na dalších zajímavých místech.

Pojede s námi farní vikář bratr Bartoloměj OFM.
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Z FARNÍ KNIHOVNIČKY
Joseph kardinál Ratzinger: Křesťanství na přelomu tisíciletí
Rozhovory s prefektem Kongregace pro nauku víry Josephem Ratzingerem
připravil Peter Seewald. Kniha má tři části – v první se seznámíme
s kardinálovým životem od jeho dětství na bavorském venkově až do
současnosti, kdy zastává významné místo v církevní hierarchii. Ve druhé části
se věnuje současným problémům katolické církve, zvláštní část je věnována
situaci církve v Německu. Třetí část má název „Na prahu nového věku“ a je
zamyšlením nad budoucností církve.
Z knihy uvádíme dvě ukázky:
Vy sám, což jste opakovaně zdůrazňoval, jste se vždy znovu pokoušel zůstat
věrný druhému vatikánskému koncilu. Na druhé straně jste několik let po
ukončení koncilu mluvil o „zlém duchu koncilu“ a stanovil jste negativní
bilanci. Co se nepodařilo?
„Očekávání se nesplnila – to je čistá, statisticky doložená zkušenost. (...)
Těžko popřít, že jsme žádnou hodinu křesťanství nezažili, nýbrž že
následovalo mnoho pádů – vedle nového rozkvětu, který je tu také.
Proč tomu tak bylo? Pokusím se uvést dvě věci: Za prvé se od nás
očekávalo příliš mnoho. Církev nemůžeme vytvářet sami. Můžeme konat svou
službu, ale na samotné naší aktivitě blaho či bída nezávisí. Velké dějinné
proudy si šly svou cestou. Zčásti jsme je také špatně odhadli. To je jedna věc,
že tu bylo přílišné očekávání, které v tomto smyslu také nebylo ani docela
správné. Chtěli jsme totiž vidět křesťanství růst v celé šíři a nepoznali jsme, že
hodina církve může vypadat také docela jinak.
Druhá věc je, že mezi tím, co chtěli otcové, a tím, co bylo zprostředkováno
veřejností, a co potom utvářelo obecné vědomí, existoval značný rozdíl. ...“
Zdá se, že církev lpí na zajištění svých dědičných statků, investuje mnoho
peněz, času i energie na udržení nemovitostí. Neměla by místo toho spíše více
objasňovat, v čem je její nabídka spásy?
„V tom bych vám dal za pravdu. Také v církvi je setrvačnost velmi silně
zakořeněna. Proto má sklon hájit jednou získaný majetek a pozice. Schopnost
uskrovnit se a nechat se prořezat není správně rozvinuta. (…) Bohužel tomu
bylo v dějinách vždycky tak, že církev neměla schopnost sama se zbavovat
pozemských statků, nýbrž že jí musely být vždy znovu odnímány, což jí bylo
potom ku prospěchu.“
K přečtení doporučuje František Jirsa

___________________________________________________________
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CHARITA
Pomoc Ukrajině
Dostali jsme fax od otce Volodimira Lose a jeho maminky, která spravuje
organizaci Živá rodina ve městě Bučač. Píše se v něm:
„Milí přátelé, děkujeme vám ze srdce upřímně všem, kteří nám pomáháte.
Vaše služba (posílání věcí) má stále velký smysl, protože pomáhá mnoha lidem
vyřešit část jejich domácích starostí. Pomáháme oblečením celému okresu
Bučač (to je město a 50 vesnic), které rozdáváme podle seznamu opravdu
potřebným lidem. V jídelně stravujeme denně 35 potřebných lidí. Naše činnost
je poctivě kontrolována státem, zda se tato pomoc využívá správně.
Stát také důkladně kontroluje všechny humanitární akce, proto i proclení
vagónů trvá nyní dlouho a musíme projít mnoho různých instancí, než
dostaneme povolení převzít vaši zásilku. Tak se stalo, že vagóny, které jste
poslali v listopadu, mohli jsme otevřít až nyní, tj. v únoru. Začínáme nyní
rozdělovat oblečení a nemělo by proto smysl dělat jarní sbírku v plánovaném
termínu v dubnu. Pokud byste místo toho mohli udělat sbírku peněz, můžete je
poslat na naše konto v Bučači, kde budou použity na potřeby jídelny. Musíme
si totiž všechny potraviny na její provoz kupovat sami a platit také nájem, plyn,
elektřinu apod.
Ještě jednou vám všem upřímně děkujeme, posíláme požehnání a modlitbu
a máme naději na další spolupráci s vámi.“
Proto všem, kdo se zajímáte o pomoc Ukrajině, oznamujeme, že nyní na
jaře bude pouze finanční sbírka, v kostele P. M. Sněžné v neděli 14. dubna při
každé mši sv. Další sbírku oblečení a obuvi plánujeme předběžně na podzim
12-13. října 2002.
PhDr. Markéta Koronthályová

Azylový dům svaté Terezie
Každé době, v každé společnosti existuje určité procento lidí, kteří jsou
zcela nebo částečně odkázáni na pomoc druhých. V současné společnosti, která
vyžaduje od každého z nás vysokou míru sociální přizpůsobivosti, je počet
těchto lidí vysoký a neustále narůstá. Nejedná se jen o lidi staré, postižené a
nemocné. Často naši pomoc potřebují lidé, kteří se v okamžité nouzi ocitli
vlivem nových nebo nenadálých životních okolností (ztráta zaměstnání, rozpad
rodiny, ztráta bydlení...), které nemohou nebo neumějí sami vyřešit.
Se záměrem pomáhat těmto lidem zakoupila Arcidiecézní charita Praha
v roce 1999 v Pernerově ulici č. 20 v Praze-Karlíně činžovní dům a zřídila zde
Azylový dům svaté Terezie s poradnou pro lidi v nouzi. Počátky byly opravdu
skromné, byly k dispozici dvě místnosti v přízemí domu, z nichž jedna sloužila
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jako kancelář a prostor pro samotnou sociální práci s klientem. Druhá sloužila
pro nouzové ubytování pro lidi bez přístřeší.
Dnes by patrně klienti z počátků fungování Azylový dům těžko poznávali.
Celý objekt prošel náročnou a nákladnou rekonstrukcí, v podkroví vznikla
nová půdní vestavba, suterén byl zcela uzpůsoben potřebám klientů. Nová
fasáda udělala z Azylového domu ozdobu celé ulice. Služba v domě funguje
nepřetržitě, v obzvláště akutních a naléhavých případech mohou lidé se svými
problémy těžkostmi kontaktovat pracovníky domu v kteroukoli denní i noční
hodinu. Těžiště sociální práce je však směřováno do úředních hodin poradny,
která je otevřena od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin. V poradně mohou lidí
konzultovat své sociální, pracovní, bytové, zdravotní a jiné problémy
s kvalifikovanými pracovníky. Kromě toho může dům klientům poskytnout
krátkodobé azylové ubytování na noclehárně na dobu nezbytně nutnou
k vyřešení jejich krizové situace.
Noclehárna je umístěna v prvním patře AD. Jedná se o oddělené ubytování
pro muže a ženy, jeho kapacita činí momentálně 18 lůžek. Za jednu noc zde
klient zaplatí 20 Kč, může zde přespat, umýt se, uvařit si jídlo z přinesených
zdrojů, vyprat si své osobní ošacení, případně mohou ze šatníku obdržet nějaké
obnošené šatstvo. Na noclehárně nemohou klienti přebývat přes den.
Ve 4. patře domu vnikla adaptací půdních prostor nová ubytovna pro
mužské klienty. Jedná se o 4 dvoulůžkové pokoje se společnou kuchyní,
sociálním zázemím a malou kulturní místností. Zde je poskytováno
dlouhodobé ubytování (smlouvy se uzavírají na půl roku) vybraným klientům,
kteří aktivně pracují na vyřešení své situace a je u nich výrazný předpoklad, že
se z existence na ulici vrátí do normálního života. Za toto ubytování klienti
zaplatí cca 1500 Kč za měsíc, přičemž jim jsou samozřejmě k dispozici
všechny služby. Výhodou oproti noclehárně je kromě komfortnějšího prostředí
také to, že zde klienti mohou trávit celý den.
Součástí azylového domu je také poradna pro migranty a uprchlíky.
Převzato z listu Unie katolických žen Babyka, autor neuveden

Farní charita při kostele Panny Marie Sněžné přispívá každý měsíc na provoz
Azylového domu svaté Terezie částkou 2000 Kč.

___________________________________________________________
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DOPORUČUJEME
V Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6:
Přednáška s besedou – středa 10. 4. v 9.30 hod. „Postavení církve v české
společnosti“- P. Petr Kolář SI
Přednáška - čtvrtek 25. 4. v 9.30 hod. „Krize v životě člověka“
– Mgr. MUDr. M. L. Stajnerová
Dny Josefa Zvěřiny: Křesťané v občanské společnosti 31. 5. –2. 6. 2002.
Se zaměřením na působení církve ve veřejném prostoru, na priority a podobu
její služby soudobé společnosti. Pozváni jsou mj. významní církevní
představitelé, teologové, sociologové a další odborníci. Rozsáhlý prostor bude
již tradičně věnován diskusi v pracovních skupinách. Pořádá Česká křesťanská
akademie. Přihlášky zašlete do 30. 4. na adresu ČKA, Vyšehradská 49, 12800
Praha 2, tel. 24917210, e-mail: cka.havlinova@omadeg.cz. Po obdržení
přihlášky vám zašleme podrobnější informace.
Přednáška s besedou – středa 10. 4. v 18.30 hod. „Křesťané v diasporách“Prof. L. Armbruster SJ, Praha-Tokio. Ječná ul. č. 2, 1. patro, místnost č. 24.
Přednáška – čtvrtek 25. 4. v 18 hod. -„Augustiniánova výzva dnešku“- ThDr.
Tomáš Halík. Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 (IV. Augustiniánský
týden 22.-26. 4. 2002)

YMCA-Živá rodina pořádá letos již pošesté letní kurz Manželských
setkání, který se uskuteční ve dnech 19.-27. 7. 2002 v Čáslavi, cena je 2150,Kč pro osobu. Přihlášky a bližší informace: Hana Pištorová, tel.: 24872421,
0606745048, e-mail: hana.pistorova@familia.cz.
Náplní jsou přednášky z okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství,
doplněné o sdílení ve skupinkách tvořených třemi nebo čtyřmi páry. Vzájemně
se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními úspěchy a neúspěchy a
tímto způsobem si pomáháme řešit každý své konkrétní problémy. To vše se
uskutečňuje v duchu modlitby.

KLUB VÝTVARNÍKŮ
V tomto čísle vám představím akademickou malířku a textilní výtvarnici. Je
jí paní Maria Barešová-Škochová, rodačka z Heřmanic u Frýdlantu v Čechách.
Vzhledem k původu rodičů a manžela inklinuje ke krásnému romantickému
jihočeskému kraji a miluje Praha, kde bydlí a pracuje dodnes.
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Vyrůstala v katolické rodině, ve které modlitba a návštěva bohoslužeb byla
samozřejmostí. S láskou vzpomíná na svoji babičku, takovou tu pravou v šátku
a vlňáku, která ji brávala jako malou holčičku do kostela v dejvickém semináři.
Hlubokým dojmem na ni tenkrát působilo tiché a zároveň slavnostní prostředí
chrámu, vůně květin, štíhlost svící a zlatý třpyt devocionálií. Pravděpodobně
tam vzklíčilo první seménko její touhy po něčem nadzemském a krásním,
v budoucnu pojmenovaném UMĚNÍ. Od mládí ráda kreslila, malovala,
neuměle ilustrovala příběhy, které si vymýšlela. To byly její nejmilejší hry.
Život šel dál a Maria, tehdy Barešová, svoji touhu proniknout do tajů výtvarné
profese stále prohlubovala. Její první setkání s opravdovým umělcem se
uskutečnilo při návštěvě u sochaře Břetislava Bendy. Atmosféra jeho ateliéru,
díla tam vznikající a mistrovo laskavé vyprávění ji doslova uchvátily. Tam
poprvé zazněl ten kouzelný název UMPRUM – Umělecko průmyslová škola.
V roce 1943 se Maria Barešová na základě úspěšně složené přijímací
zkoušky na UMPRUM opravdu dostala. To určilo celý její další život. Po
skončení druhé světové války, kdy byly znovu otevřeny české školy, přešla na
vysokou školu umělecko průmyslovou do textilního ateliéru Antonína Kybala.
To bylo slavná éra velkých umělců v tamním profesorském sboru. Kromě
Antonína Kybala tam působili Jan Bauch, Emil Filla, Karel Svolinský,
František Tichý, Jaromír Pečírka a další, kteří určovali již svou přítomností
vysokou úroveň zmíněného ústavu. Kromě pravidelného čtyřletého studia
absolvovala Maria, tehdy již Škochová, další tříletou aspiranturu opět u
profesora Kybala, výjimečného umělce a textilního tvůrce i pedagoga. Studia,
sňatek, manželství, mateřství, to byla léta plná plánů, práce, volné tvorby a též
pozdějšího vstupu do zaměstnání v oblasti textilního návrhářství (Tosta Aš,
Pražská textilní tvorba a Ústav bytové a oděvní kultury). Od 80. let se Maria
Škochová plně věnuje samostatné autorské tvorbě tkaných i netkaných
tapiserií. Kresba i malba zůstávají stále jejím koníčkem a studijním základem
pro výtvarnou práci. Svými díly se zúčastnila mnoha skupinových i
samostatných výstav doma i v zahraničí. V jejím pražském ateliéru obdivuji
některé tapiserie, návrhy gobelínů, i náměty s náboženskou tematikou, které
autorka řeší se zahloubáním a zodpovědností k vnitřní náplni tématu.
V poslední době mě zaujala její díla Strom, Dvojice a Cesty na výstavě
v Mánesu i samostatná výstava tapisérií a textilních obrázků, kterou pro Marii
Škochovou uspořádala galerie Alfa v prostorách České spořitelny na Národní
třídě.
Autorce přeji zdraví a Boží požehnání do další tvorby.
Stanka Čermáková – Hrtánková, malířka
___________________________________________________________
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HISTORIE
Jablonné v Podještědí a svatá Zdislava
Poutní místo Jablonné v Podještědí leží nedaleko České Lípy v blízkosti
hradu Lemberk, doloženého již v roce 1241, který je těsně spjat se životem
svaté Zdislavy, manželky Havla z Lemberka. Havel z Lemberka bojoval po
boku krále Václava I. proti jeho synu Přemyslu Otakarovi, který se vzbouřil
proti svému otci.
Svatá Zdislava pocházela z Křižanova na Moravě a po sňatku s Havlem
přivedla do Jablonného řád dominikánů. Měla 4 děti, vyznala se v léčivých
bylinách a ranhojičství, starala se o nemocné a chudé, založila v Jablonném
klášter a špitál. Zemřela mladá (v roce 1252) ve věku přibližně 30 let. Již
v Dalimilově kronice ze 14. století se hovoří o paní Zdislavě jako o ženě
svatého života a popisují se zázraky, které učinila („ pět mrtvých jest boží mocí
vzkřiesila, mnoho slepých prosvioetila, chromých a malomocných
uzdravila…“). V roce 1559 se o ní zmiňuje Pontán z Breitenbachu. Od té doby
vzrůstala úcta k ní jako k ochránkyni manželství a rodiny.
Původní svatyně, s jejíž stavbou se započalo v době života Zdislavy, byla
v letech 1692–1722 vznosně přebudována, podle vídeňského barokního
architekta J. L. Hildebrandta. V roce 1730 byly Zdislaviny ostatky přemístěny
do nové rakve umístěné v kryptě kostela. Po dlouhém úsilí a modlitbách
věřících byla paní Zdislava prohlášena dne 28. 8. 1907 papežem Piem X. za
blahoslavenou a 21. 5. 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou.
Dominikánský klášter v Jablonném byl zrušen v 80. letech 18. století za
císaře Josefa II. Tehdy se klášterní kostel stal farním. Po druhé světové válce
se dominikáni do Jablonného vrátili, ale již počátkem 50. let v souvislosti se
zrušením klášterů a internací řeholníků přešla fara opět do diecézní správy. Jen
na krátko se sem dominikáni vrátili v roce 1968, ale záhy ztratili státní souhlas.
Do Jablonného se mohli opět vrátit až po listopadu 1989.
Mohutná barokní stavba chrámu sv. Vavřince vévodí celé krajině. Uvnitř
má půdorys protáhlého kříže se vznosnou kupolí, připomíná zmenšené
napodobení svatopetrské baziliky v Římě. Celý chrám působí na návštěvníka
hlubokým dojmem nepochybně ovlivněným bezprostřední blízkostí ostatků
světice. Nad vchody do sakristie a depositáře jsou umístěny mramorové busty
z počátku 18. století Františka Antonína Berky z Dubé a jeho sestry Rosalie
provdané Kinské, kteří se zasloužili o tento velký pomník svého rodu. Na oltáři
Panny Marie v levé kapli je umístěna pozdně gotická socha Madonny z doby
před rokem 1510. V kryptě na stěnách kolem rakve paní Zdislavy je umístěn
cyklus 24 obrazů (mědirytin) ze 17. století, který zachycuje Zdislaviny činy a
zázraky.
František Jirsa
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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

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.

Úterý 19.00-20.30. Sraz před farou.

Sněmovní kroužek

Odpoledne pro mládež
Mše svatá pro mládež

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.

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

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

Konzultace a poradenství
Každé úterý 14.00-16.30 na faře.
Informace: Miroslav Kotland

___________________________________________________________
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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
19:00 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Duben 2002
6. 4.
7. 4.

So
Ne

9. 4.
11. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.

Út
Čt
Ne
Po
Út
St

18. 4.
23. 4.
24. 4.
28. 4.
5. 5.
11. 5.

Čt
Út
St
Ne
Ne
So

18:00
14-15
17:00
18:00
8:00
17:00
14:30
18:00
19:19
19:00
9:00
14-15

Zpívá sbor – Mallorca
2. neděle velikonoční
Plavání v YMCA
Setkání výtvarníků
Mše svatá za spravedlivý mír
Finanční sbírka na Ukrajinu při každé mši sv.
Připomínka 14 umučených bratří
Setkání farní rady (otevřené)
UKŽ: Přednáška s diapozitivy
Sněmovní kroužek – Bible
Koncert: Ten-sing
Slavnost sv. Vojtěcha – patron pražské arcidiecéze
Modlitební společenství (písně Taizé, chvály, prosby)
Biřmování – biskup J. Škarvada
Plavání v YMCA
Pouť do Jablonného v Podještědí (hlaste se na faře)

klub

klub
klub
klub
klub
klub

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
4. 4.-18. 4. 2002 (10-18)
Z dílny řezbářů II
22. 4.-9. 5. 2002 ( 9-18)
Krajina přání (obrazy)
___________________________________________________________________________

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Uzávěrka 15. každého měsíce.
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

