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Evropou dnes procházejí různé proudy, ideologie a ambice, které, i když
nestojí v přímé opozici ke křesťanství, se víře vzdalují. Je však zajímavé
připomenout, jak jsme dnes – vycházejíce ze systému a rozhodnutí, jejichž
úmyslem bylo absolutizovat člověka a jeho pozemské statky – dospěli do
stádia zpochybnění člověka samotného, jeho důstojnosti, vnitřních hodnot,
trvalých jistot a touhy po absolutnu.
Láska k pravdě hledané s pokorou je jednou z významných hodnot, které
mají v dnešní době schopnost sjednotit představitele jednotlivých kultur.
Vědecká kultura není v protikladu ani ke kultuře humanistické, ani mystické.
Každá skutečná kultura je vlastně branou k podstatě a neexistuje pravda, která
by se nemohla stát pravdou univerzální.
Nikdy dříve jsme nestáli tváří v tvář tak zásadní morální výzvě. Spočívá ve
sladění hodnot vědy a techniky s hodnotami svědomí. Je nezbytné
zmobilizovat svědomí! Lidská podstata bude naplněna pouze tehdy, jestliže se
věda a svědomí spojí. Jinými slovy, bude nezbytné bedlivě kontrolovat způsob,
jakým člověk využívá vynálezy, a úmysly, které podmiňují jeho rozhodování.
Jan Pavel II.

DUCHOVNÍ SLOVO
Dějiny svátosti pokání
3. Tarifní pokání: 6.-11. století
V předchozí části jsme pokračovali v dějinách svátosti pokání. Než
přejdeme do další fáze těchto dějin, vrátím se krátce ještě k minulé etapě,
neboť jsem našel ještě některé zajímavé podrobnosti z období pronásledování
křesťanů ve 3. století. Šlo tehdy zejména o křesťany, kteří při pronásledování
odpadli a obětovali modlám. Kdo projevil přání vrátit se do lůna církve,
přicházel ke knězi, který podrobil zkoušce upřímnost jeho obrácení, zapsal
jeho jméno do církevního seznamu, vkládal na něj ruce na znamení rozhřešení
od odloučení. V první den postní doby potom kajícník přicházel k chrámu. U
jeho dveří se s ním setkal biskup a uvedl jej do chrámu. Kajícník si posypal
hlavu popelem, oblékl se do pytloviny (symbol pokání, znamení i toho, že
hřích zbavil člověka vysoké důstojnosti křesťana) a padl na zem tváří k zemi.
V té chvíli za něj biskup, duchovní a věřící lid pronášeli modlitby, po nichž na
něj biskup vkládal ruce, kropil ho svěcenou vodou a pronesl slovo. Tím se
přijetí do počtu veřejných kajícníků skončilo.
Potom kajícník v prvotní církvi procházel pokáním jednotlivými stupni
v tomto pořadí: s plačícími, naslouchajícími, sklánějícími se a spolu-stojícími.
Některým kajícníkům bylo určeno místo před chrámem, kde v pytlovině
s hlavou posypanou popelem se položili na zem před těmi, kdo vcházeli do
chrámu, a prosili je o modlitbu. Těm se říkalo plačící. Jiní mohli stát v předsíni
chrámu (naslouchající) nebo uvnitř chrámu (sklánějící se). Dalším bylo
dovolené účastnit se všech modliteb církve spolu s ostatními věřícími (spolustojící).
Posledně jsme mluvili o tom, že se časem u této formy veřejného pokání
ukázaly mnohé problémy a nešvary. Měnila se i kulturní a duchovní situace,
křesťanů přibývalo. V některých oblastech se praxe veřejného pokání
zachovala až do 7.-9. století, přičemž veřejná a soukromá forma se navzájem
doplňovaly.
To, co mělo převládnout, nastoupilo své vítězné tažení z Irska. Do této
hraniční oblasti Římského impéria přišlo křesťanství, když už původní praxe
kanonického pokání byla fakticky všude v úpadku. Nemohla být tedy ani
zákonem ani modelem pro mladou rozvíjející se místní církev, zvláště když
nové komunity zakládali a řídili opati a mniši. Ti nedělali v podstatě nic jiného,
než že ukládali novým konvertitům pravidla a praktiky řeholního a mnišského
života. Ukládat mnišské pokání věřícím se muselo jevit jako něco zcela
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normálního pro tyto řeholníky, kteří byli horlivými kazateli a přísnými askety,
ale málo zběhlými v církevním právu. A samozřejmě ukládali tak pokání, jak
je praktikovali sami, tj. opakovaně. Jestliže řeholník mohl konat pokání
vícekrát, proč ne také laik? V zemi, jež nepoznala jinou podobu pokání, to
nebyl nějaký problém. A s proudem iro-skotských misií se praxe dostala i na
evropskou pevninu, neboť s hlásáním křesťanství misionáři zaváděli i svou
praxi pokání.
Snadno si představíme úspěch, který tato nová forma zaznamenala, a to
nejen v zemi svého vzniku, ale také na evropské pevnině, kde stará praxe
upadla kvůli své přísnosti a neopakovatelnosti. Na druhé straně církev
zpočátku hájila tradiční praxi. První reakcí, o které víme, je z 3. koncilu
v Toledu roku 589. Otcové španělské církve považovali tento způsob za
„skandální“ a „zavržení hodný“ a odvolávají se na zachovávání původní praxe.
Považovali za nepřípustné právě udělování pokání více než jedenkrát, navíc i
pouhým knězem.
Avšak tento protest španělských biskupů nedokázal zastavit šíření nové
svátostné praxe, takže pouhých 60 let poté ji považuje za užitečnou koncil
v Chalon-sur-Saone (647-653). O sto let později koncil v Austrasii dá
legitimitu této praxi jako kanonické.
Nový způsob pokání spočíval v zásadě v tomto: hříšník se odebral
k nějakému mnichovi či knězi a vyznal své hříchy. Zpovědník použil tzv. liber
paenitentialis, penitenční knihu, kterou měl u sebe, a podle ní určil co
nejpřesněji pokání podle jednotlivých vyznaných hříchů. Proto tento způsob
bývá nazýván „tarifní pokání“, hříchy byly uspořádány podle jakési hierarchie.
Po vykonaném pokání se vrátil ke zpovědníkovi, aby soukromě přijal
rozhřešení.
Tento postup měl některé nepochybně praktické výhody. Byl snadnější
kontakt s udělovatelem svátosti, už to nebyl jen biskup, kajícník byl uchráněn
veřejné hanby, společenským postihům apod. Velkým posunem bylo možné
opakování svátosti pokání.
Ke konci 9. století bylo veřejné pokání prakticky v církvi vytlačené
soukromým. Byly tu však i nevýhody: tento způsob začíná zatlačovat do
pozadí církevní rozměr svátosti. Dále, jednotlivé skutky kajícníka se jeví někdy
důležitějšími než jeho postoj k Bohu. Anebo sečtené pokání bylo někdy velmi
dlouhé a obtížné, že by nestačil ani celý život na jeho splnění. Snaha o
přizpůsobení někdy mohla vést k nešvarům: dlouhé a obtížné pokání mohlo být
zkráceno různým způsobem, někdy třeba penězi, a to samozřejmě působilo
problémy, nehledě k tomu, že to bohatí lidé mohli mít snadnější.
____________________________________________________________
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V karolínské době se proto objevila bouřlivá kampaň proti tarifnímu
pokání, což potvrzuje úryvek z prohlášení koncilu v Paříži roku 829: „Všem
nám se zdá nezbytné, aby každý biskup dal hledat ve své diecézi tyto
neautentické spisy a dal je spálit.“ Postupně pak přichází soumrak i této praxe a
vývoj se posouvá dál.
Když trochu shrneme toto období, podstatné, co je třeba zmínit, je, že
všechny tři hlavní kroky svátosti pokání zůstaly stejné jako předtím:
1. nejdříve vyznání hříchů před knězem;
2. kněz určil podle povahy provinění druh a trvání pokání;
3. a konečně po jeho vykonání se přistoupilo ke smíření s církví. Od té
doby se kajícník pokládal i za usmířeného s Bohem.
Rozdíly:
1. Úplně nová věc: kněz, ne pouze biskup,
2. uděluje rozhřešení prostým způsobem, ne už slavnostně.
3. Opakovatelnost pokání.
pokračování
Z cyklu promluv o svátosti smíření, vždy v úterý v 18.00 kromě svátků.

bratr Regalát

POHLED DO CÍRKEVNÍHO KALENDÁŘE
1.
2.
4.
5.
9.
10.
11.
12.
13.
17.
22.
23.
29.
30.
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11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

Všech svatých (slavnost)
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
sv. Karel Boromejský, biskup (památka)
sv. Zachariáš a Alžběta
Posvěcení lateránské baziliky (svátek)
sv. Lev Veliký, papež a učitel církve (památka)
sv. Martin, biskup (památka)
sv. Josafat, biskup a mučedník (památka)
sv. Anežka Česká, panna (svátek)
sv. Alžběta Uherská, řeholnice, patronka 3. řádu (svátek)
sv. Cecilie, panna a mučednice (památka)
Ježíše Krista Krále (slavnost)
Všech svatých serafínského řádu (svátek)
1. neděle adventní

Z FARNOSTI
Náboženství ve školním roce 2003/04
pondělí 17:00 - 17:45

příprava k 1. sv. přijímání (malý refektář)
Mgr. Taťána Lenfeldová
středa 17:00 - 17:45 předškolní a 1. třída (učebna - školka)
Mgr. Taťána Lenfeldová
středa 17:00 - 17:45 2. - 5. třída (malý refektář)
Mgr. Simona Skřivánková
čtvrtek 17:00 – 18:00 společenství dětí od 11 let (Vichřice) La Verna
v 1. patře v kláštera.
P. Filip Jan Rathouský OFM

Beseda
Václav Moravec - redaktor BBC
v úterý 11. listopadu v 19:19 hod. v Klubu u Panny Marie Sněžné
moderuje Zdeněk Řeřicha
Srdečně zvou Jan Deutsch a Zdeněk Řeřicha

Setkání farnosti
v úterý 18. listopadu 2003 v 17:00 hod. v Klubu
Srdečně zveme všechny, kdo se chcete zapojit do příprav na Vánoční dobu
(zpívání koled na sv. Štěpána, Tříkrálová sbírka a další akce).
Ludmila a František Jirsovi

Rekolekce (duchovní obnova) – vede br. Benedikt OFM
pátek 21. 11. 2003
16:00 mše svatá
17:00 I. promluva – malý refektář

sobota 22. 11.
8:00 mše sv.
9:30 II. promluva
10:30 křížová cesta – kaple
11:30 oběd
13:00 III. promluva – refektář
14:30 adorace
příležitost ke sv. smíření
15:30 zakončení
Oběd v sobotu bude zajištěn. Každý zájemce si při přihlašování oběd zaplatí.
____________________________________________________________
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Setkání nad Dokumenty II. vatikánského koncilu
Pokračujeme ve čtení a úvahách nad pastorální konstitucí o církvi v dnešním
světě „Gaudium et spes“. Kdo chcete trochu proniknout do závěrů
Vatikánského koncilu, přijďte v úterý 25. listopadu v 19:19 do Klubu.
Ludmila a František Jirsovi

Setkání čtvrté…
„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 1. prosince 2003 v 19:19 hod. v Klubu
Svůj názor a případnou pomoc Vám zde nabídnou senátor a zastupitel
Martin Mejstřík a zastupitelka MČ Praha 1 Stanislava Moravcová.
V druhé části setkání bude prostor pro Vaše dotazy.

Zpíváme si
Opět se nám naskýtá možnost sejít se a spolu si zazpívat. Vánoce se blíží a
jako loni budeme zpívat koledy na sv. Štěpána 26. 12. 2003 u jesliček za
doprovodu houslí a při Tříkrálové sbírce 3. nebo 4. ledna 2004 na
Jungmannově náměstí s kytarou. Kdo máte chuť si společně zazpívat, přijďte

ve středu 3. prosince 2003 v 19:00 hod. do Klubu.
Dohodneme se na programu a samozřejmě si zkusíme koledy.
Ludmila Jirsová a Zdeněk Řeřicha

Mikulášská nadílka se bude konat pro děti z farnosti v Klubu v neděli
7. 12. 2003 v 15 hod. Děti je třeba přihlásit předem v Klubu, sakristii nebo na
faře. Příspěvek na balíček, který děti dostanou, je 60 Kč pro jedno dítě, 100 Kč
pro dva sourozence, 120 Kč pro tři sourozence.
P. Filip OFM

Ministrantské schůzky aneb schůzky pro děti z farnosti
Každou neděli po mši svaté pro rodiče s dětmi se schází děti z farnosti ve věku
okolo 10ti let. Schůzka je rozdělena do dvou částí: první je vyučování a
výchova, druhou část vyplňují hry. Program trvá asi do 12.00 hod. (odejít lze
dle potřeby). Všichni jsou srdečně vítáni.
br. Bonaventura a br. Jakub

POZOR ZMĚNA!
Na faře se ruší ve středu hodiny pro veřejnost.
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CHARITA
Už jste se někdy zamysleli nad významem slova CHARITA?
Charita = dobročinnost, praktická láska k bližnímu (slovník cizích slov).
Jistě jsou mezi námi lidé, kteří tuto pomoc jak duchovní či materiální
potřebují a čekají na ni. V rámci charity v naší farnosti Vám potřebným
chceme nabídnout pomoc.
Jednak můžete ve Zpravodaji využít nové rubriky „Pomáháme si navzájem“
a napsat nám. Další možností je navštívit nás vždy ve čtvrtek od 14 do 16
hodin v hovorně, zvoňte na „Farní charita“ u vstupu do kláštera (vchod
z Františkánské zahrady) nebo v tento čas volejte na číslo 222 246 243 a
budete přepojeni.
Rádi bychom zmapovali potřebné v naší farnosti a podle možností vám
nabídli pomoc. Není pro nikoho jednoduché si přiznat, že potřebuje pomoc,
protože hodně lidí v naší společnosti nemá pochopení pro nestandardní životní
situace. I rodiny s dětmi, zvláště s více dětmi, nemají jednoduché postavení
mezi ostatními ve společnosti. A tak najděte odvahu a přijďte.
A my ostatní se učme vidět životní situace lidí ve farnosti i kolem nás vůbec a
Ludmila Jirsová, Farní charita
hledejme účinnou pomoc v jejich potřebách.

Svátek lze oslavit různě
Na svátek sv. Františka z Assisi si někteří z nás zvolili oslavu tohoto světce,
kromě účasti na mši svaté, službou druhým v podobě Františkánské burzy.
Někomu se zdál tento způsob oslavy málo důstojný, ale vždyť právě sv.
František celý svůj život sloužil těm nejslabším a nejubožejším.
Přišli jste si v sobotu 4. 10. 2003 něco vybrat do Klubu? Pokud ano, víte, o
čem píši. Pokud ne, tak se ve stručnosti dovíte, o co jste přišli. Nebuďte ale
smutní, burza jistě nebyla poslední.
Původní záměr byl uspořádat takový malý „bleší trh“. Od všeho trochu, ale
velká rozmanitost. Nakonec se však hlavní organizátorce paní Heleně
Podlahové ml. sešlo tolik oblečení, že bylo ve značné převaze. Při třídění
v pátek 3. 10. jsme zjistili, že se věci nemohou vejít do vestibulu v horní části
Klubu. Po domluvě se správcem jsme rozestavěli stoly i ve velkém sále. Bylo
to docela namáhavé, protože mužská síla chyběla a nové stoly jsou těžké. Ale
zvládli jsme to bez úrazu. Věci pro dospělé jsme rozložili dole a dětské nechali
nahoře. K tomu bylo několik krabic různých upomínkových předmětů i drobné
nádobí. Tyto věci si návštěvníci burzy rozebrali nejdříve, ale i šaty udělaly
____________________________________________________________
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mnohým radost. Přestože ceny byly velmi symbolické, (5-30 Kč) prodaly se
věci za 4 400 Kč.
Jediným cílem nebylo prodat co nejvíce, ale především udělat druhým radost
tak, jak to dělal sv. František, a to se určitě podařilo. Peníze budou použity pro
potřebné rodiny.
Věříme, že burza splnila svůj úkol. Díky vám všem, kdo jste pomohli. Velký
dík patří Heleně Podlahové a jejím přátelům, kteří se o vše zasloužili.
Ludmila Jirsová

POMÁHÁME SI NAVZÁJEM
V této rubrice redakce zveřejňuje nabídky a žádosti o pomoc v duchovní i
materiální oblasti.

Farníci – v rámci boje s nezaměstnaností – otevřeli
oděvní ateliér „Salon Ellinor“
Ellinor znamená: Bůh je mé světlo. Jsou zde k dostání dámské oděvy na běžné
nošení i do společnosti, na plesy, do tanečních, šije se na zakázku, věci na sebe
tu najdou i nastávající maminky. Je tu k dispozici půjčovna svatebních a
společenských šatů, dárky v podobě ručně malovaných šátků, kravat a šál.
Také se zde dělá tisk na látku, kresba, batika, výšivka.
Oděvní ateliér je na adrese: Za papírnou 5 (u stanice metra C „nádraží
Holešovice“), spojení metrem a tramvají č. 5, 12, 15. Otevřeno je pondělí až
pátek od 10 do 17 hodin (kdyby někomu tato doba nevyhovovala, stačí zavolat
na tel. 220 874 960 nebo 724 065 735).
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Janka Procházková

Prosba o modlitbu
-

za farnost;
za všechny františkány, kteří v dobrém ovlivňovali a ovlivňují naše děti.

_________________________________________________________
Jak poslat příspěvek do Sněženky?
Sestry a bratři,
přispívat do zpravodaje Sněženka může každý. Není třeba umět ovládat počítač
a používat e-mail (i když tyto formy vítáme), stačí rukopis alespoň trochu
čitelný nebo strojopis zaslat na adresu: Ludmila Jirsová, Soukenická 14,
Praha 1. Nezapomeňte se, prosím, podepsat, anonymní příspěvky
neuveřejníme. U převzatých článků uveďte zdroj.
Ludmila Jirsová, redakce
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Z CÍRKVE
Příjezd sv. Martina na bílém koni na Vyšehrad
v úterý 11. listopadu 2003
16:00 mše sv. v rotundě sv. Martina
16:45 lampiónový průvod po hradbách (lampióny s sebou), očekávání příjezdu
zvou skauti z Vyšehradu
sv. Martina

Christifideles laici (pokračování)
Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. z 30. prosince 1988
28. Laikové tvoří spolu s kněžími a řeholními osobami jeden boží lid a
Kristovo tělo.
To, že jsou laikové „členy“ církve, neznamená žádné popření skutečnosti, že
každý z nich je jedinečný a neopakovatelný. Spíše to zajišťuje a prohlubuje
nejhlubší smysl této jedinečnosti a neopakovatelnosti, které jsou zdrojem
mnohotvárnosti a bohatství celé církve. V tomto smyslu volá Bůh v Ježíši
Kristu každého z nás jeho vlastním a nezaměnitelným jménem. Pánovu výzvu
„Jděte i vy na mou vinici!“ je třeba chápat jako osobní „Jdi i ty na mou
vinici!“.
A tak jako se každý svou jedinečností a neopakovatelností, tím, co je a co
koná, dává do služeb rozvoje společenství církve, přijímá zároveň a
přivlastňuje si jako jednotlivec společenské bohatství celé církve. To je totiž
„společenství svatých“, které vyznáváme v krédu: dobro všech se stává dobrem
každého jednotlivce a dobro každého jednotlivce se stává dobrem všech. „V
církvi svaté podpírá každý druhého, sám v něm nachází oporu“, píše sv. Řehoř
Veliký.
Individuální formy účasti
Každý laik si musí být neustále vědom, že je „údem církve“, jemuž byla
svěřena originální, nenahraditelná a nepřenosná úloha, kterou musí splnit pro
dobro všech. V této perspektivě dostává svůj pravý význam výrok koncilu o
absolutní nezbytnosti individuálního apoštolátu: „Apoštolát, který mají konat
jednotlivci a který bohatě vyvěrá z života opravdu křesťanského (srov. Jan
4,14), je počátkem a podmínkou každého apoštolátu laiků, i sdruženého, a
nemůže být ničím nahrazen. K tomuto apoštolátu, vždy a všude prospěšnému a
za určitých okolností jedině vhodnému a možnému, jsou povoláni a zavázáni
všichni laici v jakémkoliv postavení, i když jim chybí příležitost nebo možnost
spolupracovat ve sdruženích.“ (Apostolicam Actuositatem 16)
____________________________________________________________
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Individuální apoštolát obsahuje velké bohatství, které musí být objeveno pro
zintenzivnění misionářské dynamiky každého laika. Tento apoštolát umožňuje
„kapilární“ šíření evangelia, které tak může pronikat do všech míst a do všech
prostředí, v nichž probíhá každodenní život laiků. Navíc se jedná o trvalé
vyzařování, neboť sleduje stálou koherenci vlastního života s vírou, jedná se
dál též o vyzařování zvlášť účinné. Vždyť laici, sdílející životní a pracovní
podmínky, boje a naděje svých bratří, pronikají k srdcím svých sousedů, přátel
a kolegů a otevírají jim univerzálnější horizont světa a hlubší smysl jejich
Markéta Koronthályová
vlastní existence: společenství s Bohem a lidmi.

AKCE v Klubu u Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. – při vstupu do Františkánské zahrady vlevo

31. 10.
3. 11.
10. 11.
19. 11.
8. 12.
9. 12.

v 19:00
v 20:00
v 19:19
v 14:30
v 19:30
v 19:30

Koncert: Tajné slunce (etnická hudba)
Koncert: skupina Distance
Přednáška: Chrám sv. Michaela Archanděla na Starém Městě
Přednáška s diapozitivy (UKŽ) – Anglie 2. díl
Koncert: Chorus Angelus
Beseda: L. Vaculík (spisovatel)

Večery ve středu
Večery jsou nabídkou pravidelných otevřených setkání, která jsou určena
zejména mladým lidem. „Večery“ pořádáme ve školním roce vždy druhou
středu v měsíci. Program bude jak duchovní, tak i kulturní a vzdělávací.
Večery ve Středu pořádá ADCM Praha a Sdružení Pyramida.
Středa 12. listopadu 2003
18.30 Animovaná adorace "Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha"
20.00 Muzikál o sv. Františkovi (účinkují studenti - Sv. Jan pod Skalou)
20.00 Klub náročného diváka - film Strom života- gruzínského režiséra
Tengize Abuladzeho s komentářem (spolupráce se sdružením Střed na okraji)
20.40 "Sedmá velmoc" (pohled do zákulisí médií) - přednáška a diskuse
Výstavy, k dispozici je kněz k osobnímu rozhovoru nebo sv. smíření.
V Klubu můžete posedět, popovídat s přáteli a občerstvit se.
Petr Melichar

Výstava fotografií z Ruska – Martin Wágner
vernisáž: 3. 11. v 17:30 hod.
přednášky - doprovodné akce v listopadu: 4.(17.30), 6. (18.30), 8. (14.30), 11. (17.00),
13. (18.30), 15. (18:30), 18. (17.30), 20. (18.30), 22. (18.30),25. (17.30), 27. (18.30), 29. (18.30)
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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

Příprava na biřmování začne od února

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

2004 a bude trvat do Svatodušních
svátků..

Setkání po mši

Setkávání nad Dokumenty 2. vatik.
koncilu. Vždy 4. úterý v měsíci v 19:19

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

v Klubu. (V prosinci již 2. 12.)
Informace: Jirsovi

Prodej křesťanské literatury

Ze zápisů setkání pastorační rady

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
Čtvrtek 19.00-20.00 v kapli sv. Michala.

Výuka dětí – náboženství
Rozvrh hodin je na nástěnce.

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

dne 14. 10. 2003:
Postoje při mši svaté – bude rozhodovat
O. Michal
Zpěv při liturgii – budeme zkoušet naučit
farníky zpívat z červených zpěvníků
Budou probíhat cykly katechezí asi 2x do
roka při nedělní mši sv.
Ve všední dny v zimě budou mše
v kostele.
Ve středu se ruší úřední den na faře.
La Verna – v této místnosti v klášteře se
vedou
různá
společenství.
Např.
mládežnická - ob týden vždy ve středu
s různým programem.
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.

Setkání katechumenů (příprava
dospělých na křest)
Pondělí - 17.00 začátečníci,
- 18.00 pokročilí, kteří budou pokřtěni a
biřmováni o Velikonocích 2004
Další přípravný kurz po velikonocích.
Inf.: bratr Michal OFM
____________________________________________________________
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PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Listopad 2003
1. 11. So
14:30
2. 11. Ne

3. 11. Po
4. 11. Út
9. 11. Ne
10. 11. Po
11. 11. Út
12. 11. St
13. 11. Čt
15. 11. So

14-15
14:30
18:00
20:00
17:00
17:30
10-12
19:19
19:19
18:00
18:30
8:00
15:00
17:00
14:30

18. 11. Út
19. 11. St
21.- 22. 11.
23. 11. Ne
25. 11. Út
19:19
30. 11. Ne
14:30
1. 12. Po
19:19
2. 12. Út
17:00
19:19
3. 12. St
19:19
4. 12. Čt
19:30
7. 12. Ne
15:00
8. 12. Po
19:30

Slavnost Všech svatých
Rekolekce SFŘ
Památka zesnulých, Sbírka na Arcidiecézní charitu
Plavání v YMCA (děti pouze v doprovodu rodičů)
Shromáždění SFŘ se mší sv. za zemřelé
Zpívá sbor (při mši sv.)
Koncert: skupina Distance
Setkání výtvarníků, mše sv.
Povídání o Rusku, výstava fotografií – Martin Wágner
Prodej křesťanských knih
Přednáška: Chrám sv. Michaela Archanděla na St. Městě
Beseda: Václav Moravec – redaktor BBC
Mše svatá za spravedlivý mír
Večery ve středu (program pro mládež)
Svátek sv. Anežky České
Připomínka 14ti umučených bratří
Mše sv. pro oldskauty s následným posezením
Setkání farnosti – otevřeno každému
UKŽ: Přednáška s diapoz. – Anglie 2. díl
Adventní rekolekce
Slavnost Ježíše Krista Krále
Setkávání nad Dokumenty 2. vatik. koncilu
1. neděle adventní
Shromáždění SFŘ – rodiny
Beseda: „Co nám chybí k plnému životu?“ (se zastupiteli)
Setkání výtvarníků, mše sv.
Setkávání nad Dokumenty 2. vatik. koncilu
Zpíváme si (nácvik koled )
Koncert: Markéta a Lazarové
Mikulášská sbírka na bohoslovce
Mikulášská nadílka (pouze pro přihlášené děti)
Adventní koncert: Chorus Angelus

kaple

kaple
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub

Klub
Klub
Klub

Klub

Klub

Klub
Klub
Klub
Klub
kostel

Farní úřad (222 246 243): Po, Čt 14:00-16:30
Út, Pá 9:00-11:30 (St zrušena)
Farní charita (hovorna): Čt
14:00-16:00
(tel.: 222 246 243)
Telefon do kláštera:
tel: 224 490 350
Kontaktní adresy:
Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz
Náklady na vytištění jsou 4,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky.
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 20. listopadu 2003.

