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Svatý Prokop
950 let od jeho úmrtí – 25. března 1053
Svatý Prokop je co do pořadí třetím českým světcem. Je ale velký rozdíl
mezi ním a jeho předchůdci. Svatý Václav i svatý Vojtěch se stali mučedníky,
svatý Václav byl významným knížetem, svatý Vojtěch druhým pražským
biskupem, prvním domácí krve a zároveň i prvním Čechem evropského
formátu.
Prokop pohrdl marnostmi tohoto světa, odřekl se manželky, domu, majetku,
pohodlí i přátel. Stal se nezávislým na tehdejších politických institucích.
Prokopovy postoje se staly symbolem národního sebeuvědomování.
O jeho životě byly sepsány legendy v jazyce staroslověnském. „Život
svatého Prokopa“ byl přeložen do latiny. Zachoval se v rukopisech ze 13. a 14.
století. Ve 14. století vznikla „Menší legenda svatoprokopská“.
Svatý Prokop se narodil ve vsi Chotouni, nedaleko Českého Brodu, někdy
kolem roku 970. Přesný letopočet není znám. Jediné pevné datum je jeho
úmrtní den – 25. března 1053.

Svatý Prokop byl vzdělaný, ovládal slovanské písmo. V době svého
manželství se stal otcem syna Jimrama, který ho později následoval na Sázavu.
Svatý Prokop se stal benediktýnem v břevnovském klášteře. Život v klášterní
komunitě se mu zdál příliš pohodlným. Odešel proto do pražského okolí, kde
měl několik pousteven a nakonec zakotvil na břehu středního toku Sázavy.
V sázavské samotě měl poustevník Prokop dosti příležitostí k modlitbám a
rozjímání a také kajícím skutkům. Pěstoval tělesnou práci - mýcení lesa a
obdělávání půdy. Živil se vlastní silou, vlastní prací. Lidé za ním chodili pro
radu a poučení. Ujímal se chudých a působil i jako lékař.
Přicházeli za ním i ti, kteří chtěli žít dokonaleji, a proto se také uchýlili do
samoty. Přijímal je laskavě a ponechával je u sebe. Přicházeli i jeho příbuzní, i
syn Jimram. Prokopově svatosti se dozvěděl i kníže Břetislav. Sám ho vyhledal
a velice si ho oblíbil. Prokop byl povýšen na opata a klášter byl slušně
zaopatřen. Prokop žil v trvalém přátelství s knížetem Břetislavem a měl také
vřelé styky s biskupem Šebířem.
Když sv. Prokop zemřel, biskup Šebíř ho pohřbil na Sázavě. Sv. Prokop byl
prvním Čechem, který byl prohlášen za svatého v Římě. Slavnostní kanonizaci
provedl na Sázavě papežský legát Quide 4. července 1204. Svatý Prokop se
stal po sv. Václavovi nejpřednější záštitou České země.
28. května 1558 byly přeneseny ostatky sv. Prokopa ze zpustlého
Sázavského kláštera do kostela Všech Svatých na Hradě pražském.
Literatura: Bohemia Sancta – životopisy českých světců a přátel Božích – 1990.
Připravil Mirek Pergler
Dne 7. 4. 2004 uplyne 800 let od kanonizace sv. Prokopa. Od 25. 3. 2003 do 4. 7.
2004 je možné konat pouť na Sázavu. Každou sobotu je pro poutníky připraven
duchovní program.
pozn. red.

Dobrých skutků není nikdy dost
V únorové Sněžence jste mohli číst článek Kde voda chybí, který z Tanzánské
misie napsali manželé Baldínských, kteří se každý rok vracejí na několik
měsíců do oblasti Tanzánie, kde se snaží vybudovat studně pitné vody pro
místní obyvatelstvo. Pro uskutečnění tohoto mikroprojektu nazvaného Voda
pro Kamsamba chybí stále peníze. MBU (Misijní banka ubožáků) proto stále
naléhavě hledá 5 800 velkorysých dárců - každého s darem 350 Kč – pro stejný
počet vesničanů z pěti afrických vesnic v Tanzanii, kde zbývá vybudovat 10
studní s pitnou vodou. Dar můžeme poslat na účet MBU u KB:
19-1621380207/0100, variabilní symbol: 777, konst. s.: 379.
Všem děkuje MBU, nám. 14. října č. 17, 150 00 Praha 5, tel.: 257 316 545.
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DUCHOVNÍ SLOVO
Cyklus promluv o svátosti smíření (v úterý v 18.00 kromě svátků)
Tento cyklus souvisí s mým určitým hledáním odpovědí na otázku po
identitě křesťana: Kdo jsme? O co jde? Čím se vyznačujeme, lišíme?
V souvislosti s tímto cyklem mě tedy okamžitě spontánně napadly dvě
odpovědi. Časem jich najdeme asi víc, ale tyto dvě se mi hned promítly
v hlavě. Obě mně připadají zásadní.
1. Křesťan je člověk smíření.
2. Křesťan skrze svátost smíření zažívá zkušenost Boha jako Otce.
Když říkám člověk smíření, nemyslím tím, že je to nějaký „ťunťa“, který za
každou cenu hledá usmíření, aby měl taky pokoj, nebo, že je to nějaká nálepka.
Když říkám smíření, myslím tím vztah v různých rovinách života, na prvních
místech smíření se sebou, v sobě a smíření s Bohem.
V dokumentu Paměť a smíření: církev a viny minulosti, který, nevím, zda u
nás jaksi nezapadl do zapomnění a lhostejnosti, je hezky vyjádřena jedna věc.
»Konečným cílem každého úkonu „očištění paměti“ je vlastně »oslava Boha«,
protože spolu se svými vinami vyznáváme »Pánovo milosrdenství a
spravedlnost«.1 Z vyznání hříchů („confessio peccati“), které je zároveň
vyznáním víry („confessio fidei“), se stává vyznání chvály („confessio laudis“)
vzdávané Bohu. Jedině před jeho zrakem lze uznat viny minulosti i
přítomnosti, abychom se jím a s ním nechali smířit a stali se schopnými
odpustit těm, kdo nějak ublížili nám.2
Kardinál Ratzinger před sedmi lety v knize Zpívejte Hospodinu píseň novou
napsal: „Žádná svátost v posledních desetiletích neprošla takovou krizí jako
svátost pokání. Liturgie je však celek tvořený všemi svátostmi, a jestliže jedna
podstatná část tohoto celku onemocní nebo dokonce zcela umře, vzniká z toho
nebezpečí pro celou liturgii a pro všechny ostatní svátosti. Proto se mi zdá, že
je třeba reflexe o svátosti pokání jako jednoty svátosti a života“.3
Faktem je, že prefekt Kongregace pro nauku víry má na mysli vždy široký
obzor, když mluví o krizi svátosti pokání. Dá se říci, že ona krize, která
v posledních desetiletích postihla část západní Evropy a nevím jaké další části
světa, u nás nebyla nějak příliš cítit. Připomeňme si ale také, že žádná ze sedmi
svátostí neprošla v dějinách takovými proměnami formy jako svátost smíření, a
tak dokázala svůj pevný kořínek a jedinečné místo v životě církve. Přesto však

1

MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE, Paměť a smíření: církev a viny minulosti, Praha 2000, 8.
Tamtéž.
3
J. RATZINGER, Cantate al Signore un cantico nuovo, Milano 1996, 10.
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je třeba zamýšlet se nad touto problematikou, a to z více důvodů, ze kterých
jmenuji jen některé.
1. Jednak je tu ona souvislost s celou liturgií, jak Ratzinger zmiňuje.
2. Druhý důvod: u nás dopady té krize, o níž Ratzinger mluví, byly mírné,
protože jsme byli pod totalitním kabátem. Ale jsme už za vodou?
3. Třetí důvod: otázka liturgické pokoncilní obnovy v oblasti svátosti
smíření zůstala v praxi řešena jen málo.
4. Čtvrtý důvod: problém kněží, jejich formace apod.. Víme, že na jedné
straně je kněží nedostatek a jejich vysoký průměrný věk je známým
problémem. Na druhé straně celé generace kněží nebyly nějak systematicky
odborně a duchovně připravovány na dnešní složitou a jinou dobu, každý dělá,
jak umí. To se někdy promítá i ve svátosti smíření a je třeba mít pro to
pochopení. Nehledě k tomu, že otázka systematického duchovního vedení
nebyla v posledních desetiletích v církvi patřičně oceněna a prohlubována, a
dnes je to znát. Objevují se nové věci, ve skutečnosti dávno objevené.
To je jen pár důvodů pro stručnost. Rozveďme ještě trochu víc třetí důvod.
Letos v prosinci si připomeneme právě 30 let od vydání nové formy obřadu
svátosti smíření nazvaného Ordo poenitentiae. Dá se říci, že reforma svátosti
nějak proběhla a znamenala některé pokroky. Nový obřad chtěl tedy
podtrhnout tři body: větší důraz na církevní rozměr svátosti; obohacení celkové
stavby slavení, která jakoby ani pořádně neexistovala; rozšíření o rozměr
Božího slova, které nebylo obsaženo ani v příručkách k přípravě, ani v praxi.
Navzdory dobrému úmyslu však tyto tři body zůstaly většinou na papíře.
Mezitím však uběhlo 30 let a objevily se i nové podněty a otázky. Stále se
spíše prohlubuje krize chápání hříchu v životě člověka. Toto slovo vymizelo ze
slovníku nejen běžných lidí, ale často i při samotné svátosti smíření. Cosi jako
by nám skřípalo v uších při slovu hřích. Proto je ve vyznání často slyšet spíš
formulace jako „problém“ apod..
To souvisí s další otázkou, že často je svátost chápána spíše jako
psychologické nebo pedagogické kolokvium. Vůbec zde nechci popírat
důležitost těchto rozměrů při svátosti smíření, ale naším cílem je hledání
vyváženosti nebo dokonce vyvarovat se nějakému zúžení této svátosti. A
přitom nelze popřít, že svátost smíření v křesťanské tradici a praxi
představovala a představuje důležitý moment pro duchovní rozlišování,
utváření svědomí, osobní vedení. Vždyť křesťanství není jen objektivní
nabídkou mase, případně, jak to někteří vnímají, jakýsi druh kolektivismu, kdy
všichni musí dodržovat a dělat to stejné, tedy při liturgii všichni rázem vstát,
sednout, kleknout… Je zde důležitý individuální přístup, osobní vedení. To je
jen několik málo otázek, kterými bych se také chtěl hlouběji zabývat, takže jste
zváni i vy ke spoluúčasti.
bratr Regalát
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Z FARNOSTI
Výsledky voleb do farní rady (konaných 16. 3. 2003)
Celkem bylo odevzdáno 133 platných hlasovacích lístků a 4 neplatné.
Do farní rady byli zvoleni:

Farář jmenoval:

(za jménem je uveden počet
obdržených hlasů)

Markéta Koronthályová
Jan-Jakub Outrata
Jiří Petrus

64

56
54

Lucie Vorlová (delegovaná za SFŘ)
Jan Deutsch
Vladimír Vašků
Helena Podlahová ml.

Pořadí dalších kandidátů: Podlahová Helena (jmenovaná do FR), Kotland Miroslav,
Harmáčková Božena, Bonaventura Čeněk, Halíková Kateřina, Procházková Janka.

Farní rada má celkem 8 členů volených, jmenovaných a delegovaných:
br. Michal OFM – farář
Petrus Jiří
Deutsch Jan
Podlahová Helena ml.
Koronthályová Markéta
Vašků Vladimír
Outrata Jan-Jakub
Vorlová Lucie
Ze zápisu setkání farní rady ze dne 18. 3. 2003:
- duchovní slovo br. Michala;
- jmenování tří členů farní rady;
- br. Michal připravil 23 otázek, které se týkají života farnosti, po zpracování odpovědí
členů farní rady a přítomných na setkání, budou otázky uveřejněny ve zpravodaji pro
celou farnost;
- v úterý 22. 4. v 17 hod. bude v Klubu setkání farnosti s farářem br. Michalem;
- je třeba najít někoho odpovědného za Tříkrálovou sbírku v naší farnosti;
- v neděli 27. 5. bude finanční sbírka na operaci paní Losové (Ukrajina - Bučač);
- příspěvky do Sněženky, které mají být inzerovány v Arcidiecézním zpravodaji, je
nutné dodat do 15. dne v měsíci.

Ještě krátká statistika:
V roce 2002 v našem kostele bylo uděleno 25 křtů: do 1 roku 14, od 1 do 7 let
1, od 7 do 14 let 6, nad 14 let 4. Biřmování přijalo 17 lidí, první sv. přijímání
6 dětí. Svátost manželství si udělilo 16 párů, pomazání nemocných přijalo
74 lidí (individuálně 25, společně 49).
V neděli 16. 3. 2003 bylo na všech bohoslužbách celkem 476 lidí, z toho
39 dětí. Ze 437 se voleb do farní rady účastnilo 137 lidí. Bylo zajímavé, kolik z
nich říkalo, že do farnosti nepatří, i když je vidíme na mši svaté každou neděli.
___________________________________________________
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Milí farníci,
srdečně Vás zveme do Klubu na cyklus „Jeden z nás“ – přednášky, koncerty
s jedním z nás. Připravujeme setkání s těmi, kteří v různých oborech lidské
činnosti dokazují své schopnosti a jsou ochotni se s námi sejít.

Koncert
v úterý 15. dubna v 19:19 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné
Hrají:

Markéta Procházková - klavíristka, skladatelka a básnířka
Petr Maria Lutka
- kytara a zpěv
Vstupné dobrovolné.
Petra Lutku známe již dlouhá léta, například z volného sdružení „Šafrán“ (sedmdesátá
léta), tehdy zpíval spíše písně veselé až rozverné. Později, v letech devadesátých,
vydává písně závažnější, duchovní a k oslavě Panny Marie.
Neposkvrněná 1993, Na Karmelské hoře I. a II.- písně z poutnického kancionálu 19941995, Tři jablka - Jihočeská poutní místa v textech básníka Ondřeje Fibicha 1995,
Vánoce v Mníšku – koledy 1998. Nahrávky si lze zakoupit po koncertě.
Dále připravujeme: 21. května 2003 Bedřich Ludvík – písničky s kytarou
4. června 2003 Sváťa Karásek – písničky s kytarou

Před několika lety jsme navštěvovali pražské kláštery. Vzhledem k tomu, že
zbývá stále mnoho zajímavých míst, rozhodli jsme se vám nabídnout společně
strávené nedělní odpoledne při zajímavých prohlídkách spojených s výkladem
od lidí, kteří zde žijí nebo pracují.

Návštěva Domova sv. Karla Boromejského
v neděli 6. dubna
sraz je v 14:30 hod na konečné stanici tramvaje č. 9 - Řepy
(tram. č. 9 jede ze Spálené ul. od obch. domu TESCO)

Provede nás představená Domova sestra Consolata
Další program: 18. 5. návštěva kostela, rotundy a probošství na Vyšehradě
září: klášter salesiánů (bratři sv. Františka Saleského)
říjen: křížovníci–Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou
Honza Deutsch
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„Slav jaro a křič k
potěšení zarmoucených !“
motto básnické mezihry J. Křičky

Hudební skladatel není jen Křička Jaroslav, při bližším seznamování, kdo je
Jaroslav Křička, objevíte hned čtyři Křičky:
Křička Antonín, populární skladatel 1855-1921.
Křička Ferdinand, hudební pedagog 1835.
Křička Josef, též hudební pedagog, zároveň skladatel 1888, syn Ferdinandův.
Křička Josef se zapsal do vokální skladby silnou melodickou linkou. Jeho
cyklus „Milostné písně“ působí nejen vlastním textem velice originálně, ale i
melodicky více než zajímavě.
Nejvšestrannějším a ve své době nejuznávanějším Křičkou je hudební skladatel
Křička Jaroslav, narozený 27. srpna 1882 v Kelči. Jeho dílo již od mládí
vyzařovalo osobitým hudebním citem. Je i skladatelem slova. Jeho „Básnická
mezihra“ aneb „Slova bez písní“ je oslovující poezie, která vyšla knižně v roce
1943. Určitě ne posledním Křičkou v řadě, je Křička Petr, básník. Petr Křička
je svému bratru Jaroslavu rovnocenným uměleckým partnerem.
Jak již bylo uvedeno nejen v prosincové Sněžence připravili jsme
vzpomínkový večer na hudebního skladatele Jaroslava Křičku s ukázkami jeho
díla. Chápeme to jako úvod do širokého díla českého skladatele. Zváni jsou
nejen hudební nadšenci.
Za kolektiv Iva Marková

Koncert
k poctě skladatele Jaroslava Křičky

Křička - slova a písně
ve středu 23. dubna 2003 v 19:19 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné
Program : Básnické mezihry,
písňový cyklus První touhy
Účinkují : Iva Marková - zpěv
Daniel Prokeš – klavír
Vstupné dobrovolné
Po koncertě jsme zváni na malé posezení a pohoštění s umělci.
___________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze - duben 2003

7

Pouť do Římova
Stejně jako loni chceme i letos umožnit rodinám s dětmi pouť za minimální cenu.
Autobus bude podle potřeby doplněn jednotlivci podle pořadí přihlášených.

Kdy?
Odjezd:

sobota 17. května 2003
7:00 od Lékařského domu na I. P. Pavlova (sraz v 6:45)
(Praha, České Budějovice, Římov)

Program: 10:30 mše svatá v kostele Svatého Ducha (bratr Dominik)
prohlídka celého poutního místa s výkladem, provede nás
místní pan farář (Loreta, ambity, kostel Svatého Ducha),
oběd z vlastních zásob (nebo na místě zakoupených)
13:00 křížová cesta – 25 zastavení (asi 4,5 km, je situovaná v krajině
podobné cestě, kterou šel Pán Ježíš na Kalvárii)

Návrat:

kolem 19:00 hod.

Milé děti, rodiče, babičky a dědečkové a ...
Pojedeme autobusem, jídlo na celý den s sebou, pohodlnou obuv, oblečení i do
deště. Platí se při přihlašování. Cena: za rodinu: 200Kč; za osobu: 100Kč.
Přihlášky (nezapomeňte uvést na sebe kontakt):
v Klubu vždy v neděli 10:00-12:00 u Jana Deutsche
nebo Ludmily Jirsové, tel.: 222 313 513.
Neváhejte, rodiny s dětmi mají přednost.
Na pouť s námi pojede bratr Dominik.
Ludmila a František Jirsovi

VIDEOPROJEKCE V KLUBU
Poděkování
Milí bratři františkáni a farníci Panny Marie Sněžné.
Dostává se mi, díky Vám, krásné příležitosti účastnit se téměř všech
setkání, která ve Vašem Klubu pořádá občanské sdružení Střed na okraji. Již
od počátku mne zaujala tato skutečnost: Nad všemi těmi krásnými obrazy,
slovy a gesty jakoby se rozprostíral Duch, jenž sjednocuje srdce těch, kteří se
zde sešli. Zasahuje v nás a osvěcuje místa, která jsme ještě neobjevili, či se
ostýcháme objevovat, a naplňuje nás krásou.
Potkávám zde tváře, ve kterých se odrážejí rozličné životní osudy. Ráda
bych Vám poděkovala za Vaši službu a těším se na další společná setkání.
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Martina Borzová

PŘIPRAVUJEME
Ve středu 21. 5. v 19:19 v Klubu Písničky s kytarou: Bedřich Ludvík.
V úterý 27. 5. v 19:19 v Klubu Koncert: Sólový zpěv s doprovodem klavíru.
V sobotu 31. 5. od 13 hod. se koná setkání evangelického sboru od sv.
Salvátora a naší farnosti v Hájku. Účast přislíbili farář Miloš Rejchrt i farář
Sváťa Karásek. Kdo jste ochotni pomoci s přípravou táboráku, aj., volejte 22
72 20 63, 605 541 431 (Zdeněk Řeřicha).

DOPORUČUJEME
Budova Katolické teologické fakulty UK, Thákurova 3, Praha 6
28. 4. v 19:30 Vzpomínkový večer na kněze Zd. Bonaventuru Bouše OFM,
během večera promluví Dr. Václav Konzal, prof. Jan Heller, biskup V. Malý,
Ivan Medek, prof. Tomáš Halík, Benedikt V. Holota OFM.

YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel. 224 872 421,
mail zr@ymca.cz - podrobnosti a přihlášky
Letní tábor rodin 2003 v termínech : 9.-16. srpna a 16.-23. srpna 2003
se bude konat na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují.

Manželská setkání
Máte problémy s komunikací, nerozumíte si, vznikají u vás doma často
konflikty z maličkostí, chcete hledat řešení nebo vůbec prožít spolu týden
(i s dětmi)? pořádá YMCA-Živá rodina. Letos se uskuteční 18.-26. července v
Litomyšli. Účast možná i s dětmi.

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 Ludmilu Jirsovou (222 313 513, e-mail: jirsoval@volny.cz ).
Ludmila Jirsová

CÍRKEV A SPOLEČNOST
Poradenství
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v oblasti rozvoje osobnosti, krizových životních situacích a v mezilidských
vztazích každé úterý 10-12 hod. v hovorně kláštera. Zvonek „Farní charita“ u
vstupu do kláštera. Bezplatně.

CHARITA
Pomoc pro Ukrajinu
Koncem ledna nás navštívila paní Jevgenije Losová, vedoucí humanitární
organizace „Živá rodina“ ve městě Bučač na západní Ukrajině. Přijela
především poděkovat všem, kteří se každoročních sbírek pro Ukrajinu účastní
a darují oblečení i finance na jejich dopravu. Lidé na Ukrajině vděčně
vzpomínají na všechny dárce ve svých modlitbách. „Živá rodina“ rozděluje
pomoc potřebným lidem nejen v městě Bučač, ale v celém okrese. Podle
systému, který je pečlivě kontrolován z centrály v Kyjevě, jsou na každý měsíc
určeny vesnice, jejichž obyvatelé, když doloží, že mají nedostatečný příjem, si
mohou přijít pro oblečení, jehož množství na 1 osobu je také přesně určeno.
Teprve, když je celá zásilka rozdělena, může organizace požádat o povolení,
aby obdržela zásilku novou. Naše sbírka, kterou jsme odesílali v listopadu, se
kvůli velkému sněhu opozdila a celní formality způsobily, že byla proclena a
odpečetěna až v únoru. Výdej věcí začíná v březnu (dříve lidé nemohou chodit
kvůli velké zimě). Tak se stalo, že podle letošního seznamu se budou věci
jednotlivým obcím vydávat až do prosince. Pak teprve projde organizace
kontrolou a může si zažádat o povolení pro novou zásilku. Pro nás z toho
vyplývá, že není možné dělat letos sbírku ani na jaře ani na podzim, ale bude
lépe sbírat až na jaře r. 2004. To už bude mít organizace nové povolení, počasí
umožní rychlejší dopravu i proclení a hned bude také možný výdej věcí. Proto
prosím všechny, kdo se těšili, jak letos opět přispějí na Ukrajinu, a mají už věci
připravené, aby se buď obrnili trpělivostí a uložili krabice do sklepa či na
půdu, nebo aby je poslali do Diakonie Úpice, která sbírá oblečení po celý rok,
a na Ukrajinu začali shromažďovat až na podzim. Na jaře příštího roku zcela
jistě tento skluz vyrovnáme a budeme pokračovat, s Boží pomocí,
v pravidelných sbírkách. Naše pomoc bude stále zapotřebí, starých lidí, sirotků
a mnohočetných rodin je na Ukrajině pořád dost. Ještě jednou „Pán Bůh
zaplať“ všem, kdo na potřebné lidi myslíte a svůj zájem dokážete vyjádřit i
konkrétním skutkem lásky. Přesné datum konání sbírky bude včas oznámeno.
V neděli 27. dubna proběhne v našem kostele finanční sbírka na pomoc
Ukrajině: tentokrát konkrétně na operaci žlučníku, kterou musí podstoupit paní
Losová, a která stojí na Ukrajině 300 dolarů, tj. přibližně 10.000 Kč.
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Sbírat budeme do zvláště označených kasiček po každé mši sv. u východu
z kostela. Díky za každý, i sebemenší, příspěvek.
M. Koronthályová

SBÍRKA NA CHORVATSKO
Sbíráme dětské i dospělé oblečení i obuv, letní i zimní. Noste jen věci
pěkné a čistě vyprané, zabalené do krabic od banánů nebo jiných pevných
krabic (zásilka se 3x překládá). Poplatek za 1 krabici 20,- Kč.
KDY?
pátek 16. května
14,00 – 18,00 hod.
sobota 17. května
9,00 – 14,00 hod.
Na dvou místech současně:
KDE?
– kostel P. Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1
– nádvoří kostela, kaple vlevo
Pro ty, kdo jedou metrem nebo jdou pěšky. Není vhodné pro příjezd osobním
autem (zóna zákazu parkování).
– nákladové nádraží Vršovice – pouze označený vagón!!!
– vjezd za osobním nádražím Vršovice z ulice Petrohradská – Bartoškova.
Pro ty, kdo jedou autem. Není vhodné pro příjezd tramvají nebo cestu pěšky.
Za všechny vaše dary a příspěvky upřímně děkujeme.
POŘÁDÁ UNIE KATOLICKÝCH ŽEN A FARNOST U PANNY MARIE
SNĚŽNÉ VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU KATOLICKOU CHARITOU A
DIAKONIÍ ÚPICE.

HISTORIE
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského byla založena
v pol. 17. stol. v Nansy v Lotrinsku. Město bylo po 30leté válce postiženo
morem, cholerou, hladem a bídou všeho druhu. V roce 1837 byla založena
v Praze česká větev této francouzské kongregace. Na Malé Straně
v podpetřínských stráních postavily sestry malou nemocnici a mateřský dům.
V roce 1946 působila Kongregace ve 33 nemocnicích, 12 starobincích,
v četných sirotčincích a jiných zařízeních, také v ženské trestnici.
V roce 1858 zakoupila Kongregace v Řepích pozemek zvaný „Taicmanův
dvůr“ za účelem zřízení sirotčince. V roce 1865 zde vláda zřídila ženskou
trestnici a její správu, včetně převýchovy trestanek, svěřila Kongregaci. Na
první pohled trochu nezvyklé zaměstnání pro řeholnice… Po 83 letech své
existence byla tato trestnice 30. 11. 1948 zrušena. V r. 1996 byla obnovena.
___________________________________________________
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Domov sv. Karla Boromejského poskytuje dlouhodobě nemocným starým
lidem komplexní ošetřovatelskou a sociální péči. Přímo v Domě sídlí Oddělení
výkonu trestu pro ženy. Mají možnost absolvovat sanitářský kurz sv. Zdislavy.
Setkávají se tu takto velmi rozdílné světy – svět nemocných, řádových sester a
civilního personálu a odsouzených žen. Tento projekt, několika lety osvědčený
a úspěšný, nemá ve světě obdoby.

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
19:00-20:00 adorace v kapli sv. Michaela

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Duben 2003
6. 4.
8. 4.
11. 4.
13. 4.

15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.

19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
27. 4.
29. 4.
1. 5.
4. 5.

Ne

14-15
15:00
17:00
18:00

Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
Domov sv. Karla Boromejského (sraz ve 14:30 na kon. č. 9 – Řepy)
Út
Setkání výtvarníků
Pá
Mše svatá za spravedlivý mír
Ne
Květná neděle
10-12 Prodej křesťanských knih
Klub
14:30 Křížová cesta na Petříně nejen pro děti – sraz u 1. zastavení
Út
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
19:19 Koncert: Petr Lutka a manželka Markéta
Klub
St
14:30 UKŽ: Křeslo pro hosta
Klub
Čt
Zelený čtvrtek
18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně
Pá
Velký pátek - Velkopáteční sbírka na Svatou zemi
15:00 Křížová cesta
16:00 Velkopáteční obřady
So
Bílá sobota
20:00 Velikonoční vigilie
Ne
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Po
Pondělí velikonoční (9:00, 11:30, 18:00, není dětská)
Út
17:00 Setkání farnosti s farářem
Klub
St
Svátek sv. Vojtěcha - patron pražské arcidiecéze
19:19 Koncert k poctě skladatele Jaroslava Křičky
Klub
Čt v 18 a 20 Hra o vzkříšení Krista (hra ze 16. stol.)
Klub
Ne
14:00 Fotbal (sraz před Arcibiskupským gymnáziem)
Út
19:19 Setkání nad Dokumenty 2. vat. koncilu
Klub
Čt
10:30 Hájek: mše sv., první májová pobožnost (františkáni)
Ne
14-15 Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)

Farní úřad:
Telefon do kláštera:
Úřední hodiny na faře:
12

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

Út, St, Pá 9:00-11:30

Náklady na vytištění jsou 4,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky.
Kontaktní adresy: Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
fara.pms@centrum.cz
Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 20. dubna 2003.
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