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Svatý Antonín z Padovy OFM, kněz a učitel církve (13. června)
Narodil se kolem roku 1195 v Lisabonu a rodiče mu dali jméno Fernando.
Vstoupil do řádu augustiniánských kanovníků a po dokončení studií přijal
kněžské svěcení. V roce 1220 se stal františkánem a přijal jméno Antonín.
Odešel hlásat evangelium do Afriky, ale brzy onemocněl a musel se vrátit do
Evropy. Po krátkém pobytu v klášteře na Sicílii se setkal v Assisi se sv.
Františkem (1221), na jeho přání pak v Bologni učil řádové spolubratry
teologii. V severní Itálii kázal proti katharům, v jižní Francii proti sektě
albigenských, po návratu do Itálie proti lichvářům a zasazoval se o práva
chudých. Na jeho kázání přicházely tisíce lidí. Zemřel 13. 6. 1231 ve svém
klášteře v Arcelle u Padovy. Za necelý rok byl prohlášen za svatého a v roce
1946 za učitele církve.
Sv. Antonín je především známý jako patron za znovunalezení ztracených věcí.
Dále je patronem milujících, manželství, žen a dětí, chudých, cestujících, pekařů a
horníků, za šťastný porod, proti neplodnosti, proti horečce, proti nemocem dobytka,
proti ztroskotání lodi, proti válečným útrapám, proti moru, pomocník v každé nouzi,
františkánů.
Schauber, Schindler: Rok se svatými

5. června 2003 oslaví P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM
patnácté výročí kněžského svěcení.
Přejeme Vám, bratře provinciále, mnoho Boží pomoci, moudrosti a trpělivosti
v každém okamžiku rozhodování, stálý úsměv, optimismus a dobrotu s níž
každého přijímáte.
farnost Panny Marie Sněžné

DUCHOVNÍ SLOVO
Novozákonní počátky (Čtení: Sk 2,14a.29-41; Mt 26,20.26-29)
Dnes se začneme věnovat pokání a svátosti smíření v křesťanských dějinách.
Doufám, že vám to nebude připadat nezajímavé, je tam totiž z mého pohledu
leccos, co nám může být k užitku. Navíc je třeba hned na začátku zdůraznit, že
žádná svátost neprošla takovými změnami forem, jako právě svátost smíření.
Tuto historii si rozdělíme na zhruba čtyři základní období:
1.
Počátky – spisy NZ (1. století)
2.
Veřejné slavnostní pokání v prvních staletích (1.-6. století)
3.
Tarifované pokání (7.-11. století)
4.
Soukromé pokání (od 11. století dál).
1. Počátky.
Pokud chceme říci něco o pokání v NZ, není snadné dát ucelený pohled, neboť
různost spisů měla vliv i na různost témat. Můžeme však úvodem říci, že
odpuštění hříchů je nějak přímo v srdci evangelní zvěsti. Shrnutí Kristova
kázání, jak je uvádí evangelista Marek, zní: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží
království. Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Matouš píše stručněji:
„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“ (Mt 4,17).
Důležitost odpuštění hříchů v Ježíšově poslání je jakoby posvěcena
v nejslavnější ze všech formulí, kterou jsme slyšeli v evangeliu, tj. v
eucharistických slovech nad vínem: je to „krev, která se prolévá za mnohé na
odpuštění hříchů“ (Mt 26,27).
Toto Kristovo poslání však nemohlo být ukončeno jeho smrtí, příp.
Nanebevstoupením. Člověk hřeší i nadále, proto Ježíš musel nějak „zařídit“
něco dál. Z toho důvodu přenáší svou moc odpouštět hříchy také na své
učedníky, na církev, která pak pokračuje v jeho poslání usmiřovat člověka
s Bohem. Jsou známá slova evangelia: „Jako mne poslal Otec, tak já posílám
vás. Komu hříchy odpustíte, tomu budou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu
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odpuštěny nebudou“ (Jan 20,21-22). Apoštolská církev si každopádně byla
vědoma toho, že je dědičkou tohoto poslání a moci s ním spojené.
Užitečná k tomu může být malá exkurze do knihy Skutků apoštolů. Skutky
apoštolů nás totiž velmi přímo a účelně uvádí do prostředí prvotní křesťanské
komunity. Navíc je v nich pokání podáno zajímavě jako výzva, jež je součástí
apoštolského hlásání (tzv. kerygma) směřovaného jak k pohanům, tak k židům.
a) Výzva. Ústřední perspektivou knihy je jak známo téma Kristova vzkříšení,
v němž Bůh plně ukazuje svůj plán spásy, který se uskutečňuje vytvořením
církve skrze dar Ducha Svatého. Tento dar je pak zárukou trvalé přítomnosti
Vzkříšeného Krista ve společenství věřících. A tento dar Ducha je také spojen
s odpuštěním hříchů a s vírou žitou jako „cesta“ nové komunity. To vše se
nějak spojuje ve „křtu“.
Petr ve světle vzkříšení jasněji ukazuje na otázku kříže: představuje jej jako
vinu obyvatel Jeruzaléma (2,23.36; 3,15; 4,10; 5,28), kteří tak ovšem posloužili
Božímu plánu („podle Písma“). Ale Ježíš se teď naplno odhaluje jako „Pán a
Mesiáš“ (2,36), tzn. i jako konečný soudce, který zaručuje spásu těch, kdo
v něj uvěří.
Kázání apoštolů vlastně vysvětluje tuto novou situaci po Kristově vzkříšení a
vytrvale a bez velkých okolků vybízí k „pokání“ (řec. metanoia) nebo
„obrácení“ (od řeckého epistréfo). To jsou pro nás dva klíčové výrazy dnešního
tématu. Nejsou v řečtině totožné, ale oba se zde nějak vztahují k víře ve
vzkříšení.
Boží nabídka spásy se nyní uskutečňuje právě v daru Ducha a v odpuštění
hříchů. Tváří v tvář této Boží nabídce spásy apoštolé vybízejí člověka k
„pokání“ a „obrácení“, aby přijal Boží dar. Jde tu o jakýsi „totální“ postoj
člověka, který je proto vyjádřen i trvalým stylem života (11,23; 26,20).
Křesťanství je totiž určitý druh „cesty“, „Boží cesta“, „Pánova cesta“ apod.
(16,17; 18,26; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). Všimněme si však, že je v tom zároveň
zachován komunitní rys. Každý, kdo věří, se totiž „přidává“ k věřícím (2,41).
Křesťanská cesta je velmi konkrétně stylem komunity, je to ecclesia. Ve všem
tom je však velkým protagonistou Duch.
b) Otázka viny. Na této křesťanské „cestě“ změna obsažená v onom
„obrácení“ či „pokání“ je a má být skutečně radikální, zásadní, takže vydává
pak v životě „plody hodné obrácení“ (26,20). To ovšem, jak víme, není nic
automatického, ale to se zatím ve Skutcích příliš neřeší.
Ve Skutcích apoštolů vidíme dva druhy obrazu viny. Prvním je vyprávění o
Ananiášovi a Safiře v 5. kapitole. Tam je cítit schéma: zhřešit proti Duchu,
který působí v apoštolech a v komunitě, a pokoušet ho (což je vlastně chápáno
jako nedostatek víry), neznamená výzvu k pokání, ale okamžitý trest. Textem
____________________________________________________
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se zřejmě chce vyjádřit neslučitelnost falešného jednání křesťana se svatostí
komunity.
Vedle tohoto příběhu však nacházíme dva jiné v poněkud odlišném duchu.
Šimon kouzelník přijal víru a je pokřtěn. Později si však chce od apoštolů
koupit moc, kterou pozoruje při jejich vzkládání rukou. Petr k němu mluví
podobně ostře jako k Ananiášovi a Safiře, ale nakonec ho vybízí k obrácení
(8,9-13.18-24). Druhý příběh mluví o lidech, kteří v Efesu přijali víru a pod
dojmem události kolem synů velekněze Skevy přicházeli a „vyznávali“
magické praktiky. Zde ovšem není zcela jasné, jestli tyto praktiky provozovali
ještě před obrácením nebo po něm, je dost možné, že až po něm. Každopádně
je to zajímavý příběh (19,18-19).
Souhrnně řečeno, jak jsme viděli, na počátku je otázka pokání úzce spojena se
křtem, tím velkým svátostným úkonem, rozhodujícím a iniciačním. Není však
od věci myslet, že už ve Skutcích apoštolů je naznačena otázka druhého
pokání, i když není výrazná, a tím méně lze mluvit o instituci. To je vidět více
až u Matouše. Problémy křesťanských komunit, jak je popisuje Lukáš ve Sk,
jsou jiné. Lukášovi jde hlavně o to, ukázat, jak komunity vznikají působením
Ducha a apoštolů, a chce je ukázat v pozitivním světle. Působení apoštolů zde
není popsáno jako nějak přesně a důsledně organizované, ale spíš jako
duchovní rozlišování - v Duchu Svatém - v konkrétních událostech a situacích,
jak je to vidět například při setkání Petra s Korneliem nebo na Jeruzalémském
sněmu. Tak křesťanská komunita postupně objevuje i svou „novitas“, novost,
pokračování
jedinečnost.
Z cyklu promluv o svátosti smíření, jsou vždy v úterý v 18.00.

bratr Regalát

Z FARNOSTI
Ze zápisu setkání pastorační rady (dříve farní rady) ze dne 13. 5. 2003:
Přítomni všichni členové kromě Lucie Vorlové (omluvena).
Každý člen PR odevzdá br. Michalovi své připomínky k průběhu Velikonoc.
Bibliodrama – nabídnout farníkům na setkání farnosti 20. 5. (některou St v červnu).
Je nutné sestavit pořadí oprav a předložit klášteru (podrobně vypsáno v Klubu).
Výlet do Moravské Třebové je předběžně naplánován na září 2003.
Pastorační rada: 10. 6. 2003, setkání farnosti s farářem: 17. 6. v 17 hod. v Klubu –
může přijít každý, koho zajímá život ve farnosti, s doporučením, s dotazy…
Ze zápisu setkání farnosti s farářem ze dne 20. 5. 2003:
přítomno 12 farníků a bratr Michal
Od září 2003 bude ve farnosti společně s farářem br. Michalem jako kaplan br. Filip.
Bylo stanoveno pořadí oprav (podrobně vypsáno v Klubu). O finanční příspěvek FCH
se musí žádat písemně. Případy, které vyžadují okamžité řešení, rozhodnou po
vzájemné konzultaci: br. Michal, J. Deutsch a L. Jirsová.
2. 10. 2003 v Klubu - ekumenické setkání - „Vděčnost za stvoření“ (ČKA).
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Milí farníci, srdečně Vás zveme na pokračování cyklu „Jeden z nás“.
Pro větší přehlednost budeme označovat rámečkem ty programy, které do
tohoto cyklu patří. Je to příležitost, kdy se nás může sejít více.

Beseda
prof. PhDr. Zdeněk MATĚJČEK
Známý a oblíbený dětský psycholog přijde mezi nás.

v úterý 3. června v 19:19 hod.
Klub u Panny Marie Sněžné
moderuje Zdeněk Řeřicha

Zdeněk Matějček (*1922) - dětský psycholog, zabývá se dětmi s nejrůznějšími
vývojovými a výchovnými obtížemi, publikuje knihy pro rodiče, je známý i
z televizních obrazovek.
Srdečně zve Zdeněk Řeřicha.

Koncert
Sváťa Karásek s kapelou Pozdravpámbu
ve středu 4. června v 19:00 hod.
v ambitu františkánského kláštera
Vstupné dobrovolné.

KONCERT skupiny Los Macheteros
ve čtvrtek 5. června ve 20:00 hodin
Klub u Panny Marie Sněžné
Jazzová formace ve složení zpěv (A. Pospíšilová), saxofon (M. Bořkovec),
flétna (V. Hromek), kytara (T. Hromek), baskytara (A. Pospíšil), bicí (J. Ježek)
Na programu jsou jazzové standarty (swing, samba).
Všichni jsou srdečně zváni.
Vstupné dobrovolné.
____________________________________________________
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Benefiční setkání v duchovní hudbě
Veni Sancte Spiritus
v neděli 8. června 2003 v 19 hod.
Chrám Panny Marie Sněžné

Vstupné dobrovolné
Výtěžek bude věnován na podporu
stavby kostela sv. Alžběty v Praze - Kbelích.
Program:
Veni Sancte Spiritus (gregoriánský chorál)
Veni Creator Spiritus (gregoriánský chorál)
Bože Otče, sešliž nám nyní Ducha Svatého (Jan Crispus Přeštický, 16. stol.)
De Tempore Resurrectionis Domini (T. L. da Victoria, 1576)
O Duchu Svatém (A. Michna z Otradovic: Svatoroční Muzika, 1661)
Chorálová předehra „Komm, Gott, Heiliger Geist“ (J. S. Bach)
Choral varié sur le Théme du „Veni Creator Spiritus“ (M. Duruflé)
Účinkují:
Chorus Angelus – dětský sbor (sbormistr Igor Angelov)
Bona Fide Quartet (um. ved. Petr Grau)
Schola Castuliana (sbormistr Karel Loula)
Cantio-gregoriánský chorál (um. ved. Lucie Kunteová)
Modlitba – duchovní cesta (um. ved. Vít Oram)
Přemysl Kšica – varhany
Dne 3. 11. 1918 byl stržen mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Ministr
Dr. Nosek navrhl, aby za každou z 12 rozbitých hvězd byl postaven kostel pro
pražskou periférii. Jedním z nich měl být i kostel ve Kbelích, provizorní byl adaptován
ze stodoly r. 1932. V roce 2001 započala stavba nového kostela. Na dokončení chybí
4 000 000 Kč. Č. účtu: 19-5489780227/0100.
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„Věci veřejné“ Vás zvou k neformální diskusi na téma

„Co nám chybí k životu plnému, plodnému a šťastnému?“
Jaký je vztah k veřejnému životu každého z nás?
v pondělí 9. června 2003 v 19:19 hod. v Klubu
Svůj názor a případnou pomoc Vám zde nabídnou senátor a zastupitel
Martin Mejstřík, zastupitelka MČ Praha 1 Stanislava Moravcová.
V druhé části setkání bude prostor pro Vaše dotazy.

_____________________________________________________
Služba Božímu slovu
Milí čtenáři Božího slova, milí lektoři, vy, kteří se na čtení Písma sv. v našem
kostele podílíte nebo se teprve budete podílet. Ráda bych Vám všem
poděkovala za to, že se s časovým předstihem připravujete a zodpovědně
přistupujete ke svěřenému úkolu. Udělali jste mi tím opravdu obrovskou
radost. Zároveň bych vás ostatní chtěla povzbudit k vaší další iniciativě.
Několik poznámek z únorového „školení pro lektory“:
P. Aleš Opatrný zdůrazňoval, že lektor by měl o čtení vědět nejméně den
předem, aby měl čas si čtení nejen přečíst, ale také na něj odpovědět
modlitbou.
Do liturgie nepatří divadlo, ale víra. Přednes by tedy neměl být uspávající, ale
ani přespříliš dramatický.
Lektor by měl být dospělý, čtení schopný člověk. Nežádejme čtení ani po
dětech ani po mutujících dospívajících.
Oslovení „Bratři“ je možné a je doporučeno doplnit na „Bratři a sestry“ nebo
„Sestry a bratři“, toto oslovení je také možné úplně vynechat. Je-li oslovení
„Bratři“ uprostřed textu, je nepřípustné ho jakkoli měnit.
Poklekání je vhodné a dostačující při příchodu do kostela a při odchodu
z kostela. Přemísťování se po kostele, pokud je nezbytné, by mělo být
přirozené, bez poklekání a úklon. Dojít k ambonu bychom měli nejkratší
cestou a včas, již bez poklekání. Chceme-li, můžeme se cestou k ambonu před
oltářem uklonit. Úklony, ke kterým je potřeba se otáčet (ze směru chůze),
vhodné nejsou.
Co z těchto slov plyne přímo pro nás farníky, kteří čteme Boží slovo? Pokud
víte, že se nebudete moci zúčastnit, zavolejte mi co nejdříve, aby se mohl nový
náhradník včas připravit.
Milí farníci, kteří jste se zatím nerozhodli k této službě a váháte, chtěla bych
Vás povzbudit slovy, že my všichni, kteří čteme, jsme to museli taky jednou
zkusit. Ale měníme se. Chci vás, ještě nerozhodnuté ujistit, že jste v našich
řadách kdykoli srdečně vítáni.
Helena Podlahová
____________________________________________________
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Františkánská burza
Na svátek sv. Františka z Assisi 4. října 2003 se bude konat v naší farnosti
v prostorách Klubu burza oblečení a ostatních věcí.
Prosíme tímto o dodání šatstva, hraček a všeho, co chcete věnovat k prodeji za
symbolickou cenu. Prosíme noste věci zachovalé, které jsou ještě k užitku.
Výtěžek z burzy bude věnován naší farnosti pro potřeby sociálně slabších
rodin.
Věci v Klubu budeme shromažďovat až v září 2 týdny před burzou. Upřesníme
v příští Sněžence a na nástěnce. Po dohodě si pro věci i dojedeme k Vám
domů. Děkujeme všem dárcům.
Kontakt: 602424653, 281924175, e-mail h.poldahova@c-box.cz
Helena Podlahová

Jiří Suchý a Bedřich Ludvík v Klubu
Zdá se, že představy o tom, čím a jak naplnit program našeho farního klubu
ke spokojenosti jeho návštěvníků, se konečně daří realizovat. Potvrzuje to
především správce klubu – Honza Deutsch – který se netají tím, že prvních .
čtrnáct dnů v květnu znamenalo hotovou programovou smršť, a stejně tak to
potvrzují i ti, kteří si v programové nabídce vybrali v tomto období hned
několikrát. Byli i tací, kteří by si vybrali i více, leč rodinné i jiné povinnosti jim
neumožnily dopřát si co hrdlo ráčí z lákavé nabídky mimořádně kvalitních a
přitom snadno dostupných kulturních programů.
Protože mezi ně také patřím, mohu podat svědectví pouze o těch pořadech,
které jsem sama shlédla, aniž bych se tak chtěla dotknout těch ostatních, na
které mi prostě nezbyl čas.
Velkým trhákem - jak se podle návštěvnosti ukázalo a jak se ostatně dalo
očekávat – se stal večer s Jiřím Suchým, který připravil a moderoval Zdeněk
Řeřicha. Ačkoliv byl způsob moderování pro některé jen obtížně stravitelný a
zbytečně jim tak ovlivnil celkový dojem večera, myslím, že většina účastníků
se nechala unést upřímným a neokázalým vystoupením hlavního hosta večera.
Bylo až překvapivé, jak umělec, zcela oproštěný od jakéhokoliv divadelního
pathosu, upřímně a bez vytáček odpovídal na dotazy z publika. Zajímavé
odpovědi se dočkal dotaz na jeho vztah k Bohu. „Nedovedl jsem si představit,
že se hmota jen tak stala hmotou a proměnila se v Einsteina“. Sám sebe pak Jiří
Suchý – pravidelný čtenář Bible, jak o sobě prozradil - označil za člověka
neustále hledajícího. „Ani dnes nejsem schopen říci, jestli to, co jsem doposud
objevil, je ona Pravda – já nevím“. O svém celoživotním hledání Boha se chce
podělit s čtenáři v chystané knížce nazvané „Klaun si povídá s Bohem“, a
zejména ty mladší z nich chce touto cestou upozornit na duchovní dimenzi
života.
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Jiřímu Suchému i Zdeňku Řeřichovi patří upřímný dík za tuto příležitost
k nevšednímu setkání. Může nás těšit, že i pro Jiřího Suchého byl tento večer
výjimečný: znovu po padesáti letech měl podle svých slov opět příležitost
„potřást si rukou s někým v hábitu“. Večera se totiž, k potěšení nejen pana
Suchého, zúčastnili bratři františkáni.
Na rozdíl od svého slavnějšího spoluobčana to má jeden z nás – Bedřich
Ludvík, dramaturg České televize a hudebník – s naplněním klubu podstatně
horší. Ale hned úvodní slova jeho hudebního vystoupení, doprovázeného
povídáním, jasně naznačila, že počet diváků vůbec nerozhoduje o tom, co je
ochoten ze sebe vydat. A že se nám vydal až téměř do ochraptění! Měli jsme
možnost seznámit se jak s jeho písničkovými začátky, tak současnou tvorbou,
kterou představují zejména jeho hudební znělky známých televizních seriálů
(o rozhlednách, o památných stromech a dalších doposud nerealizovaných).
Jeho vyprávění bylo svěží, poutavé a zajímavé, jeho zpívání příjemně živelné a
dynamické a navýsost mužné. Bedřich Ludvík se nám představil jako člověk
mimořádně zvídavý a citlivý, který dokáže vnímavě reagovat na nejrůznější
projevy současného života. Navíc dokáže svým nakažlivým způsobem
rozdávat lidem radost a za to mu především děkujeme.
Hana Outratová

EKUMENISMUS
Již od 19. století se němečtí katolíci scházejí na pravidelných katolických
církevních sjezdech (Katholikentag), od 20. století se konají také evangelické
církevní sjezdy (Kirchentag). Koncem května 2003 se však poprvé v německé
historii uskuteční společný ekumenický církevní sjezd (Kirchentag) v Berlíně.
Přípravy tohoto sjezdu provázely diskuse o různých ekumenických
problémech, přičemž k nejkontroverznějším patřila diskuse kolem možnosti
společného slavení eucharistie/Večeře Páně křesťany z různých církví.
Přestože oficiální organizátoři ekumenického církevního sjezdu se rozhodli
respektovat stanovisko římskokatolických církevních představitelů a společné
slavení eucharistie nepřipravují, očekávají se na tato a další ekumenická témata
diskuse. Chcete-li si poslechnout postřehy z ekumenického církevního sjezdu a
popovídat si o tom, proč křesťané, přestože vyznávají, že jsou všichni učedníky
Páně, rozdílně smýšlejí a jdou různými cestami, jste srdečně zváni k setkání.
Martin Vaňáč
____________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze - červen 2003
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Pozvání

Beseda o ekumenickém Kirchentagu a ekumenismu
s Mgr. Martinem Vaňáčem (přímý účastník)

v úterý 17. června od 18:30 hod. (po setkání farnosti)
v Klubu u Panny Marie Sněžné

CHARITA
Farní charita. Poradenství bude ve farnosti pokračovat v oblasti sociálně
slabých rodin i jedinců. Najdete nás v červnu 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

Sbírky na Ukrajinu a na Chorvatsko
Milí přátelé,
dovolte, abych co nejsrdečněji poděkovala vám všem, kteří jste se zapojili
do naší každoroční humanitární sbírky, i když měla letos poněkud jinou
podobu.
Nejprve jsme sbírali peníze na operaci žlučníku pro paní Losovou,
ředitelku humanitární organizace Odno serdce v Bučači na Ukrajině. Tato
organizace letos nemůže přijímat oblečení, protože má ještě plné sklady a
povolení k přijetí další humanitární zásilky dostane teprve tehdy, až všechno
rozdá. Při této finanční sbírce, která proběhla v našem kostele v neděli 27.
dubna po každé mši sv., se vybralo 13 430.- Kč.
Pro ty, kteří chtěli přece jenom výsledek své jarní probírky šatníku poslat
někam, kde mohou věci ještě dobře posloužit, se také našlo východisko.
Diakonie Broumov sbírala věci pro Chorvatsko a požádala nás, abychom se
připojili. Proč zrovna pro Chorvatsko? Je to balkánská země, která stále trpí
důsledky minulé války. Je sice u moře, takže tam mohou turisté jezdit na
dovolenou, ale místní lidé si dovolené moc neužijí. Je tam velmi draho a málo
pracovních příležitostí. Proto je hodně lidí, kteří potřebují pomoc Charity.
Sbírali jsme tedy v pátek 16. května a v sobotu 17. května oblečení a obuv pro
Chorvatsko. Shromáždili jsme téměř ¾ vagónu a vybrali při tom na dopravu
11 969.- Kč.
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Všem, kteří jste se zúčastnili, chci moc poděkovat. Ujišťuji Vás, že naše
humanitární pomoc bude pokračovat i nadále. Čekáme nyní na zprávy
z Ukrajiny, a jakmile to bude možné, uděláme opět sbírku věcí pro Ukrajinu.
Za všechnu vaši pomoc díky a Bůh vám žehnej!
M. Koronthályová
Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, krizových životních situacích každé
úterý 10-12 hod. Bezplatně. Zvonek „Farní charita“ u vstupu do kláštera.

DOPORUČUJEME
Svatý Prokop a slovanský klášter na Sázavě - Čt 12. 6. v 18:30
PhDr. Petr Kubín, Ph.D., v novém děkanství na Vyšehradě (K rotundě 10)
Koncert Studia M – koncert žáků a studentů flétnové třídy Mgr. Pavly
Mlíkovské, Čt 26. 6. v 18 hod. v Klubu u P. M. Sněžné.
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.
Nabídka Farní charity: Při účasti na táboře rodin můžete požádat o
finanční příspěvek. (viz Charita)

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
7:00, 8:00, 18:00 (večerní nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
čtvrtek:
19:00-20:00 adorace v kapli sv. Michaela
_______________________________________________________________
Farní úřad:
Telefon do kláštera:
Úřední hodiny na faře:
Úřední hodiny charity:

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

Út, St, Pá 9:00-11:30
(zvonek Charita u vchodu do
kláštera).

Náklady na vytištění Sněženky jsou 4,- Kč.
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 15. června 2003.
____________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze - červen 2003
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PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Červen 2003
1. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
7. 6.
8. 6.

Ne
Út
St
Čt
So
Ne

14-15
19:19
19:00
20:00
14:30
10-12
18:00
19:00

9. 6.
10. 6.

Po
Út

11. 6.
14. 6.
15. 6.

St
So
Ne

16. 6. Po
16. - 22. 6.
17. 6. Út
19. 6.

Čt

21. 6.
22. 6.

So
Ne

24. 6.

Út

26. 6.
29. 6.

Čt
Ne

19:19
10:30
17:00
18:00
10:30
9:00
8:00
17:00
18:30
18:00
10:00
9:00
10:15
14:30

Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
Beseda: Prof. RNDr. Zdeněk Matějček, dětský psycholog
Klub
Koncert: Sváťa Karásek s kapelou Pozdravpámbu
ambit
Koncert: skupiny Los Macheteros
Klub
Rekolekce (SFŘ) – veřejné
kaple sv. Michala
Slavnost Seslání Ducha svatého
Prodej křesťanských knih
Klub
Při mši sv. zpívá sbor: latinská mše De Angelis
Veni Sancte Spiritus-benefiční setkání v duchovní hudbě
kostel
(na podporu stavby kostela sv. Alžběty ve Kbelích)
Beseda: „Co nám chybí k plnému životu?“ (se zastupiteli)
Hájek: mše svatá (Mons. Bradna, biskup J. Škarvada)

Klub

Setkání výtvarníků, mše sv.
Mše svatá za spravedlivý mír
Hájek: mše svatá (P. Ing. Vladimír Slámečka O.P.)
Slavnost Nejsvětější Trojice
Děti přistoupí poprvé ke stolu Páně
Připomínka 14ti umučených bratří
Výstava fotografií, vernisáž 16. 6. v 18:30 h.
Klub
Setkání farnosti s farářem
Klub
Beseda o Kirchentagu a ekumenismu (Mgr. Martin Vaňáč)
Klub
Slavnost Těla a krve Páně
Mše sv. s průvodem ambitem, oltář v atriu
Kněžské svěcení v katedrále – br. Lukáš OFM
Primiční mše sv. - P. Lukáš OFM
Poslední mše sv. pro rodiče s dětmi (před prázdninami)
Shromáždění rodin SFŘ (přístupné každému)
malý refektář
vstup z Františkánské zahrady

19:19
18:00

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Setkání nad Dokumenty 2. vat. koncilu
Koncert flétnové třídy Studia M
Slavnost sv. Petra a Pavla. apoštolů
Svatopetrská sbírka na bohoslovce

Klub
Klub

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého
29. 5.-21. 6. Kámen a hedvábí (Soňa Čermáková-kresba na kameny,
Dita Dostálová – kresba na hedvábí), denně od 9:00 do 18:00

24. 6.-19. 7. Výtvarné práce lidí s mentálním postižením
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