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Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 10

Říjen 2003

Ročník IX.

Modlitba Františka z Assisi
Bože, učiň mě nástrojem Tvé vůle.. Tam, kde je nenávist, dej mi přinést lásku.
Tam, kde je urážka, dej mi přinést odpuštění. Tam, kde jsou různice, dej mi
přinést jednotu. Tam, kde je zoufalství, dej mi přinést naději. Tam, kde jsou
pochybnosti, dej mi přinést víru. Tam, kde je smutek, dej mi přinést radost. Pro
toho, kdo je v temnotě, Bože dej mi stát se světlem. Pomoz mi, Bože, ne abych
byl utěšován, ale utěšoval. Ne, abych byl pochopen, ale pochopil. Ne, abych
byl milován, ale miloval. Neboť dáváním přijímáme. Odpuštěním je nám
odpuštěno. Umíráním se rodíme k v ě č n é m u ž i v o t u.
A tehdy se uskuteční zázrak, a jeden zázrak bude následovat za druhým, a
zázraky nebudou mít konce.
P o m o z mi, Bože, učiň mě nástrojem T v é v ů l e .
převzato z bulletinu ČCE U Salvátora

DUCHOVNÍ SLOVO
Dějiny svátosti pokání
2. Doba církevních Otců: 1.-6. století

(Jak 5,13-18; Mt 18,12-18)
U většiny svátostí je vnější znamení celkem jasně vyjádřeno již v NZ.
V případě svátosti smíření tomu tak není. Církev vždy přijímala Ježíšovu
výzvu k obrácení, pokání, ale konkrétní realizace byla podmíněna vnějšími
okolnostmi. I texty o napravování a vyznání hříchů byly v dějinách v praxi
spojovány s různým kontextem. Není se proto co divit, jak jsme už
konstatovali, že totiž žádná jiná svátost neprošla tak velkým vývojem formy
jako svátost pokání. Proto také její krize v dějinách jsou často způsobeny krizí
forem. Vývojem však na počátku prochází i chápání a formulování některých
důležitých zásad – např. je-li možné konat pokání jen jednou za život či
víckrát, jestli jsou některé hříchy neodpustitelné apod. Samozřejmě, že praxe
se také vyvíjela různě podle místních nebo historických okolností, nemalý vliv
mělo napřed pronásledování křesťanů, jako zase později Milánský edikt a
doba, kdy do církve přicházely davy, a to často i z pohnutek spíše zištných.
A. Období apoštolských Otců. Z něho vyzvedneme zásadní význam spisu
Hermův Pastýř napsaného v polovině 2. stol., který měl v počátcích církve
velkou autoritu blížící se autoritě i Písma svatého. Tento spis (zvl. část IV,1-3)
předurčil zřejmě vývoj pokání do budoucna. Vidíme v něm už některé pevné
body, které se po nějakou dobu uplatnily později a kterých si všimneme více:
1. jednorázovost pokání (jako je jeden křest, je i jediná možnost pokání);
2. církevní, viditelný rozměr. V pokání je vyjádřen vztah k církvi: církev
duchovně rozlišovala závažnost, odnímala přístup ke svátostem,
ztracená křestní pečeť se získávala opětným začleněním hříšníka do
církve atd.
B. Další vývoj v době církevních Otců. Z následujících autorů 2. a 3. stol. je
třeba jmenovat Tertulliána (+ po r. 220) a Cypriána z Kartága (+258).
Tertullián pojednává o pokání ve dvou spisech. První De paenitentia pochází
z období, kdy byl v církvi, druhý De Pudicitia z období, kdy přešel do sekty
montanistů, v něm už spíše odsuzuje praxi pokání církve, jak ji zažil v Africe.
V prvním spisu De paenitentia však povzbuzuje k pokání jako k daru Boží
prozřetelnosti, i když je obtížné. I on píše o jeho jedinečnosti: „(Pokání) už
jednou poznané a přijaté nemá být po tom nikdy znesvěceno opakováním viny“.
Nevíme, jak to bylo s vyznáním viny, ale postoj pokání měl být vyjádřen
veřejně. Odůvodnění stojí za ocitování, ukazuje i něco z praxe: „Ostatně mezi
bratry a spoluslužebníky, kde je společná naděje, strach, radost, bolest, utrpení
(neboť společný je Duch od společného Pána a Otce), proč ty myslíš, že jsou
něco jiného než ty? Nemůže se cítit dobře tělo, i když jediný úd je trápen; je
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nutné, aby celé spolu s ním trpělo a spolupracovalo na uzdravení. V jednom i
druhém je církev a církev je Kristus. Když se tedy natahuješ ke kolenům bratří,
dotýkáš se Krista, prosíš Krista. Stejně když oni prolévají slzy nad tebou, je to
Kristus, který trpí, Kristus prosí Otce. Vždy se snadno vyprosí to, oč žádá Syn“.
Cyprián z Kartága, který je o jednu generaci mladší než Tertullián, napsal
na téma pokání něco ve svých listech a také ve spise De lapsis (O padlých), tj.
o těch, kteří během pronásledování zapřeli Krista a obětovali modlám. U
Cypriána už vidíme ustálení některých prvků jako byla role biskupa apod.
Praxe se vývojem ustalovala asi takto: člověk vyhledal biskupa nebo
zplnomocněného kněze, vyznal se z hříchů (tajně) a prosil o pokání.
Představený kajícníka ujistil, že se jej církev ujme. Pak následovalo zařazení
mezi veřejné hříšníky, které mělo povahu vyloučení z církve, i když spíše ve
smyslu svátostí. Zpočátku nebyl určen nějaký konkrétní termín, ke konci
starověku se však s veřejným pokáním začínalo o 1. neděli postní, od 7. století
na Popeleční středu. Přijetí mezi kajícníky bylo vyjádřeno různými obřady,
z nichž se nám zachoval popelec. Během veřejných bohoslužeb v Římě na
konci mše předstoupili kajícníci před biskupa, položili se na zem a následovalo
biskupovo napomenutí a vkládání rukou na jejich hlavu. To bylo první
požehnání veřejných hříšníků. Pak byli oblečeni do drsného žíněného roucha
(cilicium) a vyloučeni z obce věřících. Hlavu si napřed sypali popelem sami,
později jim byl sypán na hlavu při prvním vkládání rukou.
Následovalo období pokání, které musel kajícník vykonat. Délka se řídila
podle místních zvyklostí a podle závažnosti hříchu. Ve 3. stol. např. bylo
v syrském prostředí několik týdnů, zatímco v Galii bylo např. za potrat
celoživotní pokání. Kající praxe byla tvrdá, znamenala postění se, modlitbu,
drsný oděv, omezená péče o tělo, zřeknutí se manželského styku, nebo třeba i
obchodování, vojenské kariéry apod. Pro tvrdost některých pravidel nebo pro
jedinečnost pokání mnozí tuto praxi oddalovali až na závěr života.
Po satisfactio následovalo udělení pokoje – usmíření s církví. Toto usmíření
s církví se později dělo na Zelený čtvrtek při mši. Po evangeliu se kajícníci
položili na zem a jáhen se obrátil na biskupa s prosbou, aby je opět přijal mezi
věřící, když dosvědčil, že konali uložené pokání. Biskup na ně vložil ruce a
v modlitbě prosil za odpuštění jejich hříchů (vlastně dnešní rozhřešení).
Kajícník byl tedy opět přijat do církve, biskup jej vzal za ruce, pozvedl jej a dal
mu polibek pokoje, což bylo vnějším vyjádřením, že Bůh jej opět přijal (proto
„udělení pokoje“). Dnes toto gesto pozvednutí používá hnutí neokatechumenů,
když kněz pozvedá na závěr po rozhřešení kajícníka. Biskup vložil ruce na
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kajícníka a vyjádřil jeho smíření (znovupřijetí) do církve. Byl to akt náležící
biskupovi (někdy knězi, jáhnovi), ale zároveň byl záležitostí celé komunity!
Postupem doby vedla neopakovatelnost pokání k velkému zpřísnění,
dlouhému trvání. Kanonické pokání bylo skutečným právním stavem, kajícník
patřil do skupiny osob nazývané ordo paenitentium s pevně stanovenými
povinnostmi. Vše v životě kajícníka nějak vyjadřovalo umrtvování a pokoření:
místo u vchodu kostela, kde stále klečeli, i v neděli, a s pláčem prosili věřící a
kněze, kteří vcházeli do kostela o přímluvu. Dále vyloučení od eucharistie a
darů, kající oděv, vlasy nebo vousy neopečovávané, někdy i nemyté tělo apod.
Některé věci, a to i velmi citelné, však musel dotyčný člověk dodržovat i po
smíření s církví!
Tyto a jiné skutečnosti vedly k tomu, že tento způsob pokání nemohl trvat
do nekonečna, zvláště když se začala objevovat celá řada nešvarů, obcházení.
Zřejmě už v 5. století je vidět v praxi opuštění této disciplíny. Časy uzrály a
přicházel nový způsob díky iro-skotským misiím.
Kromě negativních stránek praxe pokání v prvních křesťanských staletích
byla však také řada pozitivních. Liturgická obnova ve 20. století chtěla opět
nějak oživit církevní rozměr svátosti smíření. Mnohde se časem velmi dobře
zaběhla praxe kajících bohoslužeb, zvláště v období adventu a postní doby.
Moje zkušenost z Itálie je v této věci výborná, jako kněz jsem se zúčastnil
mnoha takových bohoslužeb a často na mě silně zapůsobily. Nejdříve je
bohoslužba slova, pak reflexe jako pomoc pro zpytování svědomí, vzbuzení
lítosti, a poté v prostoru je připraveno více zpovědníků, kteří vyslechnou
vyznání a udělí rozhřešení. Víckrát jsem prožil velmi zvláštní klima, které jsem
jinak nikdy nezakusil. U nás bohužel tato praxe většinou příliš nezdomácněla,
a je to škoda. Vím, že je tu řada předpokladů, například vhodný prostor, který
není např. úzký jako tato naše kaple, dobrá hudba či zpěv, dost zpovědníků atd.
Ale je dobré ve farnosti tyto bohoslužby konat.
Z cyklu promluv o svátosti smíření, vždy v úterý v 18.00 kromě svátků.

bratr Regalát

_________________________________________________________
Odpustky pro duše v očistci:
1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela
získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří
obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého
otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání
víry.
Od 1. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně
plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze
takto získat odpustky částečné.
Lucie Vorlová
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Z FARNOSTI
Františkánská burza se bude konat v prostorách Klubu v sobotu 4. října
od 10 hod. do 21 hod. Přijďte podpořit charitativní akci.

Beseda
Cyril Svoboda
ministr zahraničí a předseda KDU-ČSL
ve středu 8. října v 19:00 hod. v Klubu u Panny Marie Sněžné
moderuje Zdeněk Řeřicha
Srdečně zvou Zdeněk Řeřicha a Honza Deutsch

Setkání farnosti s pohoštěním
v úterý 21. října 2003 v 17:00 hod. v Klubu.
Chci Vám všem položit otázku k promyšlení a promeditování:

Kde jsme (jako farnost) a kam chceme směřovat?
bratr Michal, farář

Tématický večer
Ve čtvrtek 23. října 2003 oslavíme liturgickou památku sv. Jana Kapistrána,
zakladatele první provincie františkánů-observantů na našem území v roce
1452 a patrona vojenských kaplanů.

Program:
18:00 mše sv. - hlavní celebrant vojenský kaplan P.Tomáš Holub
19:19 v Klubu - „Jan Kapistrán a františkánství v českých zemích“
br. Petr Regalát Beneš

Přednáška
Střed na okraji o.s. Vás zve na přednášku s Komunity Sant´Egidio. Chceme
Vás blíže seznámit se současnými problémy Afriky a představit projekty této
Komunity, které přispívají k jejich řešení - v úterý 14. října v 19 hod.
Vstupné dobrovolné

Daniela Jersáková

PŘIPRAVUJEME
Besedy v Klubu: 11. 11. 2003 v 19:30 s V. Moravcem (redaktor BBC)
9. 12. 2003 v 19:30 s L. Vaculíkem (spisovatel)
_________________________________________________________
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Františkánský liturgický kalendář
Zpracovaný podle „Familiarium franciscalium Calendarium Proprium“
schváleného Kongregací pro božský kult a disciplínu svátostí dne 12. 12. 2002
(č.j. 1672/96/L).

LEDEN
3.
4.
14.
16.
30.

Nejsvětějšího jména Ježíš
bl. Angely z Foligna, řeholnice
bl. Odorika z Pordenone, kněze
sv. Berarda a druhů, mučedníků
sv. Hyacinty Mariscotti, panny

památka
pro 3. řád
památka
památka

ÚNOR
6.
7.

sv. Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, mučedníků památka
sv. Kolety z Corbie, panny
památka

DUBEN
21.
22.
24.

sv. Konráda z Parzhamu, řeholníka
bl. Jiljího z Assisi, řeholníka
sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

památka

sv. Kateřiny z Boloně, panny
sv. Leopolda Mandiče z Castelnuovo, kněze
sv. Markéty z Cortony, terciářky
sv. Paschala Baylóna, řeholníka
sv. Felixe z Cantalice, řeholníka
sv. Bernardina ze Sieny, kněze
posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi

pro 2. řád
památka
památka
památka
památka
památka
svátek

sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

svátek

sv. Veroniky Giuliani, panny
sv. Františka Solana, kněze
sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

památka

KVĚTEN
9.
12.
15.
17.
18.
20.
24.

ČERVEN
13.

ČERVENEC
10.
14.
15.
21.
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svátek
památka

SRPEN
2.
8.
11.
14.
19.
25.

Panny Marie Andělské z Porciunkule
sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu kazatelů
sv. Kláry z Assisi, panny
sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
sv. Ludvíka, biskupa
sv. Ludvíka IX, krále, patrona 3. řádu

svátek
svátek
svátek
památka

sv. Růženy z Viterba, panny
Vtisknutí ran sv. Františkovi
sv. Josefa z Kupertina, kněze
sv. Pia z Pietrelciny, kněze

pro 3. řád
svátek
svátek
památka

sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
sv. Daniela a druhů, mučedníků
sv. Petra z Alkantary, kněze
sv. Jana Kapistránského, kněze
Výročí posvěcení kostela

slavnost

památka

ZÁŘÍ
4.
17.
18.
23.

ŘÍJEN
4.
10.
19.
23.
30.

památka
slavnost

LISTOPAD
8.
13.
14.
15.
17.
19.
26.
27.
28.
29.

bl. Jana Dunse Scota, kněze
sv. Anežky české, panny
sv. Mikuláše Taveliče a druhů, mučedníků
sv. Didaka z Alkaly, řeholníka
sv. Alžběty Uherské, patronky 3. řádu
sv. Anežky z Assisi, panny
sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze
sv. Františka Antonia Fasani, kněze
sv. Jakuba z Marky, kněze
Všech svatých serafínského řádu
Vzpomínka na všechny zemřelé serafínského řádu
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AKCE v Klubu u Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. – při vstupu do Františkánské zahrady vlevo

Besedy s diapozitivy vždy v 18:00 hod.
15. 10. 2003
22. 10. 2003
30. 10. 2003

Bali – ostrov bohů
Rajské ostrovy v Pacifiku
Antarktida

Všechny besedy prezentuje přímý účastník pan Jiří Kolbaba - cestovatel,
fotograf, nezávislý publicista. Navštívil (často i opakovaně) okolo 100 zemí na
všech kontinentech. Besedy z cyklu "Cesta kolem světa" jsou v délce 90 - 120
minut. V tomto intervalu promítneme 200 diapozitivů.

Večery ve středu
Večery jsou nabídkou pravidelných otevřených setkání, která jsou určena
zejména středoškolákům, vysokoškolákům a učňům z Prahy a okolí. Také jej
nabízíme studentům z celé republiky žijícím v Praze na kolejích. Stavíme
především na pestrosti programu a na spolupráci s dobrovolníky, zejména z řad
nám blízkých mladých lidí, kteří sobě i ostatním program pod naším vedením
připravují a vytváří po celý večer účastníkům zázemí. „Večery“ pořádáme ve
školním roce vždy druhou středu v měsíci. Program bude jak duchovní, tak i
kulturní a vzdělávací.
Ve středu 8. října 2003 vás zveme na zahájení Večerů ve středu, které mají již
šestiletou tradici.
Na co se můžete těšit: v 18:30 hod. začne v kapli adorace s duchovním slovem,
zpěvy a svědectvím. V 19:00 se zájemci mohou v sále Klubu u Panny Marie
Sněžné zúčastnit besedy s ministrem zahraničních věcí a předsedou KDU-ČSL
panem Cyrilem Svobodou. Současně bude nahoře otevřeno posezení s
občerstvením a možností popovídat si s přáteli. Od 20:00 hod. můžete navštívit
besedu o partnerských vztazích a po odchodu pana ministra vystoupí v hlavním
sále ještě hudební skupina. Kromě toho všeho máte možnost shlédnout malou
výstavu výrobkù obyvatel střední Afriky a soukromě si pohovořit s knězem.
Věříme, že pořádáním Večerů v Klubu u Panny Marie Sněžné navážeme na
jejich dosud úspěšnou tradici a jak ty první, tak i ty další, budou zdrojem
zábavy, duchovního povzbuzení i poučení pro všechny návštěvníky.
Večery ve Středu pořádá Sdružení Pyramida a Arcidiecézní centrum pro
mládež v Praze ve spolupráci s farností u Panny Marie Sněžné, klášterem
františkánů a Klubem u P. M. Sněžné.
P. a M. Melicharovi
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Z FARNÍ KNIHOVNIČKY
Max Kašparů – Do výšky volím pád
Jaroslav Max Kašparů je premonstrátský jáhen. Žije a pracuje jako psychiatr
v Pelhřimově, je ženatý, má dvě dospělé dcery. Vystudoval stomatologii,
psychiatrii, pedagogiku, etiku a katolickou teologii. Známe ho jako autora řady
populárně naučných knih, z článků v Katolickém týdeníku i jiných
periodikách. V knize rozhovorů s Janem Paulasem nám nechává nahlédnout do
svého života. Max Kašparů nerozděluje svůj čas na život ve světě a život
v církvi. Jáhenskou službu naplňuje v lékařském plášti, při psaní publikací, při
přednáškách, při duchovních cvičeních, při práci s mládeží. Kniha není jenom
o osobnosti Jana Kašparů, ale také o nalézání souvislostí tam, kde je často
nevidíme. Svojí opravdovostí nás nutí, abychom se zamysleli každý sám nad
sebou, nad svým vlastním životem. Z knihy uvádíme jednu ukázku:
Sledování televizních seriálů a telenovel pokládáš za škodlivé?
Ano, z několika důvodů. Za prvé vztahy, které jsou lidem takto servírovány až
pod nos, jsou umělé, instantní, iluzorní, rychle namíchané a v reálném životě
nemohou fungovat. Za druhé tu hrozí nebezpečí, podobně jako u návykových
látek, že lidé alespoň na chvíli utečou z vlastních problematických vztahů do
virtuálních a falešných dějů, když si každý den „šlehnou“ umělou a
napomádovanou událost. Na půl hodiny si prožijí vztah, který sami neumějí žít.
Za třetí je samotný slovník těchto seriálů a telenovel neuvěřitelně chudičký a
prostoduchý. Pořád dokola stále stejné milostné fráze: „Dneska vypadáš
opravdu báječně!“ – „Jseš v pohodě, zlato?“ atd. To je seriál frází. Kolikrát
z mluvy lidí v ordinaci vytuším, jakým televizním kanálem jsou odkojeni.
Pravda, některá kázání v našich kostelech mi takové seriály připomínají. Nejde
se v nich k podstatě věci, k lidskému životu, ale o to víc se v nich skloňuje ve
všech pádech láska, víra, milost, Bůh… Každou neděli se takto z kazatelny
vysype na hlavy věřících pytel frází, po mši je kostelník smete do pytle a příští
neděli se to na lidi znovu vytřepe. Posluchači už na nic nereagují, zvykli si.
Pokud se stanete pravidelnými konzumenty takových klišé, tak dříve či později
duchovně otupíte. A nejen to. Začnete se sami vyjadřovat ve frázích, myslet ve
frázích, modlit se ve frázích – stejně jako ti konzumenti laciných seriálů.
František Jirsa

DOPORUČUJEME
Sobotní duchovní obnovy vede P. Ludvík Armbruster SJ, děkan KTF UK.
Setkání se konají u sv. Ignáce na Karlově nám. vždy od 9 hod. (4. 10., 8. 11.,
6. 12. 2003). Vstup je z Ječné ulice, sál č. 24.
_________________________________________________________
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Shlédněte výstavu „DAROVANÉ DNY“ a sami posuďte.
1.-15. 10. 2003 od 11 hod. do 18 hod. v ambitu františkánského kláštera

Vladimíra

Burianová

Jen málokdo má život tak těžký a bolavý jako ona.
Jen málokdo tak statečně bojuje s nepřízní osudu i nedostatečností vlastního
těla jako ona.
Jen málokdo má tak krásnou duši a dokáže tolik dávat jako ona.
Jen málokdo je tak tichý, nenápadný a skromný, proto tyto řádky o sobě nepíše
ona, ale my, její přátelé.
Jsou malíři, kteří malují pro slávu, pro peníze, pro obdiv druhých, pro
radost. Vlaďka maluje, stejně jako žije - tiše, neokázale, snad až stydlivě,
vlastně spíš jen pro sebe, z vlastní vnitřní potřeby. Proto její práce nejsou
efektní, prvoplánově líbivé, nepodléhají módním trendům a někdy dokonce
není právě příjemné se na ně dívat či o nich přemýšlet. Výběr témat ani technik
se léty příliš nemění. Ve všech jejích obrazech a kresbách je patrné hledání
odpovědí, snaha obstát v životních bojích i touha po harmonii a klidu. I v
případě portrétů a krajinomaleb nezobrazuje pouze viděné, ale nabízí nám
možnost poodhalit skryté děje, tušit souvislosti a procítit či protrpět nálady
daného okamžiku. Často reflektuje lidské utrpení v nejrůznějších podobách děti v dětských domovech, lidi staré, nemocné a umírající, opuštěné,
hladovějící, zoufalé, ztracené a zdánlivě marně hledající. Protiváhou a
odpovědí na nevyslovené otázky mohou být krajiny projasněné teplým
světlem, domy zvoucí vlídně otevřenými dveřmi a zářícími okny, nadějné a
zároveň i pokorné výrazy řeholnic, základní vertikála života zobrazená věží
kostela, poeticky laděné a barvami hřející kresby s dětskými motivy.
Vladimíra se narodila v roce 1961 v Aši. Vystudovala SUPŠ v Uherském
Hradišti. Po ukončení studia působila jako učitelka kresby a malby v LŠU v
Chebu, později přešla do Prahy a pracovala pro FS Barrandov jako koloristka
kreslených filmů. Její zdravotní stav, bohužel, neumožnil další studium a
pracovní rozvoj. Samostatně vystavovala v 90. letech v Chebu a v Praze.
Kromě toho se zúčastnila několika skupinových výstav např. "Očima radostné
zvěsti a handicapu", pořádané u příležitosti 2000 let břevnovského kláštera. V
posledních letech jí nadále zhoršující se zdravotní problémy dovolují tvořit jen
občas a omezeně. Přesto ilustrovala učebnici náboženství pro nejmenší děti,
podílela se na ilustracích časopisu Bludiště, vytvářela návrhy na pohlednice,
podílela se na výrobě leporel pro firmu Libero, je autorkou loga pro
internetové stránky pro slabozraké, vzdělává se a působí také v oblasti
restaurování obrazů (např. kostely v Michli, Krči, Modřanech ...).
Pavel Stránský
10

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného
smýšlení, prohloubit svoji víru, případně připravit něco pro celou farnost.
Bohoslužby v kostele P. M. Sněžné

Ze zápisu setkání pastorační rady

všední dny: 7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv.
večerní nešpory)
neděle: 9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00

Čtvrtek 19.00-20.00 v kapli sv. Michala.

dne 9. 9. 2003:
Rekapitulace programu na podzim 2003 –
bližší upřesnění.
Postoje při mši svaté – důležité, aby
všichni přítomní bohoslužeb byli jednotní
při všech bohoslužbách.
Děti a mládež – od října bude probíhat
výuka náboženství, podle zájmu bude
možné obnovit čtvrteční mši sv. pro
mládež.
Na místo kostelníka nastoupí kandidátka
dominikánek.
Zpěv při mši svaté – zpívat z červených
zpěvníků v neděli v 9 hod.?
Požadavek farní rady, aby se scházela
redakční rada v čele s farářem.
Byly zpracovány finanční nabídky od
různých firem na opravy, co nejdříve
nahlásit jakou opravu budeme provádět.
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
Helena Podlahová
rádi zlepšili, navrhli.

Výuka dětí – náboženství

Ze setkání farnosti dne 16. 9.:

Setkání po mši
Neděle 10.00-12.30 vždy v Klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Pro děti i dospělé kulečník.

Prodej křesťanské literatury
vždy 2. neděli v měsíci 10-12:30
v Klubu u Panny Marie Sněžné.

Společenství seniorů
Úterý od 9.00 v Klubu. Setkání po
ranní mši svaté při čaji a kávě.
Informace: Jiří Petrus

Setkávání výtvarníků
Vždy 1. úterý v měsíci v 17.00 v Klubu.
Informace: Natalie Hlubučková

Adorace

do uzávěrky rozvrh hodin nebyl znám

Společenství rodin (SFŘ)
Každou poslední neděli v měsíci.
Informace: Anežka Tutrová SFŘ

Setkání katechumenů (příprava
dospělých na křest) Pondělí v 18.00 před
farou. Inf.: bratr Filip OFM

přítomno 16 farníků a bratr Michal.
Na tento den připadl svátek sv. Ludmily,
který jsme oslavili při chutném jídle i pití,
řekli jsme si zážitky z prázdnin a nebylo
jich málo. Byl to velmi krásný večer.
Všem, kdo přispěli k slavnostní náladě
pohoštěním, dárky, svým vyprávěním i
třeba jen účastí, moc děkujeme. L.Jirsová
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PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Říjen 2003
2. 10. Čt
3. 10. Pá
4. 10. So

5. 10. Ne
7. 10. Út
8. 10. St
11. 10. So
12. 10. Ne
13. 10. Po
15. 10. St
16. 10. Čt
19. 10. Ne
21. 10. Út
22. 10. St
23. 10. Čt

19:00
18:45
14:30
10-21
18:00
14-15
14:30
17:00
19:00
10:30
10:30
18:00
10-12
19:19
8:00
18:00
19:00
14:30
17:00
18:00
18:00
19:19

Ekumenická bohoslužba, beseda
Klub
1. nešpory ze sv. Františka a Transitus
kostel
Slavnost sv. Františka z Assisi
Rekolekce SFŘ
kaple
Františkánská burza – vše za symbolické ceny
Klub
Mše sv. – celebrují bratři františkáni a dominikáni
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
Shromáždění SFŘ
kaple
Setkání výtvarníků, mše sv.
Táborové vzpomínání – letní tábor OFM – br. Filip
Klub
Beseda: Cyril Svoboda – ministr zahraničí a předseda KDU-ČSL Klub
Hájek: Mše sv. – Panny Marie Růžencové P. Vl. Slámečka O. P.
Mše svatá za spravedlivý mír
Prodej křesťanských knih
Klub
Beseda: „Co nám chybí k plnému životu?“ (se zastupiteli)
Klub
Připomínka 14ti umučených bratří
Diaprojekce: Bali – ostrov bohů, Jiří Kolbaba – cestovatel Klub
Otevřený večer pro ty, kdo hledají cestu k Bohu
Klub
Sbírka na misie
Shromáždění SFŘ – rodiny
Setkání farnosti s farářem
Klub
Diaprojekce: Rajské ostrovy, Jiří Kolbaba – cestovatel
Klub
Památka sv. Jana Kapistrána
kostel
Mše sv. – celebruje vojenský kaplan P. Tomáš Holub
Přednáška: „Jan Kapistrán a františkánství v českých zemích“
br. Petr Regalát Beneš

30. 10. Čt
1. 11. So
2. 11. Ne

18:00

14-15

Diaprojekce: Antarktida, Jiří Kolbaba – cestovatel
Slavnost Všech svatých
Památka zesnulých
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)

Klub
Klub

Výstava v ambitu františkánského kláštera
1. -15. 10. (11-18)
„Darované dny“ – obrazy, Vladimíra Buriánová
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
Ve dnech 27. 10. a 28. 10. nebudou úřední hodiny na faře.
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. října 2003.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

