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Jordan Mai, řeholník OFM (20. února)
Jordán Mai, křestním jménem Jindřich, se narodil 1. září 1866 v Bueru,
v Severním Porýní – Vestfálsku. Mai se v roce 1894 rozhodl pro vstup do
františkánského řádu a r. 1904 složil věčné sliby. V řeholním životě si uložil za
úkol konat smír za hříšníky. Dne 21. ledna 1922, když se lupiči vloupali do
františkánského kostela v Dortmundu a ukradli svatostánek řekl: „Za tuto
svatokrádež obětuji Pánu Bohu svůj život. Ode dneška za měsíc mi ho vezme.“
A přesně to se stalo. Jordan Mai zemřel pokojně 20. února 1922. Okamžitě
po jeho smrti povstala úcta k tomuto františkánovi a už nikdy nepřestala.
Přenesení jeho ostatků ze hřbitova do františkánského klášterního kostela
v Dortmundu se r. 1950 zúčastnilo sto tisíc lidí. Byl zahájen beatifikační
proces.
Při výročí smrti Jordana Maie přichází každoročně mnoho tisíc lidí do
dortmundského františkánského kostela, aby vzpomněli tohoto františkánského
řeholníka.
Schauber, Schindler: Rok se svatými

Z FARNOSTI
Volby do farní rady
Po uplynutí dvouletého funkčního období současné farní rady se letos
uskuteční nové volby na období 2003 - 2005.
Pro volby do farní rady je 11 kandidátů. V příštím čísle zpravodaje se
s nimi budete moci seznámit. Informace o jednotlivých kandidátech budou také
stejně jako před dvěma roky v kostele na panelech.
Předsedou farní rady je farář. Do budoucí farní rady budou 3 členové
zvoleni a 3 členové jmenováni farářem. Volby tří členů do farní rady se budou
konat v neděli 16. března 2003 po každé mši sv. v kapli P. Marie Pasovské.
Zde si každý člen farnosti ve věku od 15ti let výše může vyzvednout jeden
hlasovací lístek, zaškrtnout na něm maximálně tři jména a vhodit jej do volební
schránky. V případě, že by někdo zaškrtl více než tři jména, bude jeho hlas
neplatný. Nelze dopisovat žádná jiná jména (nebude na ně brán zřetel). Na
setkání farní rady dne 21. 1. 2003 br. Michal jmenoval volební komisi, která
bude dbát spolu s dalšími pomocníky na regulérnost voleb.
Výsledky voleb budou zveřejněny na nástěnce, ve Sněžence a následující
za volební komisi František Jirsa
neděli vyhlášeny v kostele.

Sněmovní kroužek
V letošním roce budeme společně číst pastorální konstituci II. vatikánského
koncilu o církvi v dnešním světě „Gaudium et spes“. Začali jsme na lednovém
setkání. Sešlo se nás 8 známých tváří z farnosti a jeden náhodný host. Kromě
diskuse nad textem konstituce jsme se tak mohli seznámit i s životem
sněmovního kroužku v jihomoravské farnosti.
V únoru se sejdeme v úterý 18. 2. v 19:19 v Klubu.

„JAM SESSION" ve Farním klubu
V úterý 4. února 2003 pořádá kapela „Markéta a Lazarové“ pro své staré i
nové kamarády muzikantské posezení v Klubu. Kdo má rád českou muziku
převážně folkové scény a rád zpívá, hraje, bubnuje, chrastí nebo cinká, může
se s námi přijít pobavit.
„Své instrumenty vezměte s sebou. Zpívanda začíná v 19:19 hod.“
Jindra Strejček
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Promítání muzikálu o sv. Františkovi
Ve čtvrtek 13. února chceme promítnout v Klubu italský muzikál o sv.
Františkovi Forza venite gente („Lidi, honem pojďte“). Není to poprvé, co jej
tady budeme promítat, ale přesto bude dobré něco o něm uvést.
Jde o představení jednoho římského divadla, které mělo premiéru zhruba
před patnácti lety. Literární předlohou se staly známé Kvítky sv. Františka.
Jeho úspěch se rychle šířil, takže televize nakonec celé představení natočila při
jeho slavnostní produkci před bazilikou sv. Františka v Assisi. Zaujal nás, hned
jak jsme ho s Dominikem poprvé shlédli při kurzu italštiny v Římě. Po období
shánění, překládání a zkoušení jsme připravili malý dabing, který jsme časem
nahráli na audio-kazetu. Tak jako si představení získalo - i přes technická
omezení našeho dabingu - už řadu příznivců i u nás, věříme, že může i vás
zaujmout krásou hudby, nádherou zpracování baletu a kostýmů, a v neposlední
řadě dialogy Františkova otce s bláznivou ženou, které ve své kvalitě a
myšlenkovém obsahu rozhodně nezůstávají pozadu.

Ve čtvrtek 13. 2. v 17:00 hodin bude v Klubu mše svatá a po ní asi v 17:45 hod. - začne promítání muzikálu. Srdečně zveme.
br. Petr Regalát

Koledy u jesliček
Na svátek sv. Štěpána 26. 12. 2003 jsme měli možnost sejít se u jesliček
v kapli P. Marie Pasovské a zazpívat si známé koledy s doprovodem houslí.
Posluchačů bylo hodně (přibližně 30 vydrželo celou dobu zpívání). Rodiče
s dětmi, starší manželé i jednotliví návštěvníci si vyslechli 40ti minutové
pásmo koled, někteří se rádi i přidali. Nemálo lidí se jen na chvíli zastavilo,
potěšilo se melodií koled, ale i pohledem na jesličky.
Vřelý dík patří především paní Evě Jiranové, jejímu manželovi Pavlovi a
dětem Monice, Tomášovi a Pavlíkovi. A také dalším zpěvákům: manželům
Anežce a Antonínovi, paní Libušce a Božence.
Nakonec jsme se ještě sešli v Klubu na příjemném posezení s některými
návštěvníky. Bylo to opravdu milé setkání. Věřím, že posloužilo nejen k oslavě
Boží, ale i k naší radosti, která k události Vánoc patří.
Již se těšíme na příští vánoční setkání na sv. Štěpána u jesliček.
Ludmila Jirsová
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Rusko očima tří fotografů
V pondělí 13. 1 . 2003 se v Klubu uskutečnila velmi zajímavá diaprojekce.
Tři mladí fotografové (Filip Singer, Martin Wágner a Jan Kohel), kteří se
zúčastnili expedice na Sibiř do málo obydlených oblastí řek Ob a Leny až na
vulkány Kurilských ostrovů, se přišli podělit o zážitky z nevšední cesty.
Vyprávění se střídalo s pohoštěním (nabídka ruské kuchyně) a vystoupením
hudební skupiny Tajné slunce, která hrála hudbu tamních etnik.
Večer připravilo občanské sdružení „Střed na okraji“, které v našem Klubu
pořádá zajímavé akce. Snaží se jazykem umění oslovovat především různě
osamělé lidi, uchopit obtížně sdělitelné myšlenky a propojovat jejich svět. Že
se to daří, dokazuje i rekordní počet návštěvníků večera, jaký náš Farní klub
zatím nezažil: 150!
Na příští akce Středu na okraji se přijďte podívat i vy!
Janka Procházková

Ze setkání farní rady
Dne 21. 1. 2003 se konalo předposlední setkání farní rady v tomto volebním
období. Zúčastnilo se 9 členů farní rady (z 15) a 6 spolupracovníků.
Ze zápisu vybíráme:
- příprava voleb do FR (viz článek na straně 2);
- do konce ledna je třeba navrhnout plán aktivit na rok 2003;
- humanitární sbírka šatstva na Ukrajinu (Bučač) na jaře 2003 nebude;
- setkání v Hájku s evangelickým sborem u Salvátora (farář Miloš Rejchrt),
naše farnost zajistí přípravu areálu, táborák
termín: přelom května a června – podle rozpisu bohoslužeb v Hájku;
- farní charita (viz články na stranách 6 a 7);
- časopisy Naše rodina a AD budou distribuovány v kostele.

Pozor změna!
Poslední setkání farní rady před volbami bude 25. února v 17:00 v Klubu.

INZERCE
Nabízíme zdarma 2 dětské dřevěné židličky, které se dají složit na stoleček se
sedačkou. Dále nabízíme 1 dětskou dřevěnou postýlku. Telefon: 222 315 762.
Nabízíme možnost inzerce pro lidi z farnosti. Podmínkou je uvedení
telefonu nebo adresy. Redakce nemůže inzeráty vyřizovat. Děkujeme za
pochopení. Redakce si ponechává možnost rozhodnutí, zda a kdy který inzerát
uveřejní.
redakce
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Z FARNÍ KNIHOVNIČKY
Václav Malý – K hledání pravdy patří pokora
Knihu rozhovorů s biskupem Malým připravil Josef Beránek.
Vydalo nakladatelství Portál koncem roku 2002.
Tato kniha není jen o Václavu Malém. Je to kniha o nás, našich
problémech, naší bezmoci, o církvi ve světě a o světě, který existuje bez ohledu
na církev. Není to kniha radostná, a zároveň to není kniha jen a jen smutná, i
když z jejích stránek musí mít člověk někdy pocit, že toho povzbudivého moc
na světě není – pokud to nedokážeme hledat sami v sobě a v našem vztahu
k Bohu.
V tom myslím je jádro těchto rozhovorů, dotýkajících se neuvěřitelného
množství problémů i témat, která jako by s prací biskupa souvisela jen
okrajově. Ovšem tento biskup se opravdu nepodobá biskupům, jak si je snad
dodnes mnozí představují. Je prostý, otevřený a ve svých postojích i ve svém
vyjadřování zcela necírkevnický.
Jako bytostně svobodný člověk se vyjadřuje i k situaci církve. Vím nejen
z četby těchto rozhovorů, že se také jejími problémy trápí, ale že se od ní nikdy
neodvrací a nikdy jen nekritizuje. Považuje, snad to řeknu správně, své
křesťanství i svůj úřad za službu, za úkol, který začíná každým dnem znovu,
například uznáním vlastního omylu. A k tomu je nutno být pokorný. A
statečný, mít vlastnosti skutečného muže.
Mužů, jako je Václav Malý, je nám – nejen v církvi – velice zapotřebí.
Ivan Medek

DOPORUČUJEME
SEMINÁŘ BIBLIODRAMATU
Seminář bude probíhat v pěti setkáních vždy v pátek od 19:15 do 21:15 hod.
v kapli Panny Marie Pasovské
Termíny setkání: 7., 14. a 21. února, 7. a 14. března 2003
Bibliodrama je zážitková metoda, ve které máme příležitost k trojímu setkání –
s Božím slovem, s druhými i sámi se sebou. Základní formou bibliodramatu
je hra a tvořivý přístup k biblickým textům.
Maximální počet účastníků: 15
lektorka: Mgr. Elena Strupková
informace na tel. čísle: 604 541 680 a 224 216 705, nebo na faře
__________________________________________________________
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Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Thákurova 3, Praha 6
ve středu 12. 2. v 9:30 Vývoj liturgie - prof. ThDr. Jan Matějka
ve středu 26. 2. v 9:30 Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
ve Staré Boleslavi – P. Mgr. Vladimír Kellnar

Světový den modliteb
Srdečně zveme na celopražské shromáždění Světového dne modliteb, které se
koná ve čtvrtek 6. března v 17,30 hod. v kostele sv. Ludmily na nám. Míru na
Vinohradech. Všichni jsme vítáni!

Manželská setkání
YMCA-Živá rodina pořádá týdenní kurz Manželských setkání, který se
letos uskuteční 18.- 26. července 2003 v Čáslavi (asi, rekonstrukce objektu).
Kurz je zaměřen na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině.
Účast možná i s dětmi.
Přihlášky a bližší informace: Hana Pištorová, YMCA-Živá rodina, Na
Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel. 224 872 421, 606 745 048, e-mail:
hana.pistorova@familia.cz, Zdena a Ludvík Hegrlíkovi, tel. 284 690 020, 602
212 734, zdena@hegrlik.cz

CHARITA
Farní charita děkuje všem koledníkům, zpěvákům a dárcům, kteří se
účastnili letošní Tříkrálové sbírky za naši farnost a také do ní přispěli. Měli jme
5 kasiček a celkem se vybralo 21 318 Kč. Tak jako v předchozích letech se
podařilo dát dohromady skupinu ochotných farníků, kteří se v tomto zimním
období nebáli vyjít před kostel. Za doprovodu kytary a kláves bylo již tradiční
zpívání koled před kostelem Panny Marie Sněžné a vystoupení koledníků s
kasičkami opět zdařilé.
Další koledníci se pak od pátku do pondělí vydali po Praze s kasičkami, aby
se v průběhu roku mohlo pomoci potřebným lidem. Již nyní víme, že z těch
větších projektů se přispěje na obnovu povodní narušeného Azylového domu v
Karlíně a vybudování výdejny jídel pro lidi v nouzi v tomto objektu a dále na
rekonstrukci prostor Stacionáře Arcidiecézní charity Praha pro postižené děti v
Berouně.
Po odečtení nákladů na provoz Tříkrálové sbírky bude možno použít 80% z
vybraných peněz v naší farnosti na zmírnění tíživé situace těch, kteří jsou
odkázáni na pomoc charity. Tak jako v minulosti, můžeme přispět rodinám s
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dětmi na letní tábory, vybavení do škol, vánoční besídku, starým, nemocným
lidem ap.
Již při povodních jsme nabízeli pomoc lidem v zatopených oblastech (v
rámci celé Arcidiecéze to byla významná pomoc a to jak fyzická, tak i peněžní
a materiální z Charitního skladu v Dublovicích u Sedlčan), a proto i letos jsme
připraveni lidem pomáhat. Budeme vděční za každou spolupráci a to jak v
dobrovolnické práci pro charitu, tak i za upozornění, kdo v našem okolí trpí, je
opuštěný, je třeba v tíživé (i finanční) situaci. Kontakt je možný každé úterý na
faře od 14,00 do 16,30 hod nebo po domluvě i jinak.
Miroslav Kotland

Tříkrálové zpívání koled
Již se stalo tradicí, že se v rámci Tříkrálové sbírky zpívají koledy na
náměstí před kostelem Panny Marie Sněžné. I letos tomu tak bylo v sobotu
4. ledna 2003. Tradiční kytarový doprovod od Petra Lutky byl obohacen o
klávesy, na které hrála jeho manželka Markéta. Zpočátku jsme byli všichni
rozpačití, jak zpěváci, tak kolemjdoucí. Nakonec jsme vydrželi na chladném
vzduchu zpívat 2 hodiny s jednou přestávkou na čaj. Bylo milé, že někteří
kolemjdoucí si koledy nejen poslechli, ale i společně zazpívali. Velkou oporou
při zpívání je vždy značná část scholy od P. Marie Sněžné. K tomuto zdravému
jádru se vždy přidají další nadšenci z farnosti. Vybírali jsme do zapečetěných
kasiček Charity. Oslovit kolemjdoucí, požádat o příspěvek a vydat se jejich
otázkám, znamená trochu sebezapření. Není to marná zkušenost. Myslím, že
zpívání se všem líbilo.
Zjistili jsme, že většina kolemjdoucích si vůbec neuvědomuje, že vlastně
prochází kolem kláštera františkánů a že zde dokonce existují živí františkáni.
Třeba příští rok některý z nich odtajní svoji existenci a přijde i mezi nás.
Ludmila Jirsová

Pomoc rodinám
Oblast, kde Charita může pomáhat, je opravdu velmi široká. Mezi základní
úkoly patří také pomoc sociálně slabým rodinám. I v naší farnosti se Charita
chce více zapojit, ale abychom mohli pomoc adresně nasměrovat, musíme
zmapovat potřebnost ve farnosti. V situaci potřebnosti se může ocitnout
kdokoli z nás. Moc se mi líbil manželský slib v jednom filmu, kde si muž a
žena slibovali lásku, úctu a věrnost v dobách hojnosti i nedostatku. Možná by
nebylo marné tento krátký dovětek občas mezi manželi znovu promyslet.
Budeme rádi za každé upozornění. Se svými dotazy a potřebami se
obracejte na pana Miroslava Kotlanda (Út 14-16.30 na faře, 222 246 243) nebo
Ludmilu Jirsovou (222 313 513, e-mail: jirsoval@volny.cz ). Ludmila Jirsová
__________________________________________________________
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Kde voda chybí
Z Tanzánské misie píší P. a M. Baldínských
Mikroprojekt pomoci nazvaný Voda pro
Kamsamba se posunul opět vpřed. I když cíl je
ještě daleko. Chybí téměř polovina potřebné
částky, 2,3 miliónu korun na všechny vrty.
Konkrétně v Tanzánii se vody dlouhodobě a
fatálně nedostává. Přesto je povzbuzující
sledovat solidaritu křesťanů. Vzdálení trpící
Afričané vám nejsou cizí.
Cesta na jihozápad země byla dlouhá a klopotná.

Trvalo nám tři dny, než jsme se dostali do Mbeya, 800 km vzdáleného
hlavního města. Další dny a týdny jsme zajišťovali přípravu stavby základů
objektu misie a dílen i zkušebních vrtů vody. Například dřevo bylo třeba
osobně vybrat přímo u dřevorubců. To znamenalo vypravit se do 90 km
vzdálených hor a lesů. Jiným oříškem k řešení bylo zajištění písku a štěrku a
jeho doprava na stavbu až 300 km vzdálenou. Tento nezbytný stavební
materiál se zde získává ručním rozbíjením větších balvanů, kterému se věnují
celé rodiny včetně malých dětí.
Na vlastní kůži jsme nyní prožívali to, co je pro zdejší africké rodiny denní
záležitostí: stálý nedostatek vody. Za těchto "suchých" podmínek jsme se
rozhodli vydržet - jak ve stavbě misie, tak i ve hledání vody.
Průzkumné vrty, kterými se snažíme najít vodu, zůstávají stále naší
prioritou. Pro denní použití však bylo nutné kopat jámy do suchého písčitého
dna a vodu skladovat v plechovém barelu. I když nám lidé z vesnice pomáhali
a nosili vodu také i ze vzdálené vysychající řeky, hrozba tyfu, žloutenky,
těžkých střevních průjmů a jiných misionářských komplikací nás neopouštěla.
Přesto jsme ji vařili, filtrovali a pak pili i používali k přípravě jídel i mytí
podlah.
Pro každého z nás bylo přínosné uvědomit si, že zde budeme pracovat
pouze čtvrt roku, ale domorodcům se nerýsuje žádná změna denních
podmínek, dokud se voda opravdu nenalezne, a to v dostatečném množství a
kvalitě. Vodou ze stejných zdrojů jsme zahájili také letošní práce na stavbě.
Výrobu tvárnic a malty, stavbu základů misie i s dílnami učebnami uprostřed,
které budou využívat okolní vesničané a jejich děti...
Srdečné poděkování těm, kteří na tuto důležitou aktivitu chudým a
strádajícím Afričanům přispěli, anebo se na to ještě chystají.
Z dopisu Pavla a Mirjam Baldínských "Zpráva z rozvojové misie
Allamano Agape" zpracoval Jiří Hrdý; převzato z www.vira.cz,
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VÝTVARNÍCI
Vážení přátelé,
jistě vás zajímá, jak dopadla naše „Humanitární výstava – lednička pro
Karlín“, která se konala od 26. září do 8. října 2002 ve spolupráci se
Svatolazarským řádem Maltské obedience, jak jsme naložili s penězi, které jste
nám svěřili ve formě dobrovolného vstupného a za prodej obrazů z naší
výstavy.
Po rozpečetění pokladny na Městském úřadě Praha 1 jsme získali 38 825,- .
Ze svého účtu doplnil Řád sv. Lazara Jeruzalémského Maltské obedience
4 375,- Kč. Tím jsme získali celkem 43 200,- Kč. Za celou tuto sumu bylo
zakoupeno 6 ledniček střední velikosti značky Zanussi ZC 194 od firmy HP
Tronic. Jedna lednice stála 7 200,- Kč. Po důkladném vytypování lidí, kteří
opravdu naléhavě potřebovali pomoc, byly lednice odvezeny na náklad
prodejce do farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, kde farní rada spolu
s farářem P. Cúthem předala tyto lednice potřebným lidem.
Touto cestou vám všem, kteří jste se na této akci podíleli svým finančním
přispěním, také malířům, kteří veškerý výtěžek z prodaných děl věnovali této
akci, jakož i řádu sv. Lazara za finanční a organizátorskou pomoc, ze srdce
děkuji, že jste prakticky a s křesťanským přístupem mysleli na lidi z Karlína
v jejich těžké chvíli. Pán Bůh vám zaplať.
Za Klub výtvarníků Stanka Čermáková - Hrtánková, malířka

_____________________________________________________
Blesk
Jednou v létě během nedělní bohoslužby začala bouřka. A pořádná. Jeden
blesk uhodil do zvonice, až se rozechvěly zdi kostela naplněného lidmi.
Celebrující kněz otřesen tím, co se stalo, vybídl věřící: „Teď na chvíli
přerušíme mši a budeme se modlit.“
Zvyk zapráší, okorá, zhasí i ty nejkrásnější a největší věci. Nakonec je děláme
jen navenek.
Bruno Ferrero: Paprsek slunce pro duši (Portál 2000)

__________________________________________________________
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CÍRKEV A SPOLEČNOST
Františkánská pouť po stopách svatého Františka
v Assisi a klášteře La Verna
Kdy: 17.-22. března 2003, cena: 6.900 Kč + 30-50 EUR na vstupy aj.
Bližší informace obdržíte u Johanky Šimůnkové v pracovní dny 9-15 hod. na
telefonu 224 968 509 nebo e-mail: johanka.pms@atlas.cz.
organizačně připravil ing. Miroslav Pergler

Podrobnější informace si můžete přečíst na nástěnce u kostela.

YMCA - Živá rodina, vás zve na LETNÍ TÁBOR RODIN
v termínech :

9. - 16. srpna 2003
16. – 23. srpna 2003
Tábor se bude konat na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Objekt
nabízí sportovní halu, jídelnu a sociální zařízení se sprchami. Dále je možno
využít hřiště na fotbal a volejbal i menší bazén. Stravování bude zajištěno
čtyřikrát denně.
Ubytování nabízíme v šestilůžkových chatkách a ve zděném domku (pokoje
se třemi a šesti lůžky).
Program:
Dopoledne probíhají diskuse dospělých ve skupinkách, děti od 3 let mají
vlastní program zajištěný pečovateli, mladší mohou tábor absolvovat u
maminky. Odpoledne se pořádají různé sportovní hry a soutěže, kterých se
účastní celé rodiny. Večer probíhají besedy na různá témata, dále se můžete
těšit na táboráky a noční bojovku. Součástí programu je i celodenní výlet,
dětská pouť, olympiáda apod. Chystáme také batikování a vyrábění z kůže.
Bližší podrobnosti a přihlášky na adrese YMCA – Živá rodina, Na Poříčí
12, 110 00 Praha 1, tel. 224 872 421, mail zr@ymca.cz.

Nabídka Farní charity: podle potřeby uhradíme část nákladů při účasti na
tomto táboře rodin.
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Ludmila Jirsová

11. sněm Unie katolických žen - 22. února 2003
Téma: „Co očekáváme od Evropské unie“
Srdečně Vás zveme na sněm UKŽ, který se bude konat v budově
Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 (zasedací sál, 3. p.).

8:00
9:00
10:00
10:30
11:00
11:30

•
•
•

13:00
14:00
15:00
•
•
•
•
16:30
17:15
17:30

Program:
Registrace
Slavnostní zahájení, pozdravy
Otec biskup Malý přednese: „Naše církev a vstup do EU“
Zpráva o činnosti - dr. M. Koronthályová
- zástupkyně pobočky České Budějovice
Volby výboru UKŽ
Přestávka na kávu
Přednášky:
„Rodinná politika a EU“ (předběžně: senátor D. Kroupa).
„Potenciální ekonomické dopady vstupu ČR do EU“ –
- přednese Ing. B. Boučková, CSc.
„Být si vědoma své hodnoty“ – přednese Ing. I. Kolínová.
Oběd a káva
Představení účastnic sněmu a diskuse o práci UKŽ.
Úvod k práci ve skupinkách – představení moderátorek.
Témata pracovních skupin:
Potenciální ekonomické dopady vstupu ČR do EU – B. Boučková
Nové podněty pro práci UKŽ v regionech – M. Koronthályová
Být si vědoma své hodnoty – I. Kolínová
Rodinná politika a EU – M. Boháčová
Prezentace závěrů ze skupinek
Zakončení
Mše sv. v kostele sv. Vojtěcha (Kolejní ul.)
- celebruje otec biskup Karel Herbst

Kontaktní adresa: UKŽ, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz

__________________________________________________________
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
čtvrtek:

7:00, 8:00, 18:00 (večerní nešpory)
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
19:00 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Únor 2003
2. 2.
4. 2.
9. 2.
11. 2.

Ne
Út
Ne
Út

14-15
19:19
10-12

13. 2.

Čt

15. 2.
17. 2.
18. 2.

So
Po
Út

17:00
18:00
17:00
17:45
8:00
19:30
19:19

19. 2.
23. 2.
25. 2.

St

14:30

Út

17:00
14-15

5. 3.
6. 3.

St
Čt

19:19

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
Muzikantské posezení (Markéta a Lazarové)

Klub

Prodej křesťanských knih
Klub
Památka Panny Marie Lurdské
Setkání výtvarníků
Mše svatá za spravedlivý mír
Mše sv. v Klubu
Promítání muzikálu o sv. Františkovi
Klub
Připomínka 14 umučených bratří
Koncert: Distance
Klub
Sněmovní kroužek: Gaudium et spes
(Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě)
Klub
Přednáška s diap.: Švýcarsko
Klub
Sbírka Svatopetrský haléř
Setkání farní rady – otevřené pro všechny
Klub
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
Popeleční středa (půst) – začátek doby postní
Promítání filmu: Stíny zapomenutých předků (S. Paradžanov,
SSSR, Ukrajina 1964 )
Klub

Pravidelná setkávání:
V neděli po mši sv. v Klubu 10.00-12.30 - posezení při kávě a čaji, kulečník.
Senioři v úterý v Klubu od 9.00.
Farní úřad:
Telefon do kláštera:
Úřední hodiny na faře:
Farní charita (na faře):

tel.: 222 246 243
tel: 224 490 350
Po, Čt 14:00-16:30
Út
14:00-16.30

Út, St, Pá 9:00-11:30

______________________________________________________________________________

Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 5,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
Kontaktní adresy: Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 20. února 2003.
Obrázek našeho kostela na úvodní straně zpravodaje nakreslila Zdenka Pavlasová.

