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Proměna
Proměna je klíčovým pojmem křesťanského života. Nedokáže sice hned
vymýtit všechny chyby a slabosti a škrtnout všechny hříchy, nýbrž spoléhá na
to, že všechno v nás může mít nějaký smysl. Že smysl může mít dokonce náš
hřích, i když je zlem. A že Bůh s naším přičiněním v nás může a chce vše
postupně proměnit, aby náš život mohl být naplněný slávou Boží.
Kroky proměny
Vnitřní prázdnota a roztříštěnost v našich životech se může začít proměňovat:
 když se vzdáváme násilného boje proti svým chybám
 když se odevzdáváme Bohu takoví, jací jsme
 v Bohu odhalujeme a vyznáváme své touhy, svá očekávání, zranění,
slabosti, chyby i hříchy
 když Boha vzýváme o pomoc
 když hledáme Boží plány pro náš život
 když hledáme a uskutečňujeme jednotlivé konkrétní kroky na cestě
proměny

DUCHOVNÍ SLOVO
Křest Páně
Vracejí se aspoň v něčem staré časy. V dobách prvních křesťanských staletí
být křesťany znamenalo volbu skutečně náročnou, vyžadující přípravu, a –
volbu proti proudu. Tehdy Tertullián napsal větu, která dnes občas bývá
opakována: Křesťanem se člověk nerodí, ale stává. Věta odráží epochu, v níž
byla napsána: úsvit křesťanství, uprostřed pohanské společnosti, často mnohonáboženské. Tedy jako dnes. Zvolit si Krista znamenalo ne prostě připojit
jednu náboženskou formu k dalším, nýbrž odmítnout ty ostatní ve jménu víry
v jistém smyslu de-sakralizující. Ne náhodou byli křesťané obviňováni, že jsou
vlastně „ateisté“(!), a pro Římany to byla někdy „superstitio nova“, nová
pověra. Obvinění z ateismu jde ostatně ve stejném směru jako proces
s Ježíšem, který byl odstraněn jako prokletý rouhač, popravený mimo svaté
město, pověšený na dřevo. „Ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije,
bude si myslet, že tím uctívá Boha“ (Jan 16,2), v dnešní době třeba toho
„svého“.
Víme, že se pak přešlo postupně ke křesťanské společnosti, kde v určitých
dobách jsou všichni křesťany, takže v lidovém slovníku někdy říci „křesťan“
znamenalo „člověk, osoba“. V takovém dobovém kontextu nám na jedné straně
tradice pomáhá a dává kořeny. Na druhé straně může nastat, a často také
nastávalo, že člověk se pro Krista nerozhodne osobně a s hlubší motivací. A
tak k tomu někdo napsal: Rodíme se křesťany, ovšem s rizikem, že se jimi nikdy
nestaneme. Ale teď už nejsme v křesťanské společnosti…
Rozhodnutí pro Ježíše Krista nepochází „z krve, ani z vůle těla“, jak píše sv.
Jan (Jan 1,13). Evangelium lze těžko žít z pouhé tradice, a ne z přesvědčení.
Jako to zažili první Ježíšovi učedníci a po nich všechny křesťanské generace,
tak zásadní změna, která z člověka dělá křesťana, pochází od Ježíšova Ducha.
Nejde o nalepení jakési etikety na náš život, byť i hezké. Jde o „nové zrození“,
které pak utváří i „nového“ člověka, člověka evangelia. Je to nesnadný podnik,
v němž nejsme jedinými, nebo hlavními aktéry, ale spíše „partnery Ducha
Svatého“. To ovšem neznamená, že jsme pasivními příjemci, ale
spolupracovníky, kteří odpovídají svobodou a snahou.
Tedy křesťany se stáváme. Markantní je to u těch, kteří se připravují na
křest jako už dospělí. Stávají se křesťany přes „iniciaci“. Tím myslíme cestu,
která je současně zkouškou, přechodem, rozhodnutím… To není setkávání se
při hodinách, kde je potřeba se něco naučit jako ve škole. Víře se samozřejmě
nedá jen tak naučit. Ale to celé je cestou. Je to cesta otce víry Abraháma, který
kráčí, „jako by viděl neviditelné“. Prochází skutečnými zkouškami.
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Připomeňme si tuto iniciaci v křesťanském starověku, tak jak probíhala
zhruba ve IV. století. Od V. století se postupně stále více prosazoval křest
malých dětí, což souvisí s masovým přijímáním křesťanství jako už státního
náboženství.
Předtím trojice svátostí, křest, biřmování a eucharistie, se přijímala až na
konci dlouhé biblické katecheze, orientované na nedělní liturgii slova. Tato
katecheze trvala několik let. Svátostný život nemůže být oddělen od této
biblické přípravy ducha. Zapomenout tuto tak důležitou souvislost znamená
oddělovat svátosti od jejich biblického základu. To má své důsledky –
například v tom, že tak trochu chybně nazýváme důležitou část tohoto základu
jako „Starý zákon“. Co je na něm ale až tak starého? Pak to také znamená
redukovat Nový zákon na Ježíšovu historii. Na prošlý život jednoho člověka
z 1. století našeho letopočtu, na historii zcela oddělenou od liturgie a svátostné
praxe.
Katechumen tehdy během těch dlouhých let biblické katecheze vstupoval
jednak do kulturního kontextu, který vycházel od židů: liturgický poslech
Slova. Písmo svaté zde bylo přijímáno v modlitbě a vztahováno nebo
vykládáno s ohledem na Krista.
Několik dní před začátkem postní doby přicházeli budoucí křtěnci a konalo
se jakési hlasování, tajné, komunity, které se nazývalo „skrutinia“. Budoucí
neofité, novokřtěnci, byli nazýváni competentes nebo „bojovníci, zápasníci“,
protože tato poslední postní doba před křtem bylo dobou jakéhosi intenzivního
tréninku proti Satanovi. Často se mluví o postu, méně už je to systematická
biblická výuka. Pro křesťanský starověk je biblická výuka neoddělitelná od
„biblické modlitby“, která umožňuje přemoci starého Pokušitele. Až poté bylo
možné přejít do fáze svátostné zkušenosti.
Přijmout iniciační svátosti bylo považováno za osobní vstup do Tajemství
Kristova: vzkříšení těla, které se naplňovalo během „vystupování, které trvalo
celý život. Zatímco biblická katecheze vedla k obnově ducha, svátostná etapa
znamenala přechod od tohoto obrácení ducha k nabídce, či sebedání v Ježíši
Kristu. Přinášení obětních darů při mši vyjadřuje tento dar „Kristova těla“,
jehož jsou pokřtění údy. Je to obětování celého Těla, a zároveň všech těl
lačných po lásce. Tak se Duch Svatý spojuje s naším duchem, Kristovo Tělo
s našimi těly.
Liturgie křtu pak znamenala, že křtěnec prochází Ježíšovou velikonoční
cestou. Křtěnec-bojovník zápasil proti Satanovi už celou postní dobu. Noc při
velikonoční vigilii ho vidíme nořit se nahého, často prý ponořeného do půl těla
v chladné vodě baptisteria. Nahý jako mrtvola: vždyť tady jde o vzkříšení!
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Nahý jako dítě, jde tu o zrození! Nahý jako Adam a Eva: jde tu o nové
stvoření! Křest ve starověku zapojoval takto náročně i tělo člověka, takže jej
nebylo možné zužovat jen na nějaké předávání idejí, morálních pravidel nebo
abstraktních principů. Lidská bytost byla ponořena, „namočena“, celá (tělem,
duchem a duší) do nového způsobu bytí a nového způsobu života s druhými.
Života nové Smlouvy, zároveň vnitřní i tělesné mezi „nebem“ a „zemí“, mezi
Stvořitelem a tvorem. Přímým a prvořadým důsledkem křtu je vnitřní účast na
Vtělení Slova, které se stalo člověkem.
Z cyklu úterních promluv bratra Regaláta OFM (mše v 18 hod.)

Z FARNOSTI
Zpíváme s kytarou
Příjemné posezení a zpívání při čaji a kávě se koná v pondělí 1. března
v 19:19 hod. v Klubu. Na kytaru doprovází Petr Lutka.
Nejde o žádné umění, ale jen se tak scházíme a zpíváme si pro radost vždy
první pondělí v měsíci. Další setkání bude 5. dubna.
Petr Lutka

Beseda o filmu „Ježíš“
Zveme všechny, kdo viděli film a chtějí si o něm povídat. Je to příležitost pro
hledající, a to jsme všichni. Jsou pozváni i návštěvníci filmu Ježíš v Kině
Lucerna (20. 2. 2004). Co nás zaujalo, co bychom změnili, co odmítáme. Co
nám dala příprava na promítání a co nám dal film?
Přijďte v úterý 2. března 2004 v 19.19 do Klubu u Panny Marie Sněžné.

Křížová cesta na Petříně
Sejdeme se na Květnou neděli 4. dubna ve 14.30 hod. u prvního zastavení.
Zveme děti a rodiče, mladé i starší. Pojďme si alespoň jednou v postní době
projít a rozjímat cestu Ježíše, která byla i pro něho tou nejdelší a nejtěžší.
Helena Podlahová

POMÁHÁME SI NAVZÁJEM
Modlitby za potřeby ve farnosti
za uzdravení farní asistentky Lucie;
za jednotlivá společenství i jednotlivce ve farnosti, aby k sobě našli cestu a byli
si vzájemným obohacením i oporou.
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Hospodaření farnosti v roce 2003
V následující tabulce je uveden přehled hospodaření naší farnosti v roce 2003.
Všechny částky jsou uvedeny v korunách a zaokrouhleny na stokoruny.
Podrobnější obsah jednotlivých položek je uveden pod tabulkou.
Příjmy:

Výdaje:

sbírky

452 600 bohoslužebné výdaje

dary

308 280 zaměstnanci

587 400

pronájmy

265 500 režijní výdaje

157 800

ostatní příjmy

246 600 dary

86 300

ostatní výdaje
celkem

73 500

1 272 980 celkem

347 880
1 252 880

Příjmy
Největším zdrojem příjmů farnosti jsou sbírky pořádané v neděli při
bohoslužbách společně s penězi z pokladniček v kostele, a dary. Uvedená
částka je již po odečtení odvodů diecézi, provincii a nejsou do ní započítány
účelové sbírky.
Pronájmy – pravidelně se pronajímají prostory kaple sv. Jana Nepomuckého
pro výstavy, prostory Klubu a občas i kostel ve večerních hodinách pro konání
koncertu.
Ostatní příjmy zahrnují příspěvky na letní farní tábor (46 000) a příjmy za
tiskoviny prodávané v kostele.
Výdaje
Bohoslužebné výdaje zahrnují hostie, víno, svíčky, květiny.
Zaměstnanci - farnost zaměstnává farní asistentku, paní, která má na starosti
úklid kostela, kostelníka, účetní (na částečný úvazek) a správce Klubu. Farář a
farní vikář jsou placeni diecézí a náklady na jejich odměny nejsou zahrnuty do
účetnictví farnosti.
Režijní výdaje – zahrnují kromě drobných běžných výdajů několik větších
položek: elektřina (59 000), telefon (36 700) a tisk farního zpravodaje
(19 800).
Mezi ostatní výdaje patří náklady na Katolický týdeník (128 000),
františkánsky časopis Poutník (26 400) a další tiskoviny, oprava varhan
(35 000), nový počítač a kopírka (50 600), letní tábor (46 000).
za ekonomickou radu František Jirsa
_____________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – březen 2004

5

Pouť na Lomec
Stejně jako loni chceme i letos umožnit rodinám s dětmi jednodenní pouť za
minimální cenu. Autobus bude podle potřeby doplněn jednotlivci.
Na pouť pojedeme v sobotu 15. května 2004. Trasa autobusu: Praha, Písek,
Vodňany, Lomec. Při dobrém počasí půjdeme i část cesty pěšky (samozřejmě
podle sil). Kromě Lomce navštívíme také nedaleký zámek Kratochvíle, kde je
muzeum animovaného filmu.
Program bude upřesněn v příštím čísle Sněženky a na nástěnce.
Pojede s námi Petr Lutka s kytarou a mariánskými písněmi.
Milé děti, rodiče, babičky a dědečkové a ...
Pojedeme autobusem, jídlo na celý den s sebou, pohodlnou obuv, oblečení i do
deště. Platí se při přihlašování. Cena: za rodinu: 200Kč; za osobu: 100Kč.
Přihlášky u Ludmily Jirsové, tel.: 222 313 513 nebo
v Klubu vždy v neděli 10:00-12:00.
(Nezapomeňte uvést počet dospělých osob, dětí, jejich věk, na sebe kontakt,
jinak s vámi nemůžeme počítat.)

Na pouť s námi pojede bratr Filip.

Neváhejte, rodiny s dětmi mají přednost.
Ludmila a František Jirsovi

Lomec – poutní kostel Jména Panny Marie
V členité krajině mezi Netolicemi a Vodňany se na nevysokém zalesněném
kopci skrývá překrásné poutní místo Lomec s kostelem Jména Panny Marie. V
rámci české barokní architektury se jedná o dílo mimořádně vzácné, v rámci
českobudějovické diecéze pak o jedno z nejživějších poutních míst.
U jeho vzniku byl šlechtický rod Buquoyů, jemuž v letech 1621-1801
patřilo panství se sídlem v nedalekých Libějovicích. Krásný kostel byl
vystavěn pro drobounkou zázračnou sošku Panny Marie s Ježíškem, která je
velmi volnou replikou belgické milostné Madony de Foy (v naší vlasti viz též
např. sošky v Hlubokých Mašůvkách, Praze, Vojslavicích a jinde). Hrabě Karel
Filip Buquoy měl na svých cestách sošku neustále u sebe. Když mu r. 1685
hrozilo utonutí při bouři na moři, učinil Bohu a Panně Marii slib, že pokud se
zachrání, postaví na svém panství kostel a na oltář umístí onu milostnou
mariánskou sošku. Protože však brzy nato zemřel, slib splnil až jeho syn
Emanuel Buquoy. Ten nechal v letech 1695-1704 postavit nevelkou centrální
kapli na čtvercovém půdorysu s výdutěmi. Půdorys podmínil tvar klenby a
pohledově vysoce účinné seskupení mohutné cibulové báně se čtyřmi
nárožními věžičkami. Dodnes bohužel neznáme architekta této elegantní
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stavby - jednou z domněnek je, že ji navrhoval mladý šlechtic sám. V interiéru
se nachází monumentální ciboriový oltář z doby vzniku kaple, mistrně
vyřezaný na přání hraběte podle vzoru oltáře od L. Berniniho v bazilice sv.
Petra v Římě. Baldachýn, na němž je zavěšen osmiboký tabernákl, nesou čtyři
točené sloupy ovinuté napodobeninou vinné révy. Nad svatostánkem je
umístěna dřevěná milostná soška Panny Marie Královny. Celek oltáře působí
svými rozměry v malém prostoru kostela impozantně.
Nedaleko kostela je situován bývalý lovecký zámek, později adaptovaný na
faru (Lomec původně spadal pod Chelčice) a rozšířený o budovu školy. V době
barokní strážili kostel ivanitští poustevníci. Z iniciativy českobudějovického
biskupa J. Hloucha se r. 1971 na Lomci usadila kongregace šedých sester III.
řádu sv. Františka, která zde působí dodnes. Celý areál včetně aleje do
Libějovic je skvělou ukázkou harmonického sepětí architektury a krajiny v 18.
století. Za zmínku stojí i vztah básníka Julia Zeyera k Lomci, který jej rád
navštěvoval a vzniklo tu prý i jeho dílo „Zahrada mariánská“.
Hlavní mariánská pouť na Lomci, či na Lomečku – jak jej lidé zdrobněle
nazývají, se koná v neděli 8. září nebo v neděli následující po svátku Narození
Panny Marie, ale jsou zde slaveny i první mariánské soboty, konají se tu
Fatimské dny atd. Pravidelně vychází periodikum „Ave z Lomečku“. Velkou
péči rozvoji tohoto malebného poutního místa věnoval zesnulý kněz
P. František Hobizal.

K ZAMYŠLENÍ
Věřit je těžké, ale nevěřit je ještě těžší.
When you open your Bible, ask the Author to open your heart.
(Když otvíráš Písmo, požádej jejího Autora, aby otevřel tvoje srdce.)

Nová rubrika k zamyšlení bude každý měsíc přinášet dva krátké podněty k zamyšlení.
Jeden z nich bude v angličtině s českým překladem. Kromě zamyšlení může posloužit
také k zapamatování několika anglických slovíček. S dobrým nápadem přišel Charles
Tvrzník, který má z doby svého dlouhodobého pobytu ve Spojených státech zásobu
zajímavých citátů.

_____________________________________________________________
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EVANGELIZACE FILMEM JEŽÍŠ
Znáte ho?
Asi všichni jsme si všimli v metru, v tramvaji, denním tisku nebo i jinde
plakátu zvoucího na promítání filmu Ježíš. Na podobný způsob evangelizace
nejsme zvyklí. Řada lidí nepovažuje promítání filmu za vhodný způsob pro
hlásání radostné zvěsti. Církev se ale nikdy nevyhýbala použití moderních
sdělovacích prostředků, přímý přenos mše svaté v televizi nebo zamyšlení nad
Božím slovem v rádiu nikoho z nás nepřekvapí.
Život Ježíše Krista byl námětem pro mnoho filmů, a je možné diskutovat o
tom, zda promítaný film byl lepší nebo horší než ostatní. Na technickém
zpracování, na výkonech herců i na stavbě scénáře je vidět, že film byl natočen
již koncem sedmdesátých let a od té doby se filmový průmysl v mnoha
směrech rozvíjel. Hlavním smyslem filmu není šokovat, ani nalákat diváka do
kina na jména slavných filmových hvězd. Film nabízí možnost setkání
s Ježíšem v netradiční podobě, příležitost k zamyšlení lidem, kteří o Ježíši nic
neslyšeli, nebo o něm slyšeli málo, ale i nám, kteří o sobě říkáme, že jsme
věřící a každý týden v neděli se scházíme k bohoslužbám.
Na začátku evangelizační akce jsme si mysleli, že se jedná pouze o
pořadatelskou službu v kině při promítání filmu. Promítání je ale jenom jednou
částí celé akce. Ekumenická spolupráce, každotýdenní modlitební setkání za
evangelizaci v naší farnosti, příprava obálek, které měly dorazit do každé
domácnosti v Praze, kontakt s lidmi, kteří vyplnili anketní lístek. Stejně jako
jindy je důležitá modlitba, Bůh vykoná 95% a my lidé svojí činností
přispějeme 5% nebo méně. Několik měsíců před zahájením evangelizační akce
jsme oslovili řadu lidí z farnosti a nabídli možnost zúčastnit se evangelizační
práce. Někteří souhlasili, někteří váhali, někteří odmítli. Váhání a nesouhlas
byly zpočátku silnější a proto naše farnost spojila síly s farností sv. Tomáše.
V pátek 20. 2. odpoledne se nás nakonec sešlo z obou farností dostatek.
O promítání filmu byl velký zájem, před odpoledním i večerním
představením bylo nutné vstup do kina uzavřít již 10 minut před začátkem a
několik desítek zklamaných zájemců odkázat na jiné představení. Promítání
proběhlo v klidu, po jeho skončení většina diváků, vyplnila anketní lístky, kde
bylo mimo jiné možné požádat o duchovní rozhovor nebo o kazetu s filmem.
Rádi bychom jménem diváků, kteří odcházeli z kina spokojeni a s náměty
na přemýšlení o Ježíši, poděkovali všem lidem, kteří nabídli svůj čas a
přihlásili se k účasti na evangelizační akci.
Tímto samozřejmě vše nekončí. Na úterý 2. 3. jsou pozváni ti diváci, kteří
projevili zájem (na anketách) o další duchovní vzdělávání. Proto vytrvejme
Ludmila a František Jirsovi
v modlitbě.
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Z CÍRKVE
V kostele P. M. Sněžné jsou v neděli 4 mše a vždy jsou obsazena skoro všechna
místa k sezení a několik lidí stojí, ve všední den je plná kaple. Ve farnosti je
řada příležitostí setkat se dalšími lidmi, v Klubu je každý týden několik večerů
se zajímavým programem. Je dobré si připomenout, že na menších městech, a
na vesnicích třeba i nedaleko Prahy, vypadá život církve úplně jinak.

Názor čtenáře
Žiji nyní v rodném Miletíně. Je mi 87 let. Naše farnost se scvrkla na hrstku
návštěvníků mše svaté, kterou slouží dojíždějící kněz. O nějakém sněmovním
kroužku a vůbec společenství věřících se nedá hovořit. Za dob diktatur se lidé
stáhli do soukromí a uzavřeli se. Nebylo lze komu věřit a to přetrvává. ….
Dnešní kněží mající na starosti nejméně čtyři farnosti, sotva co vědí o
svěřených duších za krátkou dobu svého působení. Pobytem ve vymrzlých
kostelech trpí jejich zdraví. Často hovoří k poloprázdnému kostelu.
Jaroslav Polák
převzato ze zpravodaje královohradecké diecéze 12/2003, redakčně kráceno

Obnova našich farností – první organizační změny
K 1. lednu 2004 provedl arcibiskup pražský některé organizační změny v
uspořádání farností, zejména ve vikariátu Rakovník. Z dosavadních 26 farností
zde zůstávají od počátku ledna pouze farnosti čtyři. Jedná se vlastně o farnosti,
kde sídlí kněz. Dochází k významné historické změně. Většina farností,
včleněných rozhodnutím arcibiskupa do nových celků, má počáteční zmínky o
své existenci již v polovině 14. století. Téměř u všech však rovněž najdeme v
análech i zmínky o jejich opětovném obnovování v polovině 19. století. Je tedy
zřejmé, že v průběhu času také tyto farnosti zanikaly.
Co současná organizační změna znamená? Již shora zmíněný historický
poukaz svědčí, že se současnou změnou neděje nic, s čím by církev neměla
zkušenost. Také tím nedochází k pastorační revoluci, neboť rozsah pastorační
péče se touto úpravou na rakovnickém vikariátu vlastně nemění. Rozšířenou
obavu, že sloučením farností končí pastorační odpovědnost církve za zde žijící
lidi, anebo že přímým důsledkem toho bude omezení počtu bohoslužeb, je
třeba odmítnout a energicky vyvracet.
Sloučením dochází k přiblížení se realitě – snížení počtu farností odpovídá
jak počtu katolíků v tomto vikariátu, tak i počtu a silám kněží, kteří zde slouží.
Očekávaným přínosem této změny bude přehlednější administrativa a tím i
určitá úleva kněžím spravujícím toto území. Organizační změna jistě neřeší
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problém evangelizace a misie na rakovnicku, může však pastýřům přinést
možnost věnovat se o něco více pastoraci a budování životaschopných
společenství křesťanů.
Pro uskutečnění výše zmíněných změn byly zvoleny farnosti, kde situace
nejvíce dozrála a kde se tento úkol jevil jako nejméně rizikový a nejjednodušší.
V procesu obnovy našich farností je třeba pokračovat, neustále o něm
komunikovat a vysvětlovat jeho smysl a principy věřícím, kteří se mnohdy cítí
značně znepokojeni.
Případné omezování rozsahu bohoslužeb se neděje v důsledku probíhajících
nebo plánovaných organizačních změn, ale v důsledku nedostatku věřících v
nominálně existujících farnostech a následně nedostatku povolání vyrůstajících
z živých komunit věřících. Hlavní smysl procesu obnovy našich farností je
vytvořit i formální podmínky k obrácení a nastartování nového žádoucího
vývoje.
převzato z Arcidiecézního zpravodaje pražské arcidiecéze
redakčně upraveno a kráceno

DOPORUČUJEME
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6 (M: A - Dejvická).
Pravidelně ve středu od 18.15 hodin (od 17.30 hod. mše v kostele sv. Vojtěcha)
 Střídají se tři cykly: teologie, dějiny umění a přednášky s filmem.
3. 3. Mgr. Čemus: Kult svatého Václava ve středověkém umění
10. 3. film: Michael Collins: otázka násilí a svobody
17. 3. Kam směřuje ekumenismus a mezináboženský dialog po koncilu?
24. 3. film: Mechanický pomeranč: otázka svobody jako možnosti konat zlo
31. 3. Mgr. Scholz: Interdisciplinární výzkum
 Kulatý stůl s diskusí na téma Ženy a rodinná politika
27. 3. od 10 hod., hostem bude PhDr. Josef Zeman, ředitel Národního centra
pro rodinu (tiskové středisko ČBK, proti vrátnici).
Světový den modliteb (připravily ženy z Panamy)
Srdečně zveme na celopražské ekumenické shromáždění Světového dne
modliteb, které se koná v pátek 5. března v 16:00 hod. v modlitebně ČCE
Korunní 60, Praha 2-Vinohrady. Na přípravě se podílí i naše farnost.
Gymnázium, Josefská 7, vždy v 18.30 hod. (farnost sv. Tomáše)
15. 3. Diskusní setkání: Křesťan a politika – biskup Václav Malý
13. 4. Nerozlučnost manželství: Jak překonávat krize ThDr. JCDr. J. Svoboda
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Thákurova 3, Praha 6
20. 3. od 9 do 16 hod. Rekolekce pro manželské páry, vede P. Metoděj Kočí
OP. Nutné přihlásit se předem: tel.: 220 181 777, e-mail: cpr@iol.cz.
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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.

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

Zpíváme s kytarou
vždy 1. pondělí od 19.19 hod. v Klubu
Inf.: Ludmila Jirsová (222 313 513)

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 na faře.

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 na faře.

Příprava na biřmování
každé úterý v 18.00 hod.

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
Setkání pastorační rady 10. 2. 2004:
 Postní a velikonoční doba
Požádat bratry o vedení křížové cesty
v pátek; v neděli se zapojí i past. rada;
liturgické obřady zajistí br. Filip.
 Duchovní obnova pro pastorační radu
bude od 7.- 9. 5. 2004 v Kolíně.
 Termíny některých akcí:
12. června v Hájku (o. biskup K. Herbst);
13. června svěcení kostela ve Kbelích.
 Různé:
Nabídka od Sv. Terezie (salesiánské
středisko) k návštěvě farnosti, dětí v druhé polovině dubna nebo v květnu.
 Přehled akcí v Klubu v r. 2003:
Kromě mnoha akcí pro farnost se
uskutečnily tyto akce pro veřejnost
(v závorce je uveden počet akcí nabídnutých
k uveřejnění ve farním zpravodaji):
5 (5) pro mládež; 13 (4) promítání;
26 (20) koncertů; 59 (44) přednášek.
 Publikace o našem kostele (J. Outrata)
Nabídka z tiskárny :
1 000 ks za cca 29 000,- Kč, 1 500 ks za
34 000,- Kč, 2 000 ks za 39 000,- Kč.
Příští setkání bude 9. 3. v 17:00 hod.
ze zápisu br. Filipa
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PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Březen 2004
29.2.
1. 3.
2. 3.
6. 3.
7. 3.

Ne
Po
Út
So
Ne

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

Setkání SFŘ – rodiny
Zpíváme s kytarou (Lutkovi)
Beseda o filmu Ježíš
Rekolekce SFŘ
Plavaní v YMCA (pouze v doprovodu rodičů)
Shromáždění SFŘ
9.3. Út
Přednáška s diapozitivy: Putování Srbskem
11.3. Čt
Beseda: Zastupitelé Prahy 1
12. 3. Pá
Setkání výtvarníků (sraz před farou)
14. 3. Ne
Prodej křesťanských knih
15. 3. Po
Připomínka 14ti umučených bratří
Přednáška s diapozitivy – Španělsko
17. 3. St
Večery ve středu (program pro mládež)
19. 3. Pá
Slavnost sv. Josefa
UKŽ: Postní duchovní obnova pro ženy (P. Petr Rybář SJ)
20. 3. So 9-16
25. 3. Čt
Slavnost Zvěstování Páně
Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
28. 3. Ne 14:30 Setkání SFŘ rodin – volební kapitula
29. 3. Po 19:30 Beseda: Zastupitelé Prahy 1
30. - 31. 3.
Příprava na přijetí svátosti nemocných
1. 4. Čt 8:00 Udílení svátosti nemocných
4. 4. Ne
Květná neděle
14:30 Křížová cesta na Petříně (nejen) pro děti
5. 4. Po 19:19 Zpíváme s kytarou (Lutkovi)
6. 4. Út 18:00 Kající bohoslužba
Každý čtvrtek od 19:00 hod. v Klubu přednáší M. Wágner o Rusku (s diapozitivy).

Klub
Klub
kaple

Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub

Klub

Klub

Křížové cesty: pátek a neděle v 17:15 hod.
______________________________________________________________
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
Náklady na vytištění jsou 5,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky.
Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 15. 3. 2004.

