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Poctivá inventura svého času.
Čemu jej věnujeme?
Jak nakládáme s volným časem?
Zastavme se také u toho, čím nejvíce zaměstnáváme svou mysl!
Na co se nejčastěji dívají naše oči?
O čem nejraději mluvíme?
Každý z nás je před Bohem jedinečná, svobodná osobnost, která má
zodpovědnost za svůj život.
Bůh nás nechce zbavit našich radostí, ale chce nám dát správnou
perspektivu pro rozhodování a směřování. A touto perspektivou je
pohled shora.

převzato z Oběžníku KPK č. 33

Adventní koncert
v pondělí 15. prosince 2003 v 19:19 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
Účinkují:
sbor žáků ZCŠ Voršilská, sbormistr paní Eva Löblová
Ljuba Alabozova-Popova, členka Státní opery Praha, zpěv
Martina Podéšťová, členka Státní opery Praha, zpěv
Adolf Melichar, dirigent Státní opery Praha, varhany
Vít Bulíček, člen Státní opery Praha, housle
Magdalena Kulhanová, žačka ZCŠ
Program:
1. J. Seeger: Preludium a fuga C dur
2. Charles Gounod: Ave Maria
3. Ave Maria, anonym, 17.stol.
4. G. B. Pergolesi: Siciliano
5. J. S. Bach: Phoebus und Pan, Momus
6. E. Boccherini: Koncert G dur, Lento
7. Anonym, 18.stol., Dona nobis pacem
8. W. A. Mozart: Agnus Dei
9. G. Bizet: Agnus Dei (L´Arlésienne)
10. M. Duraflé: Chorální variace
11. A. Cillea: Adriana Lecouvrer, Modlitba
12. J. Říha: Letařovskej kostelíčku
13. G. Fauré: Sérénade toscane
14. C. Franck: Pannis angelicus
15. V. Bellini: Somnambulla, modlitba Aminy
16. J. S. Bach: Chorální předehra

Adolf Melichar
Ljuba Alabozova-Popova
sbor ZCŠ
Vít Bulíček
Martina Podéšťová
Magdalena Kulhanová
sbor ZCŠ
Martina Podéšťová
Vít Bulíček
Adolf Melichar
Ljuba Alabozova-Popova
sbor ZCŠ
Vít Bulíček
sbor ZCŠ a Martina Podéšťová
Ljuba Alabozova-Popova
Adolf Melichar

Dobrovolné vstupné.
Opět je příležitost pro naši farnost vyslechnout si v tomto předvánočním čase
několik krásných skladeb. Bude zpívat sbor ze Základní církevní školy sester
voršilek (asi 15 dětí) a nám již známí členové Státní opery Praha. Po koncertě
se sejdeme v Klubu k přátelskému rozhovoru s dětmi a umělci. Využijme
příležitosti k předvánočnímu zastavení, zaposlouchání se a nakonec
k přátelskému setkání. Pokud můžete, přineste něco malého k pohoštění.
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Z FARNOSTI
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.

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 2. prosince v 19:19 hod. do Klubu.
L. a F. Jirsovi

Zpíváme si
Jako loni budeme zpívat koledy na sv. Štěpána 26. 12. 2003 u jesliček za
doprovodu houslí a při Tříkrálové sbírce v neděli 4. ledna 2004 na
Jungmannově náměstí za doprovodu kytary a kláves. Kdo máte chuť si
společně zazpívat, přijďte na zkoušku koled již

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

Mikulášská nadílka se bude konat pro děti z farnosti ve velkém refektáři
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

Beseda: Ludvík Vaculík – spisovatel, v úterý 9. prosince v 19:19 hod.
v Klubu u Panny Marie Sněžné, moderuje Zdeněk Řeřicha.
Srdečně zvou Jan Deutsch a Zdeněk Řeřicha

Kající bohoslužba se koná v úterý 16. 12. v 18.00 hod. v kostele
P. Marie Sněžné. Příležitost ke svátosti smíření. Večerní mše sv. nebude.
Setkání farnosti - vzhledem k tomu, že na 16.12. připadla kající
bohoslužba a po bohoslužbě již není volno v Klubu, tradiční setkání farnosti
bude o den dříve v pondělí 15. 12. po koncertě, přibližně ve 20:15.
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Neformální beseda
K projektu sousoší „Od sv. Františka k Anežce České“
v sobotu 13. 12. 2003 v 19:00 hod. v Klubu.

Živé jesličky
Ve čtvrtek 18. prosince od 16 hodin se bude konat v ambitu františkánského
kláštera u Panny Marie Sněžné představení Cestou do Betléma nastudované
žáky tř. 2.B ZŠ Mendíků z Prahy 4. Chcete-li se zastavit v předvánočním čase,
přijďte se podívat.
Jiří Luka

Přijďte zpívat koledy s kytarou
v neděli 4. ledna 2004 před kostel
P. Marie Sněžné od 13 do 16 hodin. Budeme zpívat stejné koledy jako
minulý rok v rámci Tříkrálové sbírky. Na kytaru a klávesy doprovází
manželé Lutkovi
Mezi zpíváním budou pauzy na zahřátí.

Sejdeme se v 12:45 hod. v Klubu.
Ludmila Jirsová, Zdeněk Řeřicha

________________________________________
Šťastné a požehnané Vánoce,
svátky lásky Boha k lidem,
lásky člověka k člověku,
lásky ke všemu stvořenému.
redakce
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Slovo k eucharistickému výstavu
Eucharistie je srdce a vrchol života církve, protože zde Kristus přidružuje
svou církev ke své oběti chvály a díků, přinesené jednou provždy na kříži.
Prostřednictvím této oběti vylévá milosti spásy na své Tělo, jímž je církev.
Eucharistie není tu proto, aby Kristus byl takto mezi námi přítomen, ale aby
byl naším obětním darem a pokrmem naší duše.
Od 11. století se akcent z prostředku posvěcení přenesl na přítomnost.
Věřící z přílišné úcty přestávali pravidelně Eucharistii přijímat, ale toužili
hostii vidět, aby se mohli klanět. Byl zaveden svátek Božího těla, eucharistické
průvody a k umožnění ukazování eucharistie byly užívány zasklené relikviáře
(monstrance), v nichž byla eucharistie vystavována k úctě věřících.
Reakcí na pochybnosti a popírání trvalé Kristovy přítomnosti v eucharistii
pak bylo zavedení čtyřicetihodinového výstavu, který jako štafeta přecházel
z kostela do kostela, a tak se stával trvalým.
Tento způsob pozměněnou formou trvá dodnes i v Praze.
V našem kostele u Panny Marie Sněžné budou tyto audienční dny
eucharistického Krista od 28. 12. do 1. 1. 2004, vždy po ranní mši sv. do
17:15, v neděli 28. 12. a na Nový rok 1. 1. 2004 až po mši sv. v 11:30 hod.
br. Michal

Pastorační rada.
Zatímco farní rada je poradní sbor faráře, pastorační rada je název pro týmové
vedení farnosti. Posláním pastorační rady je spoluzodpovědnost, či jinak:
spolupráce kněží a laiků na pastoračním vedení farnosti. To dnes zahrnuje i
pastorační plánování; odhad situace v budoucnosti, ke které směřujeme (jak by
farnost měla vypadat za 3, 10 let; u nás s vědomím, že jsme misijním územím).
Konzultací o potřebách lidí dospívá pastorační rada k rozhodnutím v duchu
sdílené odpovědnosti.
Předpokládá to, u kněží i laiků, naučit se myslet v misijním duchu. Jde
v podstatě o proměnu srdcí a to trvá dlouho.
Dobré fungování pastorační rady závisí na dobrém výběru lidí, dobré
spolupráci všech (myslet o farnosti jako celku, ne pouze z vlastního pohledu),
oproštění se od nekonečného projednávání maličkostí a přemíry
administrativy, nenechat se zatáhnout pouze do jedné pastorační oblasti.
Centrem pastorační rady je modlitba; proces společného vrůstání do problémů;
hledání společné vize (formace; hledání konsensu, ne systém hlasování).
K vytvoření (přetvoření) skupiny lidí v pastorační radu nestačí vzdělávání.
Možná první skupina bude jen prozatímní, než se vytvoří skutečně pastorační
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tým – Pro speciální úkoly (charita, liturgie ...) mohou být vytvořeny skupiny
mimo pastorační radu.
Nejdůležitějším formačním prvkem pastorační rady je společná modlitba, která
není jen formálním začátkem i zakončením setkání, ale trvalou tvůrčí
(podle P. H.) farář Michal
spoluprací s Duchem svatým.

Zamyšlení o farnosti
Můžeme vést dlouhé diskuse o tom, co je to farnost, kam jako farnost jdeme
a směřujeme, co chceme atd. Ale na počátku našich úvah bychom si, myslím,
měli odpovědět na otázku: kdo vlastně je středem naší farnosti? Kdo je tu
nejdůležitější, má největší váhu a rozhodující slovo?
Jistě to není farář, ani farní rada ani farní kancelář, ani první nebo třetí
františkánský řád. Je to Kristus, který stojí ve středu našeho života a přichází
k nám v Eucharistii. Vrcholem všeho dění ve farnosti i života farnosti je tedy
liturgie.
Znovu jsem si to uvědomila minulou neděli na mši svaté. Vědomí farního
společenství prožívám nejhlouběji právě v tomto shromáždění kolem Kristova
stolu. Jako se v neděli rodina shromažďuje kolem stolu ke svátečnímu obědu,
tak i my přicházíme a jsme tu kolem toho, kdo nás má nejvíc rád. Jeho láska
nás obklopuje a přijímá bez předchozích podmínek, bez výčitek, bez
stanovených limitů (budu tě mít rád teprve až uděláš to a to a to…). Přichází
pro všechny a všechny nás přijímá v naší různosti a rozmanitosti, s různými
dary a obdarováními, ale také nedokonalostmi a chybami. Ví, že se každý snaží
dělat to nejlepší, co dovede – jinak by tu přece nebyl. A nepoměřuje výkon
jednoho výkonem druhého. Otec Josef Porubčan mě kdysi naučil jednu větu,
kterou mám jako motto ve svém životě: „Pro Boha nemá význam velikost
našich skutků, ale množství lásky, kterou jsme do nich vložili.“
A tak vím, že když dělám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí to, co
mohu, On mě přijímá a i mou drobnou a každodenní práci hodnotí stejně, jako
když někdo jiný vyleze na vrchol Himalájí, když na to má. Já mohu dělat jen
to, na co mám.
Bůh nás ve své lásce přijímá takové, jací jsme, a nechce od nás nemožnosti.
Když jsme se v životě rozhodli jít za ním, má právě On být ve všem naším
vzorem. Tedy i v tomto láskyplném přijímání druhých bez podmínek a bez
určování hranic a limitů.
Pokud si tohle neuvědomíme, nepostavíme skutečně Krista do svého středu
a nebudeme se ho snažit důsledně i v tomto napodobovat, bude naše
komunikace ve farnosti stále narážet na hranice a limity našeho lidského já a
nebude mít šanci.
Chceme-li měnit farnost, musíme začít měnit nejprve sebe. Protože to
jediné, co mohu opravdu změnit, je mé vlastní smýšlení.
M. Korontályová
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Farnost jako společenství
Co je to farnost? Podle definice uvedené v Kodexu kanonického práva je to
společenství křesťanů. Život křesťanského společenství je možné podle
církevní tradice rozdělit na tři oblasti: slavení spásy („liturgia“), služba životu
lidí („diakonia“) a hlásání evangelia („martyria“).
Slavení spásy („liturgia“)
Většina věřících lidí v naší zemi považuje liturgii, především mši svatou,
nikoliv za vyvrcholení, ale za jediný možný projev života farnosti. Naše
farnost není výjimkou. Každou neděli se na čtyřech bohoslužbách v našem
kostele vystřídá několik stovek lidí, jiných aktivit se zúčastní jen několik
desítek z nich. Je to mimo jiné i důsledek dlouhých desetiletí
doby komunismu, kdy liturgie byla prakticky jediným povoleným projevem
náboženského života. I když už komunismus končil, pro řadu křesťanů
znamená křesťanský život pouze účast na mši svaté a dalších svátostech. Tento
jev se samozřejmě netýká jenom naší farnosti a netýká se jenom laiků. Na
charitním dnu Arcidiecézní charity Praha v říjnu letošního roku bylo možné
slyšet stesky zástupců několika charitních organizací na to, že místní pan farář
si nepřeje činnost charity.
Služba životu lidí („diakonia“)
Křesťanské společenství by mělo poskytovat odpověď na výzvu evangelia
také tím, že bude pomáhat potřebným lidem. Stačí se podívat kolem sebe a
vidíme řadu rodin, starších osamělých lidí, ale i mládeže, kteří nemají dobré
podmínky ať už materiální nebo duchovní. Charita neznamená jenom
materiální pomoc, ale také pomoc lidem, kteří se dostali do těžké životní
situace, obnovit znovu vztah k sobě samému, ke společenství druhých lidí, ve
kterém žijí, k práci, kterou dělají.
Hlásání evangelia („martyria“)
Celá církev je svou povahou misijní a evangelizační činnost je základní
povinností božího lidu; proto by se všichni křesťané, vědomi si své
odpovědnosti, měli účastnit misijní činnosti. Všichni věřící kdekoli žijící by
měli příkladem svého života i svědectvím svého slova dávat viditelně najevo
svoji příslušnost ke Kristu.
Naše farní společenství
Náš farář br. Michal si dobře uvědomuje význam všech tří okruhů
křesťanského života a nezbytnost podporovat ve farnosti různé aktivity. Ve
svém článku uvedeném v tomto čísle zpravodaje varuje před nebezpečím
zdůrazňování pouze jedné pastorační oblasti, vyzdvihuje misijní poslání
farnosti a staví na roveň úkoly farnosti v liturgii a v charitě. Liturgii, službu
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druhým a hlásání evangelia jistě nelze od sebe úplně oddělit, vzájemně se
prolínají a některé činnosti, které se ve farnosti uskutečňují, není možné zařadit
jenom do jedné z těchto oblastí. Každé společenství musí samozřejmě vycházet
z možností svých členů a ze svého zázemí a stanovit si ve všech oblastech své
činnosti reálné cíle.
František Jirsa

CHARITA
Tříkrálová sbírka
se uskuteční v celé České republice ve dnech 3. - 6. ledna 2004. Jejím
organizátorem je opět arcidiecézní Charita Praha. Jako v minulých letech
budou skupinky tříkrálových koledníků provádět sbírku ve prospěch těch, kteří
jsou odkázáni na pomoc Charity.
V lednu 2003 se nám v pražské arcidiecézi podařilo vybrat přes
1 700 000 Kč. Za takto vybrané peníze byla podpořena řada sociálních
projektů. Část financí byla předána do míst, kde byly peníze vybrány. Zbytek
peněz byl použit na sociální projekty Arcidiecézní charity Praha.
Peníze získané v Tříkrálové sbírce v lednu 2004 budou použity z části opět
v místech, kde byly vybrány (65%) a dále na provoz Azylového domu pro
matky s dětmi v Příbrami a provoz sociální jídelny při Azylovém domě sv.
Terezie v Praze –Karlíně. Věříme, že podpoříte myšlenku Tříkrálové sbírky a
společnými silami pomůžeme těm, kteří naši pomoc potřebují.
Tříkrálová sbírka v naší farnosti
Stalo se již tradicí, že společenství dobrovolných zpěváků s doprovodem
kytary a kláves zpívá vždy jedno odpoledne před kostelem Panny Marie
Sněžné koledy. Bude se samozřejmě zpívat i letos a to v neděli 4. ledna 2004.
Rádi bychom letos pozvali i děti s rodiči nebo prarodiči. Jistě jste již
v minulých letech potkali skupinky tří dětí převlečených za Tři krále
s doprovodem dospělého. Pokud se někdo z dětí a rodičů dohodnete a vytvoříte
skupinku tří koledníků a vedoucí nad 18 let, přihlaste se, prosím, u L. Jirsové
tel. 222 313 513 nebo v neděli po dětské v Klubu u koordinátora sbírky
v naší farnosti M. Kotlanda. Protože peníze lze vybírat pouze do řádně
označených pokladniček je nutné se předem přihlásit abychom pro vás zajistili
pokladničku. Poslední termín přihlášek je 11. 12. 2003.
L. Jirsová, M. Kotland

Otec biskup Herbst požehná všem koledníkům.
V sobotu 3. ledna 2004 v 9 hod. bude pan biskup sloužit mši svatou v kapli
Arcibiskupského paláce, Hradčanské nám. 56, Praha 1 – Hradčany. Potom si
budete moci prohlédnout reprezentační sály arcibiskupství. Přijďte.
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POMÁHÁME SI NAVZÁJEM
Zde zveřejňuje nabídky a žádosti o pomoc v duchovní i materiální oblasti.

Prosba o modlitbu
za těžce nemocnou maminku;
za to, aby naše slova se stávala žitou pravdou.

Křesťanská poradna pro ženy
Unie katolických žen nabízí kontakt s lékaři, právníkem, knězem, s poradnou
pro ochranu nenarozeného života a s poradnou domácí hospicové péče. Volat
můžete každé úterý a čtvrtek od 10 do 17 na tel. 220 181 329.

Vážení přátelé,
jsme občanské Sdružení přátel Čadu (SpČ) registrované ministerstvem
vnitra České republiky dne 25. 6. 2003.
Naše sdružení si klade za hlavní cíl seznamovat širokou veřejnost v České
republice s kulturním a ekonomickým bohatstvím rozvojové země Čad.
Napomáhat vzájemnému poznání obou národů ve spojení s materiální i
duchovní pomocí.
V rámci pomoci si občanské Sdružení přátel Čadu dalo za cíl získat pro rok
2004 –2005 finanční prostředky pro výstavbu a vybavení střední školy ve
vesnici Dily a tím pomoci zdejším chudým lidem získat lepší podmínky ke
vzdělání.
Sdružení shání finanční a materiální pomoc na učební pomůcky do nově
zřizované školy ve vesnici Dily v Čadu. Škola disponovala velmi omezeným
počtem základních učebních pomůcek a navíc veškeré její zařízení (lavice,
tabule...) byly zničeny požárem v únoru 2003.
Část finančních prostředků na výstavbu školy jsme vybrali při sbírce ve vaší
farnosti (7 700,-Kč) v červnu v roce 2002. Vesnici Dily jsme pak navštívili
téhož roku v prosinci a předali jsme lidem pomoc ve výši 50 000 Kč.
Srdečně Vás zveme na povídání o Čadu do Klubu dne 2. 12. v 19 hod. a
jsme připraveni odpovídat na všechny dotazy.
Kristina Djakoualnová,
předsedkyně Sdružení přátel Čadu
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PRO DĚTI
Milé děti, milí rodiče, prarodiče…
Zveme Vás, děti, k účasti na níže popsané soutěži. Někteří možná budete
potřebovat vysvětlení, co taková soutěž znamená, proto oslovuji i Vás, rodiče a
prarodiče.

Literárně – výtvarná soutěž
„List z naší rodinné kroniky“
K 10. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlásily Asociace center pro
rodinu a Národní centrum pro rodinu ČR literárně výtvarnou soutěž pro děti od
6 do 16 let „List z naší rodinné kroniky“. V soutěži děti vyjadřují, jak vidí svou
rodinu a její život, kombinací literární a výtvarné práce na formátu A3. K
výtvarnému zpracování mohou použít libovolné techniky: malování, obrázky,
fotografie, koláž, různé druhy ornamentů a jiné výzdoby. V literární části
mohou vyjadřovat prózu (jednoduché vyprávění, popis, úvaha) nebo ve verších
pomocí různých druhů a stylů písma. Literární část může být součástí výtvarné
časti nebo může být napsána zvlášť na papíře A4. Práce dětí budou hodnoceny
ve čtyřech věkových kategoriích na krajské a národní úrovni.
Uzávěrka krajských kol je 15. ledna 2004, sběrná místa prací pro Prahu a
Středočeský kraj jsou občanská sdružení Rodinné centrum Praha, Thákurova 3,
160 00 Praha 6, tel. 220 181 777, mail: rodinne@centrum.cz a
YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel. 224 872 421, mail:
zr@ymca.cz. V únoru se v Praze uskuteční výstava oceněných prací. Národní
kolo proběhne v březnu 2004.

Těšíme se na Vaše obrázky i vyprávění.
V naší farnosti se můžete s dotazy obracet na Ludmilu Jirsovou a hotové
práce mi můžete také nosit. Lze je také zanechat na faře, kde si je vyzvednu.
Odevzdám je do YMCA-Živá rodina. Telefon na mě je 222 313 513.
Podrobnější tištěné informace dostanete v úředních hodinách na faře nebo
v Klubu.
Ludmila Jirsová
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EVANGELIZACE V TERÉNU
V únoru 2004 proběhne v Praze netradiční evangelizace. Cílem je blíže
seznámit pražskou veřejnost s osobou Ježíše Krista především prostřednictvím
filmu JEŽÍŠ. Půjde o první uvedení tohoto snímku v pražských kinech od jeho
úspěšné premiéry na počátku 90. let. Pro Prahu se připravuje nová verze filmu.
Vlastní film zůstává stejný, ale změní se jeho úvod a závěr, aby byl lépe
přijatelný pro současného českého diváka. Kromě jiného se v závěru filmu
objeví výpovědi několika obyčejných lidí (Čechů), kteří uvěřili v Ježíše Krista
a následují ho svým životem.
V kině Lucerna na Václavském náměstí se bude film promítat dvakrát
denně po celé dva týdny trvání evangelizační kampaně. V dalších 15–20
kinech a jiných kulturních zařízeních v Praze bude jedna až dvě projekce.
Jednotlivá kina a sály jsou rozmístěny rovnoměrně po celém hlavním městě,
aby každý mohl navštívit promítání v blízkosti svého bydliště. Promítání filmu
bude zdarma (vstupné dobrovolné).
Každý Pražan by se měl dozvědět o příležitosti shlédnout film JEŽÍŠ a
proto je kladen velký důraz na propagaci. Informace budou umístěny v metru,
v tramvajích a v autobusech městské hromadné dopravy, pozvánky na
promítání se dostanou do každé domácnosti v Praze. Dále pak půjde o
billboardy, plakáty, zpravodaje jednotlivých městských částí, internet,
programy kin a další méně významné formy propagace. Uvažuje se také o
reklamě v televizi.
Příprava evangelizační kampaně probíhá v ekumenickém duchu, na
realizaci se podílejí např. Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev
adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Českobratrská církev evangelická,
Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Křesťanské sbory,
Křesťanská společenství, Římskokatolická církev, Slezská církev evangelická
a další křesťanská společenství.
Událost takového duchovního dopadu velice potřebuje soustředěnou
modlitební podporu. Náš Pán Ježíš Kristus měl modlitbu jako každodenní
součást svého pozemského života. Téměř každou velkou událost jeho života
předcházela modlitba. Dříve než si povolal své učedníky, strávil na modlitbách
celou noc (Lukáš 6,12). Zrovna tak se modlil celou noc před tím, než chodil po
vodě a utišil bouři (Matouš 14,23). Lukáš zaznamenává 11 různých událostí,
před kterými se Ježíš modlil. V Bibli často předcházel zvláštní čas věnovaný
modlitbě událost, která měla mít významný duchovní dopad. Celopražské
_____________________________________________________________
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modlitební setkání jako příprava na evangelizaci se koná v pondělí 1. 12. 2003
v 18:30 hod. v kostele sv.Vojtěcha v Dejvicích, Kolejní 4.
Jednotlivá společenství se kromě modlitby mohou podílet na organizaci
evangelizační kampaně také zajištěním pořadatelské služby při promítání
filmu. Pokud mátě zájem stát se pořadatelem a umožnit tak mnoha lidem
shlédnout film a seznámit se životem Ježíše Krista, můžete přijít na setkání
v Klubu ve středu 3. 12. 2003 v 18:00 hod.

AKCE V KLUBU
Večery ve středu
Večery jsou nabídkou pravidelných otevřených setkání, která jsou určena
zejména mladým lidem (pořádá ADCM Praha a Sdružení Pyramida).

středa 10. prosince 2003
Možnost osobního rozhovoru s knězem, sv. smíření.
V Klubu můžete posedět, popovídat s přáteli a občerstvit se.

Petr Melichar

Převzato z Katolického týdeníku č. 47

Angličtina pro mírně pokročilé
každou středu od 16.30 do 18 hod. v termínu 3. 12.–14. 4. 2004 v Klubu
Zápis je od 26. 11. od 16:30 na farním úřadě Panny Marie Sněžné.
red.

DOPORUČUJEME
So
Ne
So

St
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6. 12. od 9 hod. Duchovní obnova - vede P. Ludvík Armbruster SJ,
u sv. Ignáce, vstup je z Ječné ulice, sál č. 24.
7. 12. v 9:30 Koncert – Farní centrum u sv. Václava, Praha-Dejvice
Chopin, Bach, aj., klavír, zpěv, před koncertem v 8:00 mše sv.
13. 12. od 9 do 17 hod. „Adventní duchovní obnova pro ženy"
(pořádá UKŽ) vede P. Antonín Forbelský, není třeba se
přihlašovat, pokud chcete zajistit oběd (v ceně 50.- Kč)
přihlaste se do 10. 12. na tel.č. 220 181 329.
17. 12. v 18:00 Vánoční žákovský koncert – Tereziánský sál
u sv. Markéty, Břevnov

PŘIPRAVUJEME
Obrazy ze sklepní kóje
Umělecká sbírka obrazů nalezených v jedné pražské sklepní kóji připomíná
vzdálené osudy obrazů nejslavnějších autorů minulé doby. Ale jak je vidět,
tyto osudy se mohou opakovat i v době současné.
Tato sbírka je ucelený soubor jednoho umělce, je to průřez celým jeho
životem. Jedná se o 50 velkých olejů na plátně a mnoho dalších kreseb a
grafik.
Dílo malíře, který se narodil v r. 1931 v Kladně a zemřel v r. 1981, malíře
který absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v letech 19551961 u prof. A. Fišárka a soukromě se vzdělával u prof. K. Součka.
Kdo je tento umělec, o kterém je toho v literatuře moderního umění druhé
poloviny 20. stol. uvedeno tak málo? Výtvarník, který v začátcích své nadějné
kariéry byl několikrát vystavován, aby po několika letech skončila celá jedna
již instalovaná výstava rozhodnutím ,,shora“ ve skladišti. Běh dějin totalitního
režimu a následná smršť událostí po r. 1989 smetla celé toto dílo do sklepa,
aby zde přečkalo a mohlo se pak objevit v celé své kráse, která nikdy
nepomine.
Kdo je autorem obrazů s názvy Černý dům, Modrobílé odpoledne, Co mi
moře vyprávělo, Faunovo odpoledne, Nářek nad mrtvým psem, Rajský ostrov,
Starý deník a tak pod.?
Autor všechna svá díla podepsal, a tak Vám můžeme představit umělce
výtvarníka Miroslava Hrušku.
Uspěchaná doba může pohltit mnoho zajímavého, ale dobré umění
objevené za jakýchkoliv okolností a v kterékoliv době může zazářit a oslovit
diváka invencí vloženou do něho autorem.
Předkládáme Vám dílo uzavřené, originální a výmluvné, nepoznamenané
názory kritiků a ostatních odborníků. Záleží jenom na Vašich soukromých
pocitech, které ve Vás toto dílo vyvolá a my Vám přejeme, aby to byly pocity
co nejpříjemnější, spojeny s pocitem neklidu a mrazení v zádech, které dobré
umění má sílu vyvolat.
Eva Kočová

Výstava obrazů Miroslava Hrušky „Obrazy ze sklepní kóje“
bude v ambitu od 11. 1. – 15. 2. 2004, otevřeno denně od 10:00 do
18:00, vernisáž bude 10. 1. 2004 v 15:00 hod.
_____________________________________________________________
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Vánoční bohoslužby
Štědrý den - středa 24. 12. - bohoslužby v kostele:
8:00 hod. poslední adventní mše sv.
16:00 hod. mše sv. pro rodiče s dětmi - lidový zpěv
24:00 hod. půlnoční mše sv.
Slavnost Narození Páně - čtvrtek 25. 12.
o 9:00, 10:15, 11:30, 18:00 hod.
Svátek sv. Štěpána - pátek 26. 12.
o 9:00, 11:30, 18:00 hod. (není mše sv. pro rodiče s dětmi)
o ve 14:30 hod. koledy u jesliček
Svátek Svaté Rodiny - neděle 28. 12.
o 9:00, 10:15, 11:30, 18:00 hod.
o při mši sv. v 9:00 a 10:15 hod. obnova manželského slibu
Eucharistický výstav
28. 12. 2003 - 1. 1. 2004
o denně 8:45 - 17:15 hod.
o v neděli 28. 12. a 1. 1. začíná výstav ve 12:15 hod.
o 31. 12. ????končí výstav 15:15????
sv. Silvestr I. - středa 31. 12. 2003
o 8:00 hod. ????bude????
o 16:00 hod. děkovná mše sv.
o 24:00 hod. půlnoční mše sv. v uzavřeném kostele
(sraz pro zájemce je ve 23:30 hod. u vrátnice, ve 23:45 hod.
se bude zavírat)
Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok 1. 1. 2004
o 9:00, 10:15, 11:30, 18:00 hod.
Neděle 4. 1. 2004 - Tříkrálová sbírka
o 13:00-16:00 hod. zpívání koled před kostelem na
Jungmannově nám. s doprovodem kytary a kláves
Pondělí 5. 1.
o při mši sv. v 18:00 hod. bude žehnání vody, kadidla a křídy
Slavnost Zjevení Páně - úterý 6. 1.
o 8:00, 18:00 hod.
Slavnost Křtu Páně - neděle 11. 1. - končí doba Vánoční
o 9:00, 10:15, 11:30, 18:00 hod.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
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Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného
smýšlení, prohloubit svoji víru, případně připravit něco pro celou farnost.
Příprava na biřmování začne od února
Bohoslužby v kostele P. M. Sněžné
2004 a bude trvat do Svatodušních
všední dny: 7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv.
večerní nešpory)
neděle: 9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00

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

Schůzky pro děti z farnosti
neděle po „dětské“ ve věku okolo 10ti let
Program trvá asi do 12.00 hod.
br. Bonaventura a br. Jakub

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
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
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

svátků.

Setkávání nad Dokumenty 2. vatik.
koncilu. Vždy 4. úterý v měsíci v 19.19
v Klubu. (V prosinci již 2. 12.)
Informace: Jirsovi

Setkání farnosti s farářem 21.10. 03
Téma: Kde jsme (jako farnost) a kam
chceme směřovat? Zápis nebyl dodán.

Setkání pastorační rady
11. 11. 2003 (uzavřené):
Charakter vánočních bohoslužeb. Akce
v prosinci (viz. programy ve Sněžence).
Adventní a vánoční výzdoba.
Plán na 2004:
19. 1. v 18:00 ekumenická bohoslužba,
6. 4. a 14. 12. v 18:00 kající bohoslužba,
23.-25.3. a 19.-21.10. svátost nemocných
s přípravou.
Rekolekce–bibliodrama:
leden – únor.
Referát o připravované publikaci kostela
a kláštera
ze zápisu P. Filipa
Nezkrácený zápis si můžete přečíst
v Klubu na nástěnce. Byli bychom rádi,
kdybyste reagovali na vše, co byste ve
farnosti zlepšili.
Helena Podlahová

Setkání farnosti 18. 11. 03 (otevřené)
modlitba, adventní úvaha
přečtení několika bodů z past. rady,
všichni přítomni (13) kromě br. Michala
přijali pozvání na oslavu životního výročí
do pizzerie, kde se ještě živě diskutovalo
(např. na téma zápory a klady uzavřené
pastorační rady).
zapsala L. Jirsová
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PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Prosinec 2003
1. 12.
2. 12.

Po
Út

3. 12.
5. 12.
7. 12.

St
Pá
Ne

8. 12.
9. 12.
10. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.

16. 12.
17. 12.
18. 12.

19:19
19:00
19:19
19:19
17:00

14:30
15:00
Po 19:30
Út 19:19
St 18:30
18:00
So 19:00
Ne 10-12
Po
8:00
19:19
Út
St
Čt

18:00
14:30
16:00
17:00
20. 12.
So 14-15
26. 12.
Pá 14:30
28. 12. - 1. 1. 2004
4. 1. 04 Ne 13-16
5. 1.
Po 18:00
6. 1.
Út 8, 18:00

Beseda: „Co nám chybí k plnému životu?“ (se zastupiteli)
Klub
Povídání o Čadu (Afrika)
Klub
Setkávání nad Dokumenty 2. vatik. koncilu
Klub
Zpíváme
Setkání výtvarníků
2. neděle adventní – Mikulášská sbírka na bohoslovce
Měsíční shromáždění SFŘ s rekolekčním programem
velký refektář
Mikulášská nadílka (pro přihlášené)
Adventní koncert: Chorus Angelus
kostel
Beseda: Ludvík Vaculík – spisovatel
Klub
Večery ve středu (program pro mládež)
Klub
Mše svatá za spravedlivý mír
Beseda: K projektu „Od sv. Františka k Anežce České“
Klub
Prodej křesťanských knih
Klub
Připomínka 14ti umučených bratří
Adventní koncert – vstupné dobrovolné
kostel
účinkují žáci ZCŠ Voršilská a členové Státní opery Praha
Kající bohoslužba
UKŽ: Přednáška s diapoz. – Anglie
Klub
Živé jesličky
ambit kláštera
Mše svatá, následuje vánoční besídka
Klub
Příležitost ke svátosti smíření pro děti a rodiče
kostel
Koledy u jesliček
kaple
Eucharistický výstav
Tříkrálová sbírka – zpívání koled před kostelem
Při mši sv. bude žehnání vody, kadidla a křídy
Slavnost Zjevení Páně

Výstava v ambitu kláštera
6. 12. – 4. 1. 2004 Betlémklub: Betlémy a vánoční tradice – 10–18 hod.
24. 12 a 31. 12. 10–15 hod., 1. 1. 2004 13–18 hod.
11. 1. – 15. 2. 2004 Miroslav Hruška - „Obrazy ze sklepní kóje“
denně 10:00-18:00, vernisáž: 10. 1. 2004 v 15:00 hod.
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 12. 12. 2003.

