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„Dobrý způsob, jak odhalit své chyby,“ pravil Mistr, je všímat si, co vás
provokuje na druhých.
Jednou vypravoval, jak jeho žena položila na polici v kuchyni krabici
s bonbony, avšak po hodině zjistila, že je lehčí. Celá spodní vrstva zmizela:
všechny sladkosti byly pečlivě zabalené do papírového sáčku ve věcech
patřících nové kuchařce. Dobrosrdečná žena ve snaze neuvádět kuchařku do
rozpaků pouze vrátila bonbóny na místo a krabici zavřela do kredence, aby
nesváděla.
Po večeři kuchařka oznámila, že dává výpověď a odchází – ještě týž večer.
„Proč? Jaký máte důvod?“ ptal se Mistr.
„Nebudu dělat u lidí, co kradou ukradené,“ byla její vzdorovitá odpověď.
Anthony de Mello, SJ: Minutové nesmysly

DUCHOVNÍ SLOVO
Dějiny svátosti pokání
5. Malý souhrn k dějinám svátosti pokání
Ještě několik postřehů k dějinám pokání, které jsme si stručně prošli.
I. Pohled do dějin ukazuje, že svátost pokání prošla poměrně velkými
proměnami. Jako sama vyjadřuje určitou proměnu mysli člověka,
opravdovou ochotu k nápravě, vyvíjí se v určitém kulturním kontextu.
Připomeňme, že změny se projevovaly v těchto šesti oblastech:
1. Hříchy jako materie svátosti pokání: nejprve jen ty naprosto
závažné a velmi pohoršující jako odpad od víry, vražda, rozvod,
potrat. Později také ostatní, i lehké hříchy.
2. Stav kajícníků: nejprve viditelné společenství kajícníků, časem
kajícnost individuální. Dnes se více chápe celá církev jako kající
společenství.
3. Opakovatelnost smíření: nejprve jen 1x za život, později
častější možnost.
4. Praxe liturgie pokání: nejprve tři etapy, později stačí jediné
setkání s knězem.
5. Udělovatel svátosti: nejprve pouze biskup, pak i kněz.
6. Doba pokání: nejprve spojeno s postní dobou (Popeleční středa,
Zelený čtvrtek), i když pokání mohlo trvat celá léta. Později
kdykoliv, ovšem postní doba je přednostní dobou.
II. Na druhé straně jsou prvky, které zůstávají pevné, takže můžeme
říci, že např. veřejné pokání ve starověku a naše dnešní svátost pokání
jsou tatáž svátost.
III. Můžeme být tedy mírnými optimisty a nebát se o osud svátosti
smíření jako takové. Na druhé straně je třeba nezůstávat na povrchu a
stále sestupovat ke kořenům a k podstatě, abychom neztratili tu svěžest,
která je v ní ukrytá.
Z cyklu promluv o svátosti smíření bratra Regaláta
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Z FARNOSTI
Vzkaz pro malé - předškolní - děti,
které chodí na nedělní „dětskou“ mši.
Nazdárek, děti,
dost jsem se nalítal, než jsem vás našel. Jééé, vy mě vlastně neznáte, já jsem
anděl, jmenuji se Lucián, a strašně rád bych chodil s vámi do vašeho kostela
k Panně Marii Sněžné v neděli na dětskou. No, jak na ni chodíte vy. Ale víte
co? Já ještě nechodím do školy, a moc tomu všemu povídání v kostele
nerozumím. Tak jsem se ptal, jestli bych si nemohl vždycky na první půlku
mše (jak jsou ta čtení a kázání) půjčit vás - nejmenší děti, a že bychom si mohli
někam zaletět a popovídat si o Pánu Bohu po našem, po dětsku. Já bych byl
moc rád. Nebojte se, vím že musíte všude s maminkou nebo s tatínkem za
ruku, tak co kdyby šli s námi? Pak bychom se vrátili zase na druhou půlku
mše, aby nám neutekly přímluvy, přinášení darů, křížek na čelo a tak, však to
znáte.
Moc se na vás těším, už první únorovou neděli - 1. 2. 2004 v 10:15 hod.
Tak se mějte, opatrujte se a ZA ČÁSEK!!
Váš LUCIÁN

Zpíváme s kytarou
Příjemné posezení a zpívání při čaji a kávě se koná v pondělí 2. února
v 19:00 hod. v Klubu. Na kytaru a klávesy doprovází manželé Lutkovi.
Nejde o žádné umělecké zpívání, ale jen tak se sejít, zazpívat si pro radost.
Sejít se s přáteli jednou za měsíc a nenudit se. Vždy první úterý v měsíci, další
zpívání bude 2. března.
Markéta a Petr Lutkovi

Setkání farnosti a bratří františkánů
Srdečně vás všechny zveme na masopustní setkání v sobotu 14. února
ve 14:00 do Klubu. Chceme se společně sejít, popovídat a zazpívat si.
Přijďte všichni, velcí i malí, a přineste, co kdo umí: na společný stůl i do
společného programu. Vaše vystoupení může být vážné i nevážné, maškarní
masky nejsou podmínkou. Možná přijde i kouzelník!
Vaše pastorační rada
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Modlitební setkání
pro všechny, kdo chtějí prosit za dobrý průběh evangelizace Prahy, bude vždy
v úterý - 3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2. a 2. 3. (poděkování na závěr). Sejdeme se
vždy před kostelem v 19:00 hod.
Naše farnost zajišťuje při promítání pořadatelskou službu v pátek 20. února
od 16:30 a 19:00 spolu s farností sv. Tomáše (bratři augustiniáni). Prosíme o
modlitbu po celou dobu. Služba neskončí promítáním filmu, ale všem
osloveným, kteří budou mít zájem, chceme nabídnout programy v naší farnosti.
Modleme se za to, aby naše svědectví bylo přesvědčivé, přirozené, vycházející
z našeho života.

Bibliodrama aneb tvořivé setkání nad Biblí
Bibliodrama je jedním ze způsobů skupinové práce s Biblí, ve kterém máme
příležitost prožití, objasnění a přijetí biblického textu, a to prostřednictvím
tvořivého přístupu a individuálního ztvárnění.
Drama se rodí jako setkání biblických příběhů s našimi životy.
Kdy:
v sobotu 21. února 2004
V kolik:
od 15:00 asi do19:00 hod.
Kdo pořádá: farnost u Panny Marie Sněžné
Kde:
v Klubu
Vede Mgr. Elena Strupková.
Přihlaste se co nejdříve na faře. Počet účastníků je omezen.
Srdečně zve P. Filip Jan Rathouský OFM

Masopust trochu jinak
Zveme vás na netradiční masopustní setkání. V předvečer připomínky
"nehynoucího vítězství všeho pracujícího lidu", tj. v úterý 24. února v 19:30,
si ve Farním klubu promítneme záznam divadelního představení hry Ireny
Duskové „Hrdý Budžes“. Inscenace divadla v Příbrami s vtipem a ironií líčí
autobiografický příběh osmileté holčičky ztracené v houští husákovské
normalizace. Titulní roli ztvárnila jedinečným a nenapodobitelným způsobem
Barbora Hrzánová. Místo plánované návštěvy divadla volíme tento způsob
shlédnutí, protože všechna představení v Příbrami i v Praze jsou na příštího půl
roku vyprodaná. A nezdá se vám příznačné, že výročí "Únorového vítězství"
připadá letos právě na Popeleční středu? Pro někoho to může být varováním,
pro někoho výzvou k pokání, ale pro všechny jistě důvodem k zamyšlení.
Všichni jste srdečně zváni!
MKor
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Ministranti
Laici jsou lidem Božím, „královským kněžstvem“ (1 Pt 49); jsou tedy také
plnými účastníky liturgie shromážděné církve. Po II. vatikánském koncilu už
nemají jen povinnost v neděli a zasvěcený svátek „slyšeti mši“, ale konat to, co
jim přísluší. Biskupům a kněžím náleží předsednictví liturgických shromáždění
(zastupují Krista), jiné služby podle církevního (tedy změnitelného) práva
ostatním pověřeným laikům; při bohoslužbách slova bez kněze i vedení
liturgického shromáždění. Také lektoři a zpěváci, ti, kdo přednášejí přímluvy
či přinášejí dary, jsou tvůrci liturgie církevní obce. Zpěv lidu, nejen schóly, je
aktivní účastí liturgie. Písně mají odpovídat jednotlivým částem mše sv.
Zpěvníky nabízejí ještě řadu možností. Dokážeme je využít?
Služba laiků nerozlišuje mezi muži a ženami. S biskupským pověřením
mohou ženy pomáhat při podávání eucharistie, dokonce vést samostatné
bohoslužby slova i s podáváním svatého přijímání.
I když dnes se už nevylučuje možnost ministrantské služby dívek, přece je
to převážně služba chlapců a mužů. Proto chystáme pro muže, kteří by tuto
službu i ve všední den mohli zastávat, přípravný kurz. Přihlaste se v sakristii
(jméno a kontakt) nebo přímo u faráře nebo farního vikáře.
Liturgii konají však nejen jen ti, kteří konají zvláštní služby, ale vůbec
všichni pokřtění. (viz Sacrosanctum concilium kap.2 odst. 48).
br. Michal

Zpívání u jesliček
Stejně jako v loňském roce jsme naplánovali zpívání koled s doprovodem
houslí u jesliček v kapli P. M. Pasovské. Ale čekalo nás překvapení. Jesličky
tentokrát v kapli nejsou, vlastně jsou, ale před nimi stojí oltář, který je zcela
zakrývá. Co teď? V kapli je příjemné prostředí nejen pro houslistku, ale i pro
zpěváky a posluchače. Po dopolední mši sv. na sv. Štěpána jsme vymýšleli, jak
nahradit jesličky, kde se k radosti dětí některé postavy pohybují. Nakonec
zvítězil názor, že budeme zpívat u jesliček v kostele. Houslistka Eva sice trpěla
nejvíce, neboť jí křehly prsty víc a víc, ale vydržela. Myslím, že i posluchačů
bylo dost, rádi si koledy poslechli a někteří si i zazpívali.
Všem ochotným zpěvákům, a Evě Jiranové, která nás doprovázela na
housle, patří velký dík. Věříme, že naše zpívání si rád poslechl i Ten, k jehož
oslavě zpíváme, a který všechno ví. Jistě ví i to, zda se nám napřesrok opět
podaří sejít se u jesliček a jaké jesličky to budou.
Ludmila Jirsová
_____________________________________________________________
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POMÁHÁME SI NAVZÁJEM
Modlitby za potřeby ve farnosti
za uzdravení farní asistentky Lucie;
za bratry Michala a Filipa, aby měli stále více síly a odvahy pracovat s lidmi,
kteří jim byli ve farnosti svěřeni;
za požehnaný průběh evangelizace Prahy a za všechny, kdo se z naší farnosti
do projektu zapojili.

__________________________
Absolventka konzervatoře s dlouholetou praxí nabízí individuální výuku hry
na kytaru (základy hudební teorie, doprovody, klasická kytara, 3 přehrávky
za školní rok) v centru Prahy. Informace na telefonu 222 245 930.

Ivana Slezáčková

Pavel Hruban

oznamují,
že v sobotu 14. února 2004 v 11 hodin
si udělí svátost manželství
v kostele sv. Jakuba v Brně
naše budoucí společná adresa: Jamborova 57, 615 00 Brno
Budeme rádi, když se s Vámi budeme moci podělit o radost při svatebním obřadu.

Pavla Hrubana známe z naší farnosti pod jménem bratr Štěpán. I když se
mezi námi pohyboval s pomocí francouzských holí, byl pro nás zdrojem
povzbuzení a důkazem toho, že radostný duch se nedá spoutat. Rádi
vzpomínáme na všechno, co pro společenství farnosti udělal (např. práce
s mládeží, vedení sněmovního kroužku).
Novomanželům přejeme do společného života hodně Božího požehnání.
farnost Panny Marie Sněžné
____________________________________________________________________________

Farní úřad:
Po, Čt 14-16:30
Út, Pá 9-11:30
Farní charita:
tel.: 222 313 513
Telefon do kláštera:
tel: 224 490 350
Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
Kontaktní adresa redakce:
L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 15. 2. 2004.
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EVANGELIZACE PRAHY FILMEM JEŽÍŠ
se uskuteční v Praze od 12. do 26. února 2004. Všichni, kdo se chcete modlit
za tento projekt, můžete se účastnit setkání vždy v úterý v 19 hod. Sraz je se
před kostelem.
Modlíme se:
 za Prahu, hlavní město naší země, a za její představitele, kteří
mají před Bohem velkou odpovědnost;
 aby se každý Pražan dozvěděl o promítání filmu Ježíš a o
dalších příležitostech seznámit se s osobou Ježíše Krista;
 aby Bůh otevřel mnohá lidská srdce a lidé osobně poznali Boží
lásku a odpuštění;
 za jednotu křesťanských společenství spolupracujících na
projektu;
 za průběh evangelizačního projektu.
Pozor změna!
Naše farnost se přihlásila k evangelizační kampani a bude se spolupodílet na
pořadatelské službě společně s farnosti sv.Tomáše (bratři augustiniáni) během
promítaní filmu v kině Lucerna na Václavském náměstí v pátek 20. února
v 16.30 a v 19.00 hod.
Kdo se ještě chcete nějakým způsobem zapojit do ekumenického projektu
„Evangelizace Prahy“, je třeba:


přihlásit se (L. Jirsová) telefonicky na č. 222 313 513 nebo přijít na
modlitební setkání v úterý v 19:00 hod., kde se dozvíte všechny
informace;

zúčastnit se společné přípravy:
v neděli 1. února v 13:30, SOU na Spojovací, Učňovská 1, Praha 3
nebo
v sobotu 7. února v 9:00, Církev bratrská, Soukenická 15, Praha 1.
Jeden z termínů si vyberte a určitě se zúčastněte. Je to důležité pro všechny
pořadatele.
Ludmila a František Jirsovi

_____________________________________________________________
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CHARITA
Tříkrálová sbírka 2004
Letos v lednu již pátým rokem se uskutečnila v celé naší republice
Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou charitou. V naší farnosti
jsme v rámci tříkrálové sbírky již počtvrté zpívali koledy na Jungmannově
náměstí a prosili kolemjdoucí o příspěvek na účel, pro který byla letošní sbírka
v Pražské arcidiecézi určena – Azylový dům pro matky s dětmi v Příbrami a na
provoz sociální jídelny pro bezdomovce při Azylovém domě sv. Terezie
v Pernerově ulici v Karlíně.
Je zajímavé pozorovat reakce lidí, které prosíme o peníze - někteří se otočí
a dělají, že prosebníka nevidí a neslyší, cizinci většinou rádi využijí toho, že
nerozumí a krčí rameny, i když nastavená ruka s pokladničkou je mezinárodně
známé gesto. Někteří odmítavě zavrtí hlavou, někteří s úsměvem řeknou, že již
dali před chvílí jinde, někteří se zeptají, na co je sbírka určena a zda peníze
nebudou zneužity. Někteří říkají, že po Vánocích není dobrý termín na
vybírání peněz, ale přesto pár drobných najdou, někteří dají bez ptaní, někteří
se na chvíli zastaví a zazpívají si s námi několik koled, řada lidí si vzpomene,
že o sbírce slyšeli v televizi nebo četli v novinách a to jim pomůže k tomu, aby
sáhli do své peněženky. Většinou dávají drobné mince, někteří také menší
bankovky.
Letos jsme zpívali v neděli 4. 1. odpoledne. Na klávesy a na kytaru
doprovázeli Markéta a Petr Lutkovi. Byla velká zima, několik stupňů pod
nulou. Po přezpívání všech koled ze zpěvníků jsme se museli jít na půl hodinky
zahřát. Zvenku nás hřálo teplo v Klubu a zevnitř svařené víno nebo grog. Ve
druhém kole zpívání se na koledníky přišel podívat i náš farář bratr Michal a
zazpíval si s chutí několik koled.
Fotografie ze zpívání si můžete prohlédnout na nástěnce v Klubu.
V Pražské arcidiecézi byla sbírka zahájena v sobotu 3. 1. ráno mší svatou v
arcibiskupském paláci na Hradčanech, po mši bylo připraveno občerstvení a
byla možnost prohlédnout si prostory paláce, které nejsou běžně přístupné. Mši
sloužili biskupové Vlk a Herbst. Pan kardinál v kázání zdůraznil, že sbírka není
jenom záležitostí finanční, ale také duchovní a společenskou, že má také svůj
význam evangelizační, že to je jeden ze způsobů, jak můžeme ve společnosti
ukázat, že se dovedeme postarat o ty, kteří to sami nedokáží. Mluvil o společné
akci celé církve v naší republice, která je připravena „shora“ a proto má velký
význam celorepublikový, ale realizuje se v menších společenstvích farností a
skupinek koledníků tak, že každé společenství může přispět svým vlastním
nápadem, a tak má také velký význam i pro malá společenství. Je to jedna
z mála akcí, kdy se informace o aktivitách naší církve dostane do hlavních
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zpráv televizních i rozhlasových stanic, a kdy je církev představena
v pozitivním světle, jako pečovatelka o lidi, kteří naši pomoc potřebují. Škoda,
že jeho slova neslyšelo více lidí. I když podle slov pana kardinála není finanční
výsledek sbírky to nejdůležitější, určitě nás potěší, že v celé republice se
vybralo 43 195 000 korun, což je přibližně o 400 000 korun více než
v loňském roce. V naší farnosti se vybralo do sedmi pokladniček cekem
25 969 korun (v roce 2003 bylo 5 pokladniček a vybralo se 21 318 korun). Tři
nejúspěšnější koledníci byli:
Jana Kotlandová
8075 Kč;
Helena Podlahová 7096 Kč;
Čeněk Bonaventura 4989 Kč.
Poděkování si zaslouží všichni koledníci a zpěváci a také Mirek Kotland, který
přípravu Tříkrálové sbírky v naší farnosti organizačně zajišťoval.
František Jirsa

DOPORUČUJEME
Celopražské ekumenické modlitební setkání za evangelizaci v Praze se
bude konat ve středu 4. února od 19:00 do 21:00 v kostele sv. Martina ve zdi,
Martinská ulice, Praha 1.

Sněm Unie katolických žen
12. sněm UKŽ se bude konat v sobotu 7. února 2004 od 8.00 do 19.00 hod.
v budově Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6. Téma: „ Radosti a
starosti naší církve očima ženy.“ Přihlášky: tel.220181329, ukz@volny.cz.

Lyžování v Alpách pro mládež se koná v termínu jarních prázdnin
(Praha 6-10): 6.-13. 3. 2004 v lyžařském středisku Warth (údolí Lechtaal)
v Rakousku. Cena: 5.510 Kč (ubytování, doprava, celodenní strava) + SKIPAS
na 6 dní za cca 61 EUR pro děti do 15 let, 108 EUR do 18 let, 122 EUR pro
dospělé. Děti do 13 let pouze v doprovodu dospělého.
Informace a přihlášky: Olga Polanská, tel./fax.: 272 730 322. Neváhejte!

_____________________________________________________________
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AKCE V KLUBU
Út
3. 2. v 18:00
Beseda: Zastupitelé Prahy 1 a nájemníci
Út 10. 2. v 19:19
Koncert: Martin Vítek – kytara
Po 16. 2. v 19:30
Beseda: Martin Mejstřík
St 18. 2.
Večery ve středu - setkání zejména pro mladé
18:30 – kaple: adorace s katechezí biskupa Karla Herbsta a možná
s doprovodem sboru GESHEM (zpěvy TAIZÉ)
20:00 přednáška Tomáše Řeháka: "O přátelství v církvi"
21:00 koncert skupiny "Učedníci" (nepotvrzeno)
20:00 přednáška MUDr. Kamelské: „Vliv životního stylu a
stravy na naše zdraví“
Výstava, občerstvení, možnost rozhovoru a svátosti smíření.
Čt 19. 2. v 19 hod. Film: Minulost – režie Ivo Trajkov.
Lektorské uvedeni: Radim Valak, architekt a výtvarník filmu.
Pořádá: Střed na okraji.
Režisér a scenárista Ivo Trajkov vytvořil v roce 1998 charitativní snímek,
jehož výtěžek byl určen na počítačovou a komunikační síť pro neslyšící.
Mladý muž v perfektně padnoucím obleku vyskočí z jedoucího vlaku do
sněhu a utíká... Proč? Před kým nebo před čím? Tím mladým mužem je
František, který před lety v malém domku u trati žil poklidně se svou dívkou
Lízou, až do té chvíle, nežli se vrátil dřív ze šichty a našel svou milovanou v
objetí jiného muže. Zkrat, šílenství, vztek - popadl nůž a milence Lízy zabil.
František je neslyšící a právě se vrací z vězení, kde si dlouhá léta odpykával
svůj trest, v šedi vězeňských dnů a s jediným světýlkem pod slamníkem - s
fotografií své milované Lízy, která mu celá ta léta připomínala šťastnější
minulost. A do té chce František nyní znovu vstoupit. Znamená to najít Lízu,
jenomže všechno je pryč. Domek, v němž se odehrála tragédie, se pomalu
rozpadl a v troskách se nedá žít. Líza zmizela neznámo kam a ve světě, v němž
se jako neslyšící orientuje o poznání hůře, zbyl jediný pevný bod - bývalý
spoluvězeň Standa, s nímž se "náhodou" setká a který jej zaplete do nečisté a
nebezpečné hry. Františkovi totiž stačí jediné - slib, že mu najde jeho Lízu.
Věří, že s ní dokáže získat zpátky svou minulost...
"Příběh o hledání smyslu v dnešním světě, neschopnosti komunikace,
osamělosti a obecně i příběh o zneužívání a manipulaci“ - tak charakterizují
tvůrci svůj snímek, v němž, opět dle vlastních slov, rozkrývají "téma zaujetí
minulostí, které přináší potíže vyrovnat se s přítomností, jež je metaforou,
kterou je celý film prodchnut."
Radana Vítková
převzato z /filmy/1998/11/minulost/, kráceno
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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
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.

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
Příprava na biřmování bude od února

Schůzky pro děti z farnosti

2004 v pondělí a
Svatodušních svátků.

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

Setkání pastorační rady
13. 1. 2004:

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
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

bude

trvat

do

Ohlédnutí za vánoční liturgií;
„Rybova mše“ spojená s bohoslužbou
slova (evangelizační využití):
24. 12. – 20:00 nebo 21:00 hod.? nebo
25. 12. – 16:00 hod.?
Půst a Velikonoce:
kající bohoslužba v Út 6. 4. v 18 hod.;
společná svátost nemocných:
29-31. 3. příprava; 1. 4. udílení svátosti;
senioři budou nacvičovat nové písně při
setkáních;
školení mužů k ministrování (akolyté) –
zlepšení liturgie –bude připraven kurz;
pozvat farnost na svěcení kostela ve
Kbelích 13. 6. 2004, informovat ve
Sněžence o historii kostela.
ze zápisu br. Filipa

Nezkrácený zápis si můžete přečíst
v Klubu na nástěnce. Byli bychom rádi,
kdybyste reagovali na vše, co byste ve
farnosti zlepšili.
Helena Podlahová
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PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Únor 2004
1. 2.
2. 2.

Ne 15:00
Po
18:00
19:00
3. 2. Út
18:00
19:00
4. 2. St 19:00
7. 2. So 14:30
8. 2. Ne 10-12
14:30
10. 2. Út 19:00
19:19
11. 2. St
12. - 26. 2.
13. 2. Pá 17:00
14. 2. So 14:00
15. 2. Ne 11:30
16. 2. Po 19:30
17. 2. Út 19:00
18 2. St 14:30
18:30
19. 2. Čt 19:00
20. 2. Pá 16-21
21. 2. So 15-19
24. 2. Út 19:00
19:30
25. 2. St
29. 2. Ne 14:30
1. 3. Po 19:00
2. 3. Út 19:00

kostel
Mše sv., setkání řeholníků s kardinálem Vlkem
Uvedení Páně do chrámu (žehnání svíce, průvod)
První setkání biřmovanců
Klub
Zpívání s kytarou (Lutkovi)
Svatoblažejské požehnání při bohoslužbách
Klub
Beseda: Zastupitelé Prahy 1 a nájemníci
Modlitební setkání za evangelizaci Prahy (sraz před kostelem)
Klub
Koncert: skupina „Distance“
Rekolekce SFŘ
kaple
Klub
Prodej křesťanských knih
Shromáždění SFŘ
Modlitební setkání za evangelizaci Prahy (sraz před kostelem)
Klub
Koncert: Martin Vítek – kytara
Světový den nemocných
Evangelizace Prahy – promítání filmu Ježíš
Setkání výtvarníků (sraz před farou)
Setkání farníků s františkány
Klub
Připomínka 14ti umučených bratří – celebruje o. biskup Škarvada
Klub
Beseda: Martin Mejstřík
Modlitební setkání za evangelizaci Prahy
Klub
UKŽ: Přednáška s diapozitivy – Anglie
Klub
Večery ve středu (program pro mládež)
Promítání filmu: Minulost (režie Ivo Trajkov)
Pořadatelská služba v kině Lucerna při promítání filmu Ježíš
Klub
Bibliodrama aneb tvořivé setkání nad Biblí (pro přihlášené)
Modlitební setkání za evangelizaci Prahy (sraz před kostelem)
Klub
Promítání divadelní hry: Irena Dusková "Hrdý Budžes"
Popeleční středa – den postu
Setkání SFŘ – rodiny
Klub
Zpívání s kytarou (Lutkovi)
Klub
Modlitební setkání (poděkování za evangelizaci)

Výstava v ambitu kláštera
11. 1. – 15. 2. 2004 Miroslav Hruška - „Obrazy ze sklepní kóje“

denně 10-18 hod.

_________________________________________________________________
Náklady na vytištění jsou 5,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky.

