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Nikdy jsem nic neudělal
Nikdy jsem neudělal nic, co by zasluhovalo velké výtky.
Nelžu a nepodvádím, své ženě jsem věrný.
Chudým dávám almužny a hladovým dávám najíst.
Všichni řádní občané si mě váží.
Nikdy jsem neudělal nic, co by zasluhovalo velké chvály.
Nic mě nestálo oběti, ničím jsem se nenechal připravit o pohodlí.
Lidem v nouzi jsem pomáhal jen tím, co mi přebývalo.
Nepovstal jsem proti nespravedlnosti.
Kdo vybočil z cesty, může litovat.
Mohu však já litovat své průměrnosti?
Robert van de Weyer: Moudrost starého Irska (Portál 2001)

Laici ve farní pastoraci
V neděli 23. 2. odpoledne jsme se zúčastnili „farní akademie“ v kostele
Panny Marie Královny v Praze 4 - Lhotce s panem biskupem Radkovským na
téma „Laici ve farní pastoraci“. Mezi zhruba 90 posluchači bylo i pět účastníků
z naší farnosti. V první části mluvil pan biskup, poté následovaly dotazy,
odpovědi a také informace o aktivitách laiků v různých pražských farnostech.
Biskup Radkovský zdůraznil, a citací z různých církevních dokumentů doložil,
důležitost zapojení laiků do života farnosti.
Uvádíme několik úryvků z promluvy pana biskupa:
„Uprostřed atomizace ve společnosti, kdy je každý jaksi zařízen sám pro
sebe, a na druhé straně je zde proces globalizace, který z tohoto světa dělá
jednu velkou vesnici, tak uprostřed toho je třeba vytvořit živá společenství, v
rodině, ve farnostech, na pracovištích, prostě všude tam, kde jsme. Toto je to
podstatné, čím by dnes měla církev vynikat a čím by měla být magnetem pro
lidi kolem. Pro lidi, kteří často žijí uprostřed druhých, ale jsou osamocení, jsou
izolovaní a prostě tím trpí.
Farnost má být živým společenstvím. A k tomu samozřejmě nestačí jen
kněz, k tomu jsou potřeba i farníci, protože bez nich se kněz může rozkrájet a
jestli farníci nebudou chtít, tak z nich společenství nevytvoří. A k tomu, aby se
tohle podařilo, tak potřebuje mít kvas, potřebuje mít buňky, které pomohou
společenství vytvářet. A to jsou právě ti aktivní laici, kteří se rozhodli v tomto
s knězem spolupracovat a pomáhat mu.
Vedle služebného kněžství mohou rozkvétat další oficiálně ustanovené
nebo neformální služby, přispívat k dobru celého společenství a vycházet vstříc
jeho jednotlivým potřebám…
Pro vás, co jste zde, je důležitá především dobrovolná služba, ta dobrovolná
práce, ať už je to katecheze, ať už je to liturgie, ať už je to charita. Charita je
vlastně povinnost každého křesťana, sloužit lásce a lidem potřebným.“
Po odchodu pana biskupa pokračovala ještě živá diskuse ve skupinkách.
Uvědomili jsme si, že jsme vlastně neslyšeli nic nového, co bychom před tím
neznali. Nadšení, které však z biskupa Radkovského vyzařovalo nás tak
zasáhlo, že jsme všichni odcházeli s předsevzetím pokračovat v práci ve
farnosti ještě s větším úsilím.
Snad tato téměř doslovně zapsaná část přednášky pana biskupa osloví ještě
dodatečně některé čtenáře a ti se nechají vtáhnout aktivněji do života farnosti.
(Nabízíme setkání nad pastorální konstitucí II. vatikánského koncilu o církvi
v dnešním světě Gaudium et spes 25. 3. v 19:19 v Klubu. Přijďte se zamyslet, co
bychom mohli pro sebe navzájem, a pro druhé, udělat.)
Ludmila a František Jirsovi
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Z FARNOSTI
Volby do farní rady
Po uplynutí dvouletého funkčního období současné farní rady se letos
uskuteční nové volby.
Pro volby do farní rady je 9 kandidátů.
Předsedou farní rady je farář. Do 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
regulérnost voleb bude dbát volební komise, kterou jmenoval farář, spolu
s dalšími pomocníky. (Volební komise: Ludmila Jirsová, František Jirsa,
Vladimír Vašků.)
Výsledky voleb budou zveřejněny na nástěnce i ve Sněžence a následující
neděli vyhlášeny v kostele.

Kandidáti do farní (pastorační) rady
Všichni kandidáti odpovídali na stejné otázky:
1.
2.
3.
4.

Co jsi dělal ve farnosti v posledním roce?
Kolik času jsi ochoten věnovat práci pro druhé ve farnosti?
Co Ti chybí ve farnosti?
V jaké oblasti se chceš angažovat?

Čeněk Bonaventura
42 let, svobodný
nyní: v invalidním důchodu
dříve: v propagaci divadla Minor
1. Člen scholy u P. Marie Sněžné, drobné služby, spolupráce s farářem.
2. 3-4 hodiny denně.
3. Komunikace na všech úrovních.
4. Drobná činnost tam, kde je potřeba.
___________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze - březen 2003

3

Kateřina Halíková
51 let, svobodná, ekonomický pracovník ČBK
1. Zpracování účetnictví farnosti a ostatní práce s účetnictvím související
– zastupování farnosti na úřadech, při kontrolách apod.
2. Podle potřeb farnosti v závislosti na časových možnostech
(zaměstnání, dálkové studium KTF).
3. Momentálně nic.
4. V ekonomické.
Božena Harmáčková
59 let, 2 synové
1. Úspěšné iniciování a z větší části vypracování žádosti o účelový
příspěvek pro oblast prevence kriminality – projekt Františkánská cesta
životem.
2. Chci věnovat veškerý volný čas.
3. V životě farnosti mi chybí vzájemné propojení života bratrů z kláštera
s životem všech lidí hlásících se k farnosti. Navrhuji, aby tato otázka
byla zařazena pravidelně do programu farní rady, formou ankety
vyvěšena v zasklené farní nástěnce. Podněty mohou být i anonymní.
Tím se může prohloubit vztah každého jednotlivce k celému farnímu
společenství, zabránit lhostejnému přístupu a předejít pasivní rezistenci
ve vztahu k tomu, co nás obklopuje. Každý by měl získat dobrý pocit,
že svým podnětem lze něco změnit – něco dobrého vykonat.
4. Chci se chovat misijně, chci lidem aktivně předávat veškeré informace
o tom, že existuje šťastný způsob životního stylu pro každého, tj. podle
sv. Františka.
PhDr. Markéta Koronthályová
51 let, vdaná, 3 děti, odborná asistentka na KTF UK v Praze a odborná
pracovnice Ústavu pro klasická studia ČSAV
1. Členka farní rady, organizování humanitárních sbírek pro Ukrajinu,
hudební doprovod (spolu s celou rodinou) liturgie při mších sv. pro
rodiny s dětmi.
2. Podle možností.
3. Větší aktivita lidí ve farnosti v tom smyslu, aby bylo víc těch, kdo
chtějí vytvářet opravdu živé společenství sdílení.
4. Mohu nabídnout spolupráci s Farní charitou – pravidelné burzy
oblečení, spolupráci v oblasti liturgie.
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Miroslav Kotland
62 let, ženatý, 2 děti, v důchodu
1. Práce ve farní radě, farní charitě, společenství seniorů.
2. Podle potřeby, jak vyplyne z úkolů, které farní rada bude řešit.
3. Průběžné náboženské vzdělávání.
4. Pomáhat faráři při prohlubování společenství farnosti, vzájemné
informovanosti, příprava jednání farní rady, koordinace činností,
rychlému řešení problémů, práce se seniory.
Jiří Petrus
65 let, ženatý, 5 dětí, v důchodu
1. Každé úterý se věnuji seniorům.
2. Asi 12 hodin měsíčně se seniory.
3. Liturgické oživení a systém práce. Rozvinutí evangelizace a pastorace
ve smyslu všeobecného kněžství viz Druhý vatikánský koncil.
Program pro děti a mládež. Dle rozboru – znamení doby => reakce na
potřebu doby pro společenství farnosti. Výrok pana kardinála Vlka:
„Když se nám ve farnostech nepodaří vytvořit živá společenství,
můžeme to „zabalit“. To je pro mě základní problém – harmonické
spojení farnosti a františkánského řádu.
4. Senioři dle potřeby, služba při mši svaté, pomoci dle potřeby,
liturgická komise, pastorační komise.
Janka Procházková
48 let, vdaná, 4 děti, v domácnosti, literárně činná
1. Zúčastňuji se téměř všech akcí pořádaných v naší farnosti.
2. Podle možností.
3. Momentálně nic.
4. Je pro mne důležité vytváření dobrých vztahů, zažehnávání konfliktů,
které nemají konstruktivní charakter, a budování důvěry a porozumění
mezi lidmi. V tom se chci angažovat i nadále. Nečiní mi potíže navázat
kontakt s cizími lidmi, a tak jsem ochotna pomoci i tímto způsobem.
PhDr. Jan-Jakub Outrata
54 let, ženatý, 4 děti, historik umění
1. Práce ve farní radě, Sněženka, poradenství v oboru.
2. Podle aktuální potřeby a časových možností .
3. Chybí aktivita u střední generace.
4. Posílit vědomí duchovního odkazu formou přednášek a exkurzí,
připravit publikaci o našem kostelu.
___________________________________________________
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Helena Podlahová
36 let, vdaná, 1 syn, OSVČ – ekonom
1. Zapojení farníků do liturgie - zajišťování a rozpis úkolů při liturgii
každou neděli v 9 hod. včetně všech svátků (Vánoce, Velikonoce).
Vedení křížové cesty na Petříně (1x pravidelně v době postní).
Zajišťování nedělního společenství po mši sv. (od 10 hod.) v Klubu.
Zajištění osvětlení vánočních stromků, aktivní účast při Tříkrálové
sbírce, účast na setkání farní rady. Občasná výpomoc při organizování
různých akcí ve farnosti. Spoluúčast při organizaci a průběhu výstavy
fotografií otce Norberta.
2. Nezáleží na počtu hodin, ale na kvalitě práce a chuti pracovat pro
farnost a na délce vytrvalosti.
3. Více zapojených lidí do farního dění. Lepší vztahy a komunikace mezi
lidmi. Lepší spolupráce mezi klášterem a farností.
4. Pokračovat ve výše uvedených činnostech, podílet se na vytváření
plánu jednotlivých akcí a spolupodílet se na jejich realizaci. Prosazovat
připomínky a návrhy farníků a pravidelně je informovat o dění ve FR.

Ze setkání farní rady
Dne 25. 2. 2003 se konalo poslední setkání farní rady v tomto volebním
období. Účast: br. Michal, 6 členů FR (ze 14) a 7 spolupracovníků.
Ze zápisu vybíráme:
Farář informoval FR o setkání kněží na Svaté Hoře s kardinálem Vlkem.
Téma: církev, farnost (co pro nás znamená, jak a proč farnost měnit).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Co lidem jako církev nabízíme, jaký je úkol, smysl, perspektiva církve dnes?
Co je úkolem místního společenství církve (= farnosti)?
Co jsme se naučili a pochopili v době totality?
Bez čeho nemůžeme dnes žít? (víra, svatost, modlitba, Bible, společenství)
Je potřeba současnou strukturu farnosti nějak reformovat a jak? Nebo ne?
Jak by měla vypadat taková obnovená farnost?
Jak by měla nová farnost fungovat ve velkoměstech (v centru, na sídlišti,
v okrajových částech)?
Misie ve velkoměstech, kdo je má dělat?

Následovala živá diskuse:
- shodli jsme se na zlepšení komunikace mezi farností a klášterem,
- dbát o duchovní růst a upevňování společenství FR a spolupracovníků.
18. 3. v 17 hod. v Klubu bude setkání staré FR, nové FR a všech kandidátů
Stanoví se další podmínky pro setkávání FR.
17. 5. 2003 pouť (především) rodin do Římova
31. 5. 2003 ekumenické setkání v Hájku
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Hospodaření farnosti v roce 2002
V následující tabulce je uveden přehled hospodaření naší farnosti v roce 2002.
Všechny částky jsou uvedeny v korunách a zaokrouhleny na stokoruny.
Podrobnější obsah jednotlivých položek je uveden pod tabulkou.
Příjmy:
sbírky
dary
tisk
pronájmy
ostatní

celkem

481 900
287 000
162 240
222 710
10 009

1 163 900

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

84 400
590 100
102 200
152 300
12 800
201 100
75 500
1 218 300

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. Při
účelových sbírkách se celkem vybralo 224 400,- Kč. Tyto peníze byly ihned po
konání sbírky odeslány a proto nejsou zahrnuty do přehledu hospodaření
farnosti.
Pronájmy – pravidelně se pronajímají prostory kaple sv. Jana Nepomuckého
pro výstavy, prostory 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,
(v minulém roce také farní vikář a jáhen) jsou placeni diecézí a náklady na
jejich odměnu nejsou zahrnuty do účetnictví farnosti.
Tisk - největší část příjmů a výdajů za tisk tvoří Katolický týdeník, dále jsou
zde započteny všechny tiskoviny, které jsou nabízeny k prodeji v kostele:
františkánský měsíčník Poutník, farní zpravodaj Sněženka, Liturgické texty,
časopisy Naše rodina a AD a další tiskoviny.
Služby obsahují náklady na elektřinu (107 800), telefon (38 100) a poplašné
zařízení, které je instalováno v kostele.
___________________________________________________
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Společenské akce – jedná se o pohoštění při slavnostech a příspěvek na farní
pouť rodin do Jablonného v Podještědí.
Opravy – oprava a vymalování kaple sv. Jana Nepomuckého (21 000), oprava
varhan (30 000), instalace nového topení do hlavní lodi kostela (150 000).
Oprava varhan probíhá za provozu a bude pokračovat ještě v letošním roce.
Ostatní výdaje – zde jsou zahrnuty další drobné opravy, bankovní poplatky,
úklidové prostředky, kancelářské potřeby a další běžné režijní výdaje.
Příspěvek provincie františkánů na opravy – instalace nového topení stála
celkem 176 700,- Kč, částkou 26 700,- Kč přispěla františkánská provincie.
Provincie také v roce 2002 doplatila 609 000,- Kč za opravu bočního oltáře.
za ekonomickou radu František Jirsa

____________________________________________________
Videoprojekce v Klubu
Stíny zapomenutých předků (SSSR/Ukrajina, 1964, S. Paradžanov)
ve čtvrtek 6. března 2003 v 19:19 hod.
Zdánlivě melodramatický příběh připomínající Romea a Julii. U Huculů v západních
Karpatech je všechno hluboké. Především lesy a duše. Radost a žal. Láska i nenávist.
Člověk přichází i odchází, rodí se a umírá. Co zůstává? Láska.

Film lektorsky uvede doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D.
Vstupné dobrovolné.
Důležité upozornění: film je v původním znění v huculštině s anglickými titulky. Filmu
je však možno porozumět i bez jazykových znalostí.
(Pořádá občanské sdružení Střed na okraji.)

Sněmovní kroužek
Pokračujeme ve čtení a úvahách nad pastorální konstitucí II. vatikánského
koncilu o církvi v dnešním světě „Gaudium et spes“. Při posledním setkání
jsme se zamýšleli nad tím, jak rozeznat znamení doby v současnosti. Diskuse
byla velmi živá a myslím i obohacující. Kdo chcete trochu proniknout do
závěrů Vatikánského koncilu, tak přijďte. Každý by měl dbát o stále větší
vzdělání. Sejdeme se v úterý 25. března v 19:19 v Klubu.

Křížová cesta na Petříně
Sejdeme se na Květnou neděli 13. dubna ve 14.30 hod u prvního zastavení.
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.
Helena Podlahová
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PŘIPRAVUJEME
„Ne všichni jsou povoláni být umělci, je však každému člověku
svěřen úkol být tvůrcem vlastního života.“
Z Listu Jana Pavla II. umělcům, 2. kap.

V měsíci dubnu bude formou besedy v Klubu u Panny Marie Sněžné
uvedeno zahájení cyklu inspirovaného Listem papeže Jana Pavla II. umělcům.
Tímto způsobem se chceme pokusit o představení různých žánrů uměleckých
směrů v přímé konfrontaci jednotlivých kapitol čerpaných z publikace Jana
Pavla II.
Úvodní beseda s názvem výše uvedeným je podnětem, výzvou i nabídkou o
možnostech, které nám Jan Pavel nabízí. Navíc je jasné, že tento list je
adresován nejen umělcům, jak by se mylně domníval ten, který si přečetl pouze
název, ale všem lidem.
Na přípravě se podílí mimo jiné prof. Aleš Křička (syn skladatele Jaroslava
Křičky), Iva Marková, Božena Harmáčková a další.
Jak již bylo uvedeno v lednové Sněžence probíhá příprava vzpomínkového
večera na hudebního skladatele Jaroslava Křičku s ukázkami jeho díla. Termín
konání bude včas oznámen.
Božena Harmáčková
Cyklus "Jeden z nás"- přednášky, koncerty, setkání s jedním z nás (Klub)
koncerty:
- 15. 4. v 19:19 hod. - Petr Lutka
- 4. 6. v 19:00 hod. - Sváťa Karásek
nedělní návštěvy klášterů, kostelů a jiných zajímavých míst:
- 13. 4. návštěva kláštera - Domov sv. Karla Boromejského v Řepích
- 18. 5. návštěva kostela, rotundy, probošství na Vyšehradě
Jan Deutsch

HLEDÁME PODNÁJEM
Nenáročná paní, 50 let, hledá podnájem maximálně na 1 měsíc. Máte-li
někdo místnost k pronajmutí za finanční odměnu, prosím, volejte
paní Olgu Trnkovou, 603 379 752. Děkuji.
Ludmila Jirsová
___________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze - březen 2003

9

DOPORUČUJEME
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Thákurova 3, Praha 6
12. 3. v 9:30 Postní doba v rodině – Mgr. Ing. Martin Opatrný
22. 3. od 9 do 16 hod. Rekolekce pro manželské páry. Vede P. VL. Málek.
Přihlásit se předem: tel.: 220 181 777, 220 181 613, e-mail: cpr@iol.cz.
26. 3. v 9:30 Postní doba v chápání evangelické církve
– prof. ThDr. Josef Smolík

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. Na přípravě se podílí i naše farnost. Všichni jsme vítáni!

Letní tábor rodin – pořádá YMCA - Živá rodina
v termínech :

9.-16. srpna 2003
16.-23. srpna 2003
Tábor se bude konat na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují..
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. Odpoledne se pořádají různé sportovní
hry a soutěže, kterých se účastní celé rodiny. Večer probíhají besedy na různá
témata, dále táboráky a noční bojovka Součástí programu je i celodenní výlet,
dětská pouť, olympiáda apod. Chystáme také batikování a vyrábění z kůže.

Manželská setkání
Máte problémy s komunikací, nerozumíte si, vznikají u vás doma často
konflikty z maličkostí, chcete hledat řešení, vylepšit si komunikaci nebo vůbec
prožít spolu týden (i s dětmi)? Na tyto otázky můžete hledat odpověď právě
na týdenním kurzu Manželských setkání, která pořádá YMCA-Živá rodina.
Letos se uskuteční 18.- 26. července 2003 v Čáslavi. Účast možná i s dětmi.
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: při účasti na táboře rodin nebo kurzu „Manželská
setkání“ můžete požádat o finanční příspěvek. Se svými dotazy a potřebami se
obracejte na 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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CHARITA
Hospodaření Farní charity v roce 2002
V roce 2002 poprvé hospodařila Farní charita jako samostatný právní subjekt.
Příjmy:
vstupní dar od farnosti
Tříkrálová sbírka 2002
„Chléb sv. Antonína“
dary
celkem

6 000
19 000
63 600
2 500
91 100

Výdaje:
sociální pomoc
bezdomovci – strava
mikulášská besídka
režijní výdaje
celkem

15 200
12 000
5 000
3 200
35 400

Příjmy
Charita dostává část peněz vybraných při Tříkrálové sbírce. Největší příjem je
z pokladničky „Chléb sv. Antonína“, která je umístěna vlevo při vstupu do
kostela.
Výdaje
Sociální pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Bezdomovcům se
v těchto případech nedává finanční hotovost, ale nakoupí se pro ně potřebné
věci (např. jídlo, boty, léky).
Stravu pro bezdomovce zajišťoval Azylový dům v Pernerově ulici Praha 8,
kam naše charita přispívala částkou 2000.- Kč měsíčně. Po povodních tento
dům přerušil činnost, v roce 2003 ji znovu obnoví, rozšíří služby a naše
příspěvky budou pokračovat.
Ludmila Jirsová, ekonom charity

CÍRKEV A SPOLEČNOST
Liturgický rok … je víc, než zachováváním starobylých zvyků a náboženských
obřadů.
Mons. Jiří Mikulášek
Dovoluji si Vás pozvat na setkání při příležitosti prezentace CD
„Liturgický rok ve varhanní hudbě“. Akce se bude konat 15. 3. 2003.
14:30
mše sv. v kostele Panny Marie Sněžné
po mši
krátký koncert
15:30
pohoštění a vlastní prezentace CD v Klubu
Těším se na Vás.
Karel Hiner, varhaník
___________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze - březen 2003
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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
Březen 2003
2. 3.
5. 3.
6. 3.
9. 3.

Ne
St
Čt
Ne

11. 3.

Út

15. 3.

So

16. 3.
18. 3.
19. 3.

Ne
Út
St

23. 3.
25. 3.

Ne
Út

6. 4.

Ne

14-15
19:19
10-12
17:00
18:00
8:00
14:30
17:00
14:30

19:19
14-15

Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
Popeleční středa (půst) – začátek doby postní
Film: Stíny zapomenutých předků (S. Paradžanov, 1964 )
Klub
1. neděle postní
Prodej křesťanských knih
Klub
Setkání výtvarníků
Mše svatá za spravedlivý mír
Připomínka 14 umučených bratří
Mše sv., krátký koncert, prezentace CD
kostel, Klub
Volby do farní rady po každé mši sv.
v Pasovské kapli
Setkání farní rady
Klub
Slavnost sv. Josefa
Přednáška s diapozitivy: Švýcarsko
Klub
Sbírka na Arcidiecézní charitu
Slavnost Zvěstování Páně
Setkání nad Dokumenty 2. vat. koncilu
Klub
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)

Pravidelná setkávání v Klubu:
V neděli po mši sv. 10:00-12:30 - posezení při kávě a čaji, kulečník.
Senioři každé úterý od 9:00.
Poslední Út v měsíci v 19:19 – setkání nad Dokumenty 2. vat. koncilu.
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 4,- 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. března 2003.
Obrázek našeho kostela na úvodní straně zpravodaje nakreslila Zdenka Pavlasová.
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