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Paschal Baylon, laický bratr OFMDisc. (17. května)
patron eucharistických bratrství, sdružení a kongresů, pastýřů a kuchařů
Narodil se 16. května 1540 ve Španělsku jako syn chudých rodičů. Jako dítě
musel sloužit u statkáře. Psát a číst se naučil sám. V 17ti letech se vzdal
možnosti stát se bohatým dědicem po statkáři a odešel do nejbližšího
františkánského kláštera. V roce 1564 byl přijat jako laický bratr do kláštera
v Montforte. Sloužil pokorně a nesobecky v několika klášteřích, vždycky to
byly jednoduché služby, většinou měl funkci klášterního vrátného. Byl velmi
poslušný i v nejmenším, velmi svědomitě plnil řeholi sv. Františka z Assisi.
Zvláště se vyznačoval láskou k lidem a velkou laskavostí. Nesčetné hodiny
trávil Paschal před svatostánkem v klášterním kostele.
V klášteře Villarreal blízko Valencie zemřel Paschal Baylon 17. května 1592, o
Hodu Božím svatodušním. Byl svatořečen v r. 1690. Jeho úcta je rozšířena
především ve Španělsku.
Paschal je znázorňován jako františkán při uctívání eucharistie, má u sebe
zahradní lopatu nebo pastýřskou hůl, někdy jako pasák ovcí, jako pás má na
sobě kající řetěz.
Schauber, Schindler: Rok se svatými

DUCHOVNÍ SLOVO
Neztotožňovat náboženství s morálkou (Mt 5, 1-12)
Je nepochybné, že náboženství vyžaduje morální jednání. Nese v sobě jako
určitou nezbytnost a výraz lásky zdokonalení morálního jednání. Je to
znamením vážnosti a pravdivosti, s kterou žijeme víru, je to určité kriterium
prožívání náboženství.
Morální jednání však není automaticky zárukou opravdového duchovního
postoje, ani jím nekončí religiozita člověka. Nemůžeme poměřovat duchovní
náboj pouze morálním jednáním. Někdo totiž může stále zachovávat přikázání
v duchu morálního sebeuspokojení, ale s velmi slabým náboženským
zaměřením (např. farizej v chrámě). Někdo zase, kdo je naopak hluboce
pokořován pro své časté pády, proti nimž nepřestává bojovat, může najít
v situaci takového velmi nedokonalého chování posilu pro svůj pohyb k Bohu
(např. celník v chrámě).
Spojovat se s Bohem ve vědomí slabosti a nestálosti hříšného života je
podobně důležité, jako spojovat se ve vědomí závislosti pocházející z toho, že
jsme tvorové. Existují dva prameny duchovního pohybu k Bohu v této
souvislosti: autentické vědomí hříchu a vědomí stvořenosti.
Mentalita víry v sobě vždy nese jisté vědomí hříchu, vědomí, že jsme hříšníci,
kteří potřebují spásu. Někdo řekl: „Věřím v Boha, který je spasitelem. Hloubka
hříchu mi je známa díky jeho slovu, které zjevuje“.
Psychické a morální vědomí viny během adolescence, jako i v každém věku
v moralistickém prostředí, směřuje k tomu, aby zachvátilo vnitřní prostředí
člověka a redukovalo náboženství na nástroj ke službě jeho morální snahy. Je
proto nutné, kromě zdravé výchovy ke smyslu pro hřích, zachytit naživo,
zkušenostně, náboženský rozměr i morální rozměr každého lidského jednání.
Je třeba učit se chápat vazby mezi těmito dvěma rozměry, ale také autonomii,
popis a určité překonání moralismu, jak je v sobě nese každé pravé
náboženství.
Uveďme si jeden příklad, vyprávění 22leté Soni z italského prostředí: „Ať se
vám to líbí nebo ne, Ježíš Kristus byl pro mě především zdrojem obav a velmi
často i úzkosti z mé lidské slabosti, kvůli Božímu soudu, který mi naháněl
hrůzu. Milovala jsem ho a říkala, že ho miluji, ale nebyla to pravda. Bála jsem
se ho a snažila jsem se ho zahnat, abych na něj zapomněla. Bránil mi, abych
byla sama sebou, protože být sama sebou znamenalo být slabá, zranitelná a
necítila jsem se nikdy hodná věřit v něho. Měla jsem dodržovat sliby, které byly
nad moje síly, a čím méně jsem ty sliby dodržovala, tím více jsem se vzdalovala
od Boha. Styděla jsem se sama před sebou. Když jsem se vzdálila od Boha,
začala jsem dýchat, uvolňovat se, a postupně jsem se začala přijímat. Tehdy
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jsem také začala přemýšlet sama o sobě, o světě, o slabosti mých sourozenců a
těch, které jsem milovala. Začala jsem je milovat víc, dívat se na ně. Občas
jsem v nich rozeznala Boha. Čím větší byla slabost, kterou jsem viděla v nějaké
bytosti, tím větší byla vůle jej milovat. Tehdy jsem pochopila. Jestliže jsem já,
ubohá lidská bytost, milovala druhé, také a možná kvůli jejich slabosti, proč by
Bůh dával světu svého Syna, když ne pro nás? Od té chvíle ho už neodháním.
Nezachovávám dobře jeho přikázání, ale vím, že mě miluje, a už z něj nemám
strach.“
Nezapomínejme tedy, že křesťanská morálka vychází - dá-li se to tak říci z náboženství, a ne naopak. Nejdřív přichází Boží nabídka spásy, kterou
můžeme přijmout a odpovědět na ni během cesty našeho učednictví,
následováním Ježíše Krista. Jinak je tu riziko: z každé záměny termínů - a tím
pádem i skutečnosti - vzniká vždy zkomolení v praktické oblasti (ne-li dokonce
opak). Připadá mi, že oddělovat křesťanskou morálku od Krista je velký omyl.
Příkladem jsou právě blahoslavenství. Oddělovat blahoslavenství od Krista
byla a je častá praktická chyba. Člověk potřebuje mít něco konkrétního v ruce.
Řekne si, blahoslavenství, to je program. Tak je třeba, aby byl křesťan tichý,
chudý, plačící a dělal to, to, to a to. A už jsme odklonili pohled od Krista,
hlavně, že máme jasno, co máme dělat. Ale je to skutečně jasno? Ne nadarmo
je morální část nového Katechismu nazvána Život v Kristu a v druhém článku
první kapitoly, který pojednává mimo jiné o blahoslavenstvích, se píše na
prvním místě: „Blahoslavenství vykreslují tvář Ježíše Krista a popisují jeho
lásku“.
V tomto je dobré mít na zřeteli, že v takových myšlenkových pochodech někdy
sklízíme plody ne vždy pozitivního vývoje v předchozích staletích, kde je cítit
např. určité vzájemné vzdálení se morální teologie od jiných oborů, nebo
zúžení, na něž měla vliv doba osvícenství atd. Budeme se něčemu z toho tak
pro lepší orientaci věnovat.
Je dobré si uvědomit, a k tomu se doufám také dostaneme podrobněji, že je
třeba rozlišovat mezi pozitivním vědomím hříchu a pocitem viny, který není
otázkou hříchu, nebo jde již o hřích dávno odpuštěný. Někdy může být takový
pocit viny pro náš duchovní život dosti destruktivní a velmi znesvobodňující.
Často v tom hrají roli negativní obrazy o nás samých i o Bohu, které v sobě
nosíme, ať vědomé nebo nevědomé. Abychom byli svobodni od oněch
destruktivních pocitů viny, je třeba, abychom srovnávali tyto negativní obrazy
se světlem Božího slova. Tady vidíme důležitost - řekl bych - zdravého
biblického pohledu pro naše téma.
pokračování
Z cyklu promluv o svátosti smíření, vždy v úterý v 18.00 kromě svátků.
____________________________________________________
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Z FARNOSTI
Ze zápisu setkání pastorační rady (dříve farní rady) ze dne 8. 4. 2003:
pastorační rada se bude scházet 1x měsíčně, příští setkání bude 13. 5. v 18 h.;
zápis ze setkání bude k dispozici na faře, na nástěnce v Klubu a ve Sněžence;
návrhy k projednání na pastorační radě je třeba podávat na faru 14 dní před
jejím konáním, tj. do 28. dne předcházejícího měsíce
zrekapitulovat průběh velikonočních obřadů, chyby sepsat a příště napravit;
členové pastorační rady si rozmyslí farní plán na rok;
Miroslav Kotland ukončil vedení Farní charity, práce charity bude pokračovat;
setkání farnosti s farářem se koná vždy třetí úterý v měsíci, tj. v úterý 20. 5.
v 17 hod. v Klubu.
Nezkrácený zápis si můžete přečíst v Klubu na nástěnce. Byli bychom rádi,
kdybyste se živě zapojili a reagovali na vše, co vám ve farnosti chybí, co byste
rádi zlepšili, navrhli. V naší farnosti plno věcí funguje, ale chybí jim
provázanost, např. s bratry františkány, mezi společenstvími a farníky vůbec.
Napište nám své nápady řešení a vhoďte do schránky u fary.
pastorační rada
Milí farníci, srdečně Vás zveme na pokračování cyklu „Jeden z nás“.
Pro větší přehlednost budeme označovat rámečkem ty programy, které patří do
tohoto cyklu a jsou určeny právě pro naši farnost. Je to příležitost, kdy se nás
může alespoň občas více sejít.
Na koncertě, uspořádaném k poctě Jaroslava Křičky, se nás sešlo celkem 20,
ale kromě organizátorů přišel snad jen jeden farník, ostatní byli z jiných
farností (až z Plzně). Tento koncert se dlouho připravoval, hodně se o něm
mluvilo i psalo. Byl velmi krásný!

Beseda
Jiří Suchý
tentokrát nejen o divadle Semafor, ale také o životě kolem nás

ve středu 14. května v 19:00 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné
moderuje Zdeněk Řeřicha
Jiří Suchý (* 1931), zakladatel divadla Semafor, herec, zpěvák, textař,
dramatik, výtvarník a režisér a občan…, žil v mládí v dobrých vztazích
s františkány.
Srdečně zvou Zdeněk Řeřicha a Honza Deutsch.
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Koncert
Písničky s kytarou režiséra a písničkáře Bedřicha Ludvíka

ve středu 21. května v 19:19 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné
Vstupné dobrovolné.

Mezi filmem a hudbou
Ti, jimž se před třemi lety zapsal do paměti seriál České televize o
rozhlednách Rozhlédni se, člověče, s Luďkem Munzarem v roli průvodce, či si
oblíbili nedávno ukončený cyklus o památných stromech Paměť stromů,
mohou ve středu 21. května v 19:19 v Klubu u Panny Marie Sněžné vidět a
především slyšet režiséra a spoluautora těchto obou cyklů, a autora řady
dalších dokumentů - Bedřicha Ludvíka.
Možná si vzpomenete, že každý cyklus měl svou ústřední píseň. Tyto
znělky a řadu dalších písní složil a nazpíval právě Bedřich Ludvík. Představí se
ne jako režisér a dramaturg hrané tvorby České televize, ale jako písničkář.
Bedřich Ludvík se narodil v roce 1953 v Šumperku. Zde získal středoškolské
vzdělání (SPŠ železniční). Po nedokončeném studiu na VUT v Brně odešel do
Prahy, kde pracoval ve Filmovém studiu Barrandov (osvětlovač a ruchař) a
poté (v roce 1977) byl přijat na FAMU, obor dramaturgie a scenáristiky. Po
absolutoriu pracoval až do roku 1989 v dělnických povoláních, především jako
topič. Od roku 1990 je dramaturgem České televize. Písně skládá od svých 13
let. V roce 1989 obdržel Cenu ptáka Noha. Zpívá jak pro několik desítek
posluchačů v klubech, tak pro několik desítek tisíc (jako např. na festivalu ve
Svojšicích). Je autorem bezmála 20 dokumentů. V jeho dramaturgií vzniklo
okolo 40 televizních inscenací a asi 8 celovečerních distribučních filmů, např.:
Výchova dívek v Čechách, Oběti a vrazi, Kuře melancholik, Kytice, Smradi či
Lesní chodci.
Po roce 1989 ztratil folk své společenské opodstatnění a mnozí písničkáři přišli
o své téma. Bedřich Ludvík šel svou vlastní cestou: jeho písně se staly
ústředními melodiemi jeho dokumentárních seriálů.
-žlu-

Prohlídka Vyšehradu
- kostela, rotundy a probošství
v neděli 18. května
sraz je ve 14:45 hod u rotundy sv. Martina na Vyšehradě.
____________________________________________________
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Poznávejte s námi
V neděli 6. 4. 2003 se nás, i přes velkou zimu a silný vítr, sešla pěkná
skupinka lidí, asi kolem dvaceti. Z konečné tramvaje č. 9 jsme putovali ještě
chvilku pěšky a už nás ve vrátnici Domova sv. Karla Boromejského v Řepích
vítala sestra představená Consolata. Nejdříve jsme navštívili "denní školku pro
seniory". V těchto prostorách si mohou staří lidé společně uvařit, hrát si,
zacvičit, pracovat v keramické dílně, společně strávit den pod dohledem sestry.
Poté jsme si prohlédli kostel a chvilku poseděli ve farním klubu.V útulné a
pěkně vybavené místnosti nás sestra seznámila se založením a celým
provozem kláštera. Původně byl celý objekt ženskou věznicí. Nyní věznice
zaujímá pouze jedno patro. V ostatních prostorách je LDN pro chodící a zvlášť
pro ležící. Provoz kláštera je financován pouze ze sponzorských darů a grantů.
Pak jsme viděli i pokoje pacientů. Vše zářilo čistotou a vše bylo pěkně a
útulně vybavené. I když jsme se synem a maminkou museli odejít o něco
dříve, opouštěli jsme klášter naprosto s dobrým pocitem, jak se práce
obětavým sestrám boromejkám, personálu a také klientkám Vězeňské služby
dobře daří. Vytvářejí opravdu atmosféru skutečného domova. Myslím, že to
byla dobrá inspirace do dalších aktivit ve farnosti.
Helena Podlahová

Koncert
Kapela Markéta a Lazarové vás srdečně zve na koncert. Pokud máte rádi
hudbu na pomezí folku, jazzu a něčeho alternativnějšího nebo jen chcete strávit
příjemný večer, přijďte do Klubu v úterý 13. 5. od 19:19 hodin. Budou vám
zde zpívat a hrát: Markéta Povolná – kontrabas a zpěv; Aleš Povolný – kytara a
zpěv; Jindřich Strejček – housle a zpěv.
Těšíme se na Vás.

Koncert
hrát a zpívat bude evangelický farář Sváťa Karásek

ve středu 4. června v 19:00 hod.
v ambitech kláštera
Vstupné dobrovolné.

6

Mariánské promluvy – květen 2003 (Salve Regina)
Tříminutové slovo před bohoslužbou v 18.00 hod.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Datum
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

Svátek
sv. Josefa, Dělníka
památka sv. Atanáše
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

sv. Sarkandera
Panny Marie Prostřednice

Téma
Maria a Josef (manželství, panenství)
Zdrávas (Maria) Královno
Matko milosrdenství
Živote, buď pozdravena
Sladkosti, buď pozdravena
Naděje naše, buď pozdravena
K tobě voláme (Prostřednice)
K tobě vzdycháme
Kajíce a plačíce v tomto slzavém údolí

posvěcení katedrály ( L. Mandič) Orodovnice naše
Panny Marie Fatimské
Obrať k nám své milosrdné oči
sv. Matěje
A Ježíše (obrať k nám)
sv. Markéty z Cortony
Ježíše - plod života svého
sv. Jana Nepomuckého
Ježíše ukaž nám - Teď
sv. Paskala Baylóna, OFMDisc. I po pozemské pouti
sv. Klementa M. Hofbauera
sv. Bernardina Sienského, OFM
výročí posvěcení katedrály
sv. Rity z Cascie, řeholnice

Milostivá
Přívětivá
Přesladká
Panno
Maria
posvěcení basiliky sv. Františka Maria a František
sv. Filipa Neriho, kněze
sv. Augustina z Canterbury

Pros za nás (oroduj)
Svatá
Rodičko Boží (Theotokos)

slavnost Nanebevstoupení Páně
sv. Zdislava - novéna k D. Sv. Maria a Duch Svatý
Navštívení Panny Marie
Maria a církev
bratr Michal

____________________________________________________
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Společný výlet do Hájku u Prahy
(bývalý františkánský klášter)

farnosti Panny Marie Sněžné a evangelického sboru u Salvátora

v sobotu 31. května 2003
Program:
10.30
12.30-13.00
13.00
13.45

poutní mše svatá
příchod, příjezd dalších návštěvníků setkání
zapálení ohně – zahájení, opékání vuřtů (zajištěno)
beseda, diskuse, vzájemná informace o praktických
kulturních aktivitách farností, zejména na téma: životní styl
dnes (úvodní úvahu přednese pan farář Miloš Rejchrt)
14.45-15.30 Miloš Rejchrt zazpívá, pak si zazpíváme všichni
15.30
příprava na sportovní zápas: masáže svalů, bojový pokřik….
fotbal 2x20 min. (pro děti do 12 let a 150 cm, 2x15 min.)
volejbal – když postavíme hřiště
17.00-19.00 posezení
společný krátký úklid (děkujeme předem)
Kdo můžete pomoci s přípravou, přijeďte dřívějším spojem. Díky.
Další informace podá Zdeněk Řeřicha: mobil 605 541 431.
Busy směr Hájek
• Praha Zličín-metro B
8:04 10:04 12:04
Červený Újezd
8:36 10:36 12.36
směr Jeneč, pak cca 1,5 km pěšky do Hájku
Směr Praha: (zpět)
• Červený Újezd
17:25
19:25
Praha Zličín-metro B
18:01
20:01
Srdečně zvou: br. Michal, OFM-farář, Miloš Rejchrt, kazatel a farář, Zdeněk Řeřicha,
Jan Deutsch, Tomáš Cejp, evangelický sbor u Salvátora a farnost P. Marie Sněžné.

VIDEOPROJEKCE V KLUBU
Komisařka (Alexander Askoldov) ve čtvrtek 22. května 2003 v 19:00 hod.
Film byl 20 let považován za zničený. Teprve v roce 1988 byl znovu objeven na MFF
Berlina a 1988 získal Stříbrného medvěda a Cenu poroty. Strhující drama ztracenosti
člověka – ženy, která zapomněla na své lidství. Jedinou hodnotu pro ni znamenala
revoluce. Tragický obraz o zničující síle ideologické nenávisti, která i samu podstatu
lidského bytí, lásku, prohlásí za třídního nepřítele.
Film lektorsky uvede Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D.
Vstupné dobrovolné.
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Farní pouť do Římova
se uskuteční v sobotu 17. května 2003 pouze pro přihlášené. Odjíždíme v
7:00 od Lékařského domu na I. P. Pavlova (sraz v 6:45). Po příjezdu na místo
asi v 10:30 bude mše sv. v kostele sv. Ducha. Potom si prohlédneme poutní
místo, provede nás místní pan farář (loreta, ambity, kostel sv. Ducha). Po
obědě z vlastních zásob se vydáme na křížovou cestu (asi ve 13:00) – 25
zastavení (asi 4,5 km). Návrat do Prahy přibližně v 19 hod.
Jídlo na celý den s sebou, pohodlnou obuv, oblečení i do deště.
Ludmila a František Jirsovi

Vlastní poutní komplex se nachází nad římovskou návsí a stojí před ním
několik staletých lip. Vysoká zvonice, na níž jsou dnes zavěšeny zvony z roku
1948, byla postavena v roce 1891. Průchod v jejím přízemí vede do
čtverhranného nádvoří, které je ze všech stran obklopeno ambity s bohatou
malovanou výzdobou - 34 obrazů zavěšených v klenebních výsečích zachycuje
výjevy ze života Panny Marie, na protější straně (nad oblouky ústícími do
nádvoří, je na stěnách vymalováno 32 mariánských poutních míst v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. V rozích ambitu se nachází čtyři oltáře, u nichž se v
době poutí sloužily mše. Jedná se o oltář sv. Václava z počátku 18. století, sv.
Linharta z roku 1657 a oltáře sv. Kříže a Panny Marie Bolestné z poloviny 18.
století. Uprostřed nádvoří stojí loretánská kaple založená roku 1648 s
jednoduchým zařízením, věrně napodobujícím původní svatyni stojící
v italském Loretu.
Ohniskem posvátné úcty je zde barokní soška Panny Marie Římovské z
roku 1679. Z východního křídla ambitu lze vstoupit do barokního kostela
postaveného mezi lety 1672-1697 na centrálním kruhovém půdorysu.
Nejdůležitější součásti jeho vybavení tvoří hlavní oltář z let 1878-1879,
původní kamenná křtitelnice z roku 1672 a kazatelna z poloviny 18. století. Po
prohlídce poutního komplexu ve středu obce lze obejít ještě přibližně 5 km
značenou trasu blízkým okolím Římova a prohlédnout si 25 zastavení zdejší
unikátní křížové cesty.
Krajina kolem pozdějšího Římova byla osídlena slovanským obyvatelstvem
již v 8. století. Vesnice Římov na svém dnešním místě vznikla patrně ve 13.
stol. a patřila drobnému šlechtickému rodu, první zmínka o Římově pochází až
z r. 1395. Na počátku 15. století získali vesnici příslušníci rodu Roubíků z
Hlavatec, kteří si tu vystavěli tvrz. Od r. 1541 se nacházela v držení Ojířů z
Protivce, za nichž byl v Římově založen pivovar. Za účast v českém
stavovském povstání postihla Ctibora Ojíře z Protivce v roce 1622 konfiskace
té části majetku, k níž náležel i římovský statek. O čtyři roky později přešel
____________________________________________________
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Římov do rukou Oldřicha Eggenberga, majitele panství Český Krumlov. Ještě
v průběhu roku 1626 však Eggenberg daroval římovský statek
českokrumlovské jezuitské koleji, aby jeho výtěžek použila na vydržování
chlapeckého semináře. Na návrh jezuitského lékárníka Jana Gurreho z Českého
Krumlova došlo v Římově roku 1648 k založení poutního místa s loretánskou
kaplí a rozsáhlou křížovou cestou. Okolo loretánské kaple byl postaven
čtyřboký ambit a o něco později také kostel sv. Ducha. Od roku 1694 při něm
díky nadaci Jana Christofora Malovce z Malovic trvale sídlili dva jezuitští
misionáři, kteří se starali o duchovní zaopatření poutníků. Již během druhé
poloviny 17. stol. se ustálily pravidelné termíny poutí - na svátky Nalezení sv.
Kříže, Povýšení svatého Kříže a Navštívení Panny Marie a na svatodušní
svátky. Podle dobových zpráv sem chodilo ročně 40.000-80.000 poutníků.
Později, za dob církevních reforem císaře Josefa II., účast na poutích na určitý
čas zeslábla, ale ještě před koncem 18. stol. nabyla své původní intenzity.
Jezuité v letech 1671-1691 vystavěli na místě někdejší tvrze nový barokní
zámeček s věží a před rokem 1661 založili v Římově školu. Po zrušení
jezuitského řádu v roce 1773 připadl římovský statek do správy náboženského
fondu. Roku 1801 jej koupil kníže Josef ze Schwarzenbergu a později se tu
vystřídalo ještě několik soukromých vlastníků. Od poloviny 19. století je
Římov samostatnou obcí, v roce 1857 se stal také sídlem fary. Až do 20. století
zůstal nejen jedním z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách,
nýbrž také vyhledávaným letoviskem a místem pobytu mnohých umělců.

CHARITA
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. 5. 14,00-18,00 hod.
sobota 17. 5. 9,00-14,00 hod.
KDE?
– kostel P. Marie Sněžné (není vhodné pro auta)
– nákladové nádraží Vršovice – pouze označený vagón!!!
– autem: vjezd za os. nádražím Vršovice z ulice Petrohradská – Bartoškova.
Za všechny vaše dary a příspěvky upřímně děkujeme.
Pořádá farnost Panny Marie Sněžné a UKŽ ve spolupráci s ČKCH a Diakonií
Úpice.
10

Poděkování
Od dubna 2003 dochází ke změně vedení Farní charity u P. M. Sněžné.
Děkujeme panu Kotlandovi za jeho trpělivou práci v Charitě, aktivně každé
úterý odpoledne pomáhal všem potřebným odbornou radou. Děkujeme za
všechno dobré, co pro druhé udělal, neboť charitní práce není často ani vidět,
bratr Michal
ale je to práce mravenčí, časově náročná a velmi záslužná.
Poradenství bude ve farnosti pokračovat v oblasti sociálně slabých rodin i
jedinců. Najdete nás každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v hovorně kláštera.
Zvonek „Farní charita“ u vstupu do kláštera. Podle potřeby i po dohodě
(tel.: 222 313 513).
L. Jirsová

DOPORUČUJEME
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. Chcete prožít společně týden s dětmi s bohatým
programem? Nabízíme pobyt 18.-26. července v Litomyšli.
Nabídka Farní charity: Při účasti na táboře rodin nebo kurzu „Manželská
setkání“ můžete požádat o finanční příspěvek. (viz Farní charita)
XI. Dny Josefa Zvěřiny: 23.- 25. 5. 2003 tentokrát v Českých Budějovicích.
Téma: 2. vatikánský koncil – nedokončený úkol? (Dr. H. Krätzl, vídeňský
biskup a prof. T. Halík, president ČKA.) Inf.: 224 917 210, 221 979 327.
UKŽ pořádá pouť na Den matek ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí.
Neděle 11. 5. 2003. Přihlášky tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz.
Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, krizových životních situacích každé
úterý 10-12 hod. Zvonek „Farní charita“ u vstupu do kláštera. Bezplatně.
_______________________________________________________________
Farní úřad:
tel.: 222 246 243
Telefon do kláštera:
tel: 224 490 350
Úřední hodiny na faře:
Po, Čt 14:00-16:30
Út, St, Pá 9:00-11:30
Úřední hodiny charity:
Čt
14:00-16:00
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. května 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
19:00-20:00 adorace v kapli sv. Michaela

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Květen 2003
1. 5.
4. 5.

Čt
Ne

6. 5.
10. 5.
11. 5.

Út
So
Ne

13. 5.

Út

14. 5.
15. 5.

St
Čt

16. 5.
16. - 17.
17. 5.
18. 5.

Pá
5.
So
Ne

19. 5.
20. 5.
21. 5.

Po
Út
St

22. 5.
27. 5.
29. 5.
31. 5.

Čt
Út
Čt
So

1. 6.
4. 6.

Ne
St

10:30

Hájek: mše sv., první májová pobožnost (františkáni)
Posvěcení kostela Panny Marie Sněžné
14-15 Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
19:19 Koncert: Kolejní smíšený sbor 440Hz
10:30 Mše v Hájku
18:00 Mše svatá za spravedlivý mír
10-12 Prodej křesťanských knih
17:00 Setkání výtvarníků, mše sv.
19:19 Koncert: „Markéta a Lazarové“
19:00 Beseda: Jiří Suchý (nejen o divadle Semafor)
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
19:19 Diaprojekce: Norsko
Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavní patron Čech
Pá, So Sbírka šatstva do Chorvatska
7:00 Farní pouť do Římova (odjezd od Lékařského domu)
15:00 Prohlídka Vyšehradu (sraz ve 14:45 u rotundy)
Svatojánská sbírka na arcidiecézi
19:19 Koncert: Distance
17:00 Setkání farnosti s farářem
14:30 UKŽ: Koncert: Komorní sdružení SYRINX
19:19 Koncert: Písničky s kytarou režiséra Bedřicha Ludvíka
19:00 Film: Komisařka (Alexander Askoldov)
19:19 Setkání nad Dokumenty 2. vat. koncilu
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Svátek Navštívení Panny Marie
Setkání v Hájku
10:30 mše sv., 13:00 setkání u táboráku (fotbal, písničky, beseda)
19:15 Koncert: Soubor Cantara Schola Castuliana (sv. Haštal)
14-15 Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
19:00 Koncert: Evangelický farář Sváťa Karásek

_____________________________________________________
Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého
23. 4.-13. 5. Výstava dřevěných a pískovcových plastik
Naslouchání (Jan Švadlenka) a Emoce (Tomáš Bosambo)
19. 5.-24. 5. Výstava bonsají
28. 5.-21. 6. Kámen a hedvábí
12
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