S

něženka farní

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 9

Ročník X.

Září 2004

Veleben budiž Bůh Otec, jemuž patří všechna čest a sláva; i jeho jednorozený
Syn, Ježíš Kristus, Pán života, Hlava vesmíru a církve; i Duch Svatý, Dárce
života, Přímluvce a Utěšitel.
Nejsvětější Trojici jsem zasvětil svůj život a práci, kéž jí patřím navěky.
Abych byl shledán správcem věrným, činím při plném vědomí a svobodě
poslední pořízení závětí dnešního dne, vlastnoručně napsanou.
Prosím naše nejvyšší pastýře, aby hledali stále nové pastviny svému stádci.
Svým bratřím kněžím odkazuji prosbu, aby milovali pravdu, byli stateční a
věrní a učili se znát znamení doby. Svým řeholním sestrám, které jsem v Pánu
ctil, vzkazuji, aby byly velkodušné a hledaly stálou novost Kristovu. Svým
přátelům a známým slibuji věrnost na věčnosti. Duším, které jsem vedl, přeji
lásku Otcovu, milost Ježíše Krista a bratrství v Duchu Svatém. Své vlasti a
celému světu přeji vítězství nad hříchem a smrtí.
Závět kněze ThDr. Josefa Zvěřiny,
který zemřel náhle 18. srpna 1990

Z FARNOSTI
Zpíváme s kytarou v září nebude. Manželé Lutkovi jsou na pouti
v Medžugorii. Zpívání bude až v pondělí 11. října v 19:19 hod. v Klubu.

Setkání s přáteli z farnosti bude 16. září v 19:19 hod. v Klubu. Na
tento den připadá svátek sv. Ludmily. Zveme všechny Ludmily i ostatní na číši
vína. Připomínáme, že to je setkání bez programu, kde máme více času na sebe
navzájem než máme po mši sv. v neděli.
Ludmila Jirsová

Vyučování náboženství bude probíhat pravděpodobně ve stejných
termínech jako v loňském školním roce. Přihlášky na náboženství jsou
k dispozici v sakristii nebo na faře. Odevzdejte je prosím do neděle 19. září.
Lucie Vorlová

Setkání rodičů žáků náboženství
Katechetky Mgr. Táňa Lenfeldová a Mgr. Simona Skřivánková se setkají
s rodiči dětí, které se chtějí ve školním roce 2004/2005 účastnit výuky
náboženství, ve středu 22. září v malém refektáři:
od 17:30 do 18:00 (předškolní děti a první třída);
od 19:00 do 19:30 (od druhé třídy základní školy výše).
První hodina náboženství bude pravděpodobně ve středu 29. 9. v 17:00
v malém refektáři.
Rozhovor s Mgr. Simonou Skřivánkovou si můžete přečíst v tomto čísle Sněženky.

Zájemci o křest v roce 2006 se mohou přihlásit rovněž do 19. září na faře.
Lucie Vorlová

Malé ohlédnutí za rozloučením se školním rokem
V neděli 27. června jsme měli možnost zúčastnit se koncertu v Obecním domě
a pak posezením v Klubu ukončit, dalo by se říci, pracovní rok a rozjet se na
prázdniny. Nesešlo se nás mnoho, asi 15, ale celé odpoledne proběhlo v milé a
upřímné atmosféře. Tři sbory dětí, dva z Prahy a jeden z USA, zpívaly
nádherně. Spolu s námi byl na koncertě taky bratr provinciál Vianney OFM. Se
svým upřímným úsměvem nás doprovodil do Klubu, kde s námi zůstal téměř
celé odpoledne. Nechybělo ani malé občerstvení s výborným dortem
připraveným paní Evou Petrusovou, který se ale oslavence nedočkal, a tak
jsme ho snědli společně sami.
Všem se setkání moc líbilo.
účastník setkání
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Výstava Historia Franciscana 29. 9. - 13. 11. 2004
v ambitu kláštera františkánů
Provincie bratří františkánů ve spolupráci se Státním ústředním archivem
v Praze připravila výstavu k 400. výročí příchodu františkánů do areálu
zdejšího kláštera u Panny Marie Sněžné (1604-2004).
Budeme moci shlédnout dochované písemnosti i předměty, které svědčí o
bohaté historii františkánské spirituality v Čechách. Můžeme vidět darovací
listiny již od 17. stol. až do současnosti. Poslední listina je z 15. října 1991 –
zápis o opětovném předání kláštera bratrům františkánům.
Ambit kláštera: otevřeno denně od 10:00 do 18:00 hod.
Program:
28. září (Út)
17:00 Vernisáž – ambit
(P. Marek Wach OFM z Krakova, Spirituál kvintet)

30. září (Čt)

3. října (Ne)
4. října (Po)
6. října (St)

19:00 Martin Elbel PhD. (Olomouc):
Česká františkánská provincie v 17. a 18. století (Klub)
18:00 Slavnostní bohoslužba (kostel)
celebruje generální ministr P. J. R. Carballo OFM
19:00 ThDr. Jaroslav Hrdlička (Praha): Sv. František z Assisi
a sv. Anežka Česká v díle Vlastimila Kybala (Klub)
18:00 Mše sv., celebruje provinciál P. Jan Vianney OFM, o
bohoslužbě Transitus, připomínka smrti sv. Františka
Slavnost sv. Františka
18:00 Mše sv., předsedají bratři dominikáni (kostel)
19:00 Mgr. Josef Förster (Praha): Význam misijního díla
českého františkána a cestovatele R. Prutkého (Klub)

POUTI
Hlavní pouť v Hájku v sobotu 4. září 2004
9.30 křížová cesta
10.30 mše sv., celebrují bratři františkáni, mariánská pobožnost v loretě
13.00 koncert barokní hudby
hraje: Hipocondria Ensemble
zpívá: Ivana Brouková
Doprovodný program: ukázka kovářského řemesla, malé taneční vystoupení,
soutěže pro odvážlivce, prodej křesťanských knih, lze zakoupit občerstvení.
____________________________________________________
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Tradiční pouť k zahájení školního roku pořádá společenství SFŘ –
rodiny - v neděli 5. září 2004. Sejdeme se u 1. zastavení křížové cesty na
Petříně ve 14:30 hod. Ukončíme požehnáním u sochy Panny Marie z exilu.
Letní pouť na Křemešník u Pelhřimova v neděli 12. září. Program: 8:00
odjezd z Prahy, 11:00 mše sv. v poutním kostele Nejsvětější Trojice na
Křemešníku, pak prohlídka kostela a ambitů, 13:00 odjezd do Červené Řečice,
14:00 odjezd do Želivi, prohlídka premonstrátského kláštera a kostela Narození
P. Marie, návrat do Prahy po 18. hod. Přihlášky na adrese: UKŽ, Thakurova 3,
160 00 Praha 6, tel./fax/zázn.: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz
Pouť na Hrádek u Vlašimi bude v sobotu 18. září. Sraz pěších poutníků je
na Dolním náměstí ve Vlašimi v 9 hod. (trasa asi 6 km lesem), v 11 hod. u
studánky, ve 12 hod. mše sv., posezení na faře. Odpoledne společná modlitba u
hrobu P. A. Moce OFM v Radešovicích. (Spojení: 7:30 autobusem ze stanice
metra C Roztyly do zastávky Městský úřad (8:34), zpět z Vlašimi v 17:15 nebo 17:20,
nebo vlakem v 18:28).
Převzato z Poutníka 08/2004

Národní svatováclavská pouť 2004
Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, oslavíme již tradičně
Národní svatováclavskou poutí, která se bude tento rok konat v úterý 28. 9. ve
Staré Boleslavi.
Pondělí 27. září
20:00 hod. v basilice sv. Václava slavnostní koncert, nešpory, adorace
Úterý 28. září
basilika sv. Václava
6:30 - modlitba se čtením
7:00 - mše sv. v kryptě
7:45 - ranní chvály
8:00 - latinská mše sv.
Mariánské náměstí
10:00 - slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba,
předsedá Miloslav kardinál Vlk
basilika Panny Marie
14:00 - duchovní program
17:00 - Svatováclavský koncert Hudby Hradní stráže Pražského hradu.
K uctění budou v kryptě vystaveny svatováclavské ostatky, možnost přijetí
svátosti smíření v basilice Panny Marie během celého dne.
______________________________________________________________
V Praze bude 28. 9. v 18:00 mše sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
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CHARITA

Františkánská burza
Stejně jako v minulém roce Vás zveme opět na Františkánskou burzu tentokrát
ale trochu jinou. Budeme přijímat a nabízet různé drobné věci, předměty,
všechno, co sami nepoužíváme, ale druhým může udělat ještě radost nebo to
budou ještě moci použít.

Do burzy budeme přijímat všechno kromě ošacení a obuvi.
Šaty a boty NENOSIT!
Věci budeme přijímat zdarma a stanovíme minimální cenu. Výtěžek bude
věnován sociálně slabým rodinám.
Přijďte udělat radost sobě i druhým.
Informace: 222 313 513, 608 065 023.

Kde?
Klub u Panny Marie Sněžné
Shromažďování věcí: pátek 1. 10. 15-18 hod.
sobota 2. 10. 10-12 hod.
Burza:

sobota 2. 10.
neděle 3. 10.

10-18 hod.
10-18 hod.
Helena Podlahová, Ludmila Jirsová

Na účet Farní charity jsme obdrželi 16 880,- Kč, které byly vybrány při
Tříkrálové sbírce 2004. Peníze budou použity pro sociální účely v naší farnosti.

Adopce na dálku
Jedním z projektů Arcidiecézní charity Praha je „Adopce na dálku“ dětí
v Indii, Ugandě a Litvě. Cílem je umožnit dětem ze sociálně nejslabších rodin
základní vzdělání a pokud k tomu mají předpoklady, tak i další studium.
Pravidelným ročním příspěvkem se také naše farní charita u Panny Marie
Sněžné připojila od června 2004 k tomuto projektu a umožní tak vzdělání
indickému děvčátku. Jmenuje se Shilpa Poojary, narodila se v roce 1998. Již
jsme dostali první dopis, který napsala rukou ve své rodné řeči, což je pro nás
nerozluštitelná změť znaků. Naštěstí byl k dopisu přiložen překlad do
angličtiny.
Shilpa píše:
Tatínek Ganghadara je řidič, maminka Shashikala je doma. Mám dva
sourozence, starší sestra Swetha chodí do 3. třídy a mladší sestře Deepika je
1,5 roku. Já chodím do 2. třídy. Ve škole mám ráda předmět Kannada, tj. náš
____________________________________________________
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úřední jazyk, kterým mluvíme i ve škole. Nyní je u nás deštivé počasí. Mám
ráda červenou barvu a miluji květiny.
Celá rodina vám srdečně děkuje za vaši lásku a přeje vše dobré.
Shilpa Poojary
Korespondenci v angličtině si za naší farní charitu ochotně vzal na starost
pan Milan Boháč. Moc mu děkujeme za pomoc.
Text prvního dopisu indickému děvčátku:
Milá Shilpo,
posíláme ti pozdravy ze vzdálené Prahy. Kdo jsme? Uprostřed našeho města je
jeden velký kostel. Chodí tam mnoho lidí. A z nich se vytvořila malá skupina
těch, kteří chtějí pomáhat potřebným. Jmenuje se Farní charita. My, její
členové, jsme tě našli v seznamu dětí, které potřebují pomoc, a rozhodli jsme
se přispívat na tvé vzdělání, abys mohla chodit do školy a mít k tomu všechno,
co potřebuješ. Ale spíš než Farní charita chceme pro tebe být tetičky a
strýčkové z Prahy.
Dostali jsme tvoji fotku a moc se nám líbíš. Je vidět, že umíš pracovat.
Vypadáš jako docela velká holka.
Praha je v zemi zvané Česká republika. Do Prahy je to moc daleko. I kdybys
letěla letadlem, cesta k nám by ti trvala celý týden. V Praze je chladněji než
v Indii. Někdy dokonce i mrzne a musíme se dobře oblékat, nebo padá sníh
místo deště. Pak sníh venku všechno přikryje a všechno je bílé. Ale někdy je tu
teplo jako v Indii, a tak se chodíme koupat.
Těšíme se, že se o tobě dozvíme více. Přejeme ti, abys byla zdravá, aby ses ve
škole dobře učila.
Mnoho pozdravů tobě, rodičům i sestrám. Těšíme se na dopis.
Tvoji milující tetičky a strýčkové z Prahy
Průběžně vás budeme informovat o další korespondenci.
Ludmila Jirsová

MYŠLENKY
If you refuse to discipline your children, it proves you don´t love them; for if
you love them you will be prompt to punish them.
Jestliže odmítáš ukáznit své děti, znamená to, že je nemiluješ. Pokud je ale
miluješ, jsi ochoten jim udělit i trest.
Každý student ví, že kromě nekonečného vesmíru existuje i nekonečný - právě
načatý - školní rok.
6

ROZHOVOR
V novém školním roce bude opět zahájena výuka náboženství. Přinášíme
rozhovor s katechetkou Mgr. Simonou Skřivánkovou.
Jak jste se k vyučování náboženství dostala, jaké máte katechetické vzdělání?
Moje spolužačka z Katolické teologické fakulty Mgr. Táňa Lenfeldová, která
zde učí předškolní děti a děti z první třídy, mi řekla, že františkáni potřebují
někoho na výuku náboženství. Měla jsem po promoci a hledala, kde své
studium uplatnit. U benediktinů, v jejichž blízkosti bydlím, učitele náboženství
nepotřebovali. Nabídla jsem tedy P. Michalovi, že budu učit u něho ve farnosti.
Na KTF UK jsem promovala 8. 12. 2000.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Jsem učitelka hry na klavír v Základní umělecké škole, pianistka.
Máte nějaké katechetické (životní) vzory?
Teoreticky sv. Jana Křtitele de la Salle, prakticky P. Jiřího Skoblíka. Jeho
schopnost stavět na přirozeném řádu a analogiemi dospět k popisu
nadpřirozených hodnot mě vždy fascinovala.
Jak obvykle probíhá Vaše vyučovací hodina?
Po úvodní modlitbě opakuji minulou látku a poté probírám novou, na ni
navazující. Snažím se vycházet z Písma a maximálně aktivovat děti k jejich
vlastnímu náboženskému myšlení. Společně hledáme odpovědi na otázky,
které během hodiny kladu. Pro ilustraci používám předměty či hry, které
pomohou lépe pochopit probírané téma. Ke konci hodiny zpíváme, děti mají
své vlastní přímluvy.
Jakým způsobem s Vámi spolupracuje farář (nebo farní vikář), jak často se
výuky zúčastní?
Otec Michal se letos výuky nezúčastnil, protože měl ve stejnou dobu přípravu
katechumenů. Loni byl na hospitaci 3x.
Jak dlouho učíte náboženství?
Třetím rokem.
Mění se v průběhu let zájem o výuku?
Dětí bylo v minulém školním roce v mojí skupině přihlášeno 8 (loni to bylo 9,
předloni 13). Skupina mladších dětí (u Mgr. T. Lenfeldové) byla letos na rozdíl
od loňska bohatší.

____________________________________________________
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Každou neděli při mši svaté pro rodiče s dětmi je kaple sv. Michala plná. Kolik
z těchto dětí se zúčastní výuky náboženství?
Ze mše sv. v neděli tzv. „dětské“ chodí do mojí skupiny 2 dívky, jeden chlapec
chodí na „devátou“, někteří vůbec do kostela nechodí – rodiče jim to
neumožňují, někdo chodí v neděli do kostela jinam, 1 dívka není ani pokřtěná.
Mohla byste věnovat čas i dospělým ve farnosti?
Nemám tušení o kvalitě náboženského vzdělání dospělých ve farnosti u Panny
Marie Sněžné. Kdybych někomu mohla v tomto směru prospět, udělala bych to
s velkou radostí v rámci svých možností.
Proč je podle Vašeho názoru náboženské vzdělání důležité?
Umět zacházet s počítačem, domluvit se určitým jazykem s lidmi po celém
světě, být odborníkem v určité profesi má svou hodnotu. Umět se orientovat
v nauce církve ve věcech náboženských i mimonáboženských umožňuje
křesťanům žít plnohodnotný život i ve společnosti, která pro věci víry smysl
nemá.
Jako křesťané musíme obstát nejen jako dobří lidé a odborníci ve své profesi,
ale i jako ti, kdo vydávají světu svědectví o Kristově poselství – evangeliu.
Nestačí usmívat se, mluvit o lásce a provozovat charitu. Je třeba učit se od
Krista věci hodnotit, křesťansky myslet.
Otázku důležitosti náboženského vzdělání probírali i biskupové na svatodušní
svátky ve svém pastýřském listě: „Je nutné učit se a prohlubovat znalosti víry,
aby člověk ve společnosti jako křesťan obstál“.
Za rozhovor děkuje František Jirsa

DOPORUČUJEME
Dům jezuitů, vchod z Ječné ul. (kostel sv. Ignáce)
So 4. 9. 9-16 hod. – Duchovní obnova - vede P. L. Armbruster SJ – v č. 24.
Setkání s P. L. Armbrustrem SJ bude v úterý 12. 10. ve 20.00 hod. - v č. 27.
Přednáška na téma „Spiritualita a kontemplace“ amerického
františkána P. Richarda Rohra OFM se koná v sobotu 4. září v 10 hod.
v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6.
Oslava životního jubilea Mons. Jaroslava Škarvady (osmdesáté
narozeniny). V sobotu 18. září v 10.00 hod. při slavnostní mši sv. v katedrále
sv. Víta poděkujeme Pánu Bohu za dar života a za vše, co otec biskup vykonal
pro dobro církve a ve službě Božímu lidu.
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Z CÍRKVE
Kolik nás vlastně je?
V první polovině letošního roku proběhlo v katolické církvi v celé naší
republice sčítání účastníků nedělních bohoslužeb. I když se víra a duchovní
život nedá spočítat a nezávisí na množství lidí, je zajímavé se s výsledky
seznámit. Jedná se samozřejmě pouze o jedno „náhodné“ sčítání, ale v jiných
týdnech se počty určitě příliš neliší. V naší farnosti se všech bohoslužeb
zúčastnili celkem 602 věřící. Nejnavštěvovanějším kostelem v diecézi je kostel
sv.Terezie v Kobylisích při salesiánském středisku.
V následující tabulce uvádíme jedenáct nejnavštěvovanějších kostelů v pražské
arcidiecézi. Určitě nepřekvapí, že všechny nejvíce navštěvované kostely
pražské arcidiecéze jsou v Praze.
Kostel

Počet

Kobylisy

1 159

Lhotka

1 006

Nové Město - sv. Ignác

895

Staré Město – Nejsvětější Salvátor

880

Strašnice

854

Vinohrady – Nejsvětější Srdce Páně

814

Stodůlky

712

Vinohrady – sv. Ludmila

708

Holešovice

694

Smíchov - sv. Václav

610

Nové Město – Panna Maria Sněžná

602

V Praze proběhlo sčítání v 83 kostelech, v arcidiecézi v 335 kostelech, počet
mší v jednotlivých kostelech není ve výsledcích sčítání uváděn. Celkem se
v Praze zúčastnilo bohoslužeb 22 084 a v pražské arcidiecézi 38 278 lidí.
Průměrný věk účastníků byl 46 let.
Pokud porovnáme počet účastníků bohoslužeb v Praze s celkovým počtem
obyvatel, vidíme, že katolické bohoslužby navštěvují asi 2 % Pražanů. Podle
výsledků sčítání lidu z roku 2001 je v pražské diecézi celkem 365 000 katolíků.
Z uvedených čísel vyplývá, že jen malá část katolíků (něco přes 10 %)
dodržuje církevní přikázání a zúčastňuje se v neděli mše svaté.
V ostatních diecézích je situace podobná, na Moravě je procento návštěvníků
bohoslužeb vyšší než v Čechách. V celé republice se bohoslužeb zúčastnilo
405 446 věřících (248 671 žen a 156 775 mužů), což je přibližně 4 % ze všech
____________________________________________________
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obyvatel. Při posledním sčítání v roce 1999 se bohoslužeb zúčastnilo 414 539
lidí. Počet návštěvníků bohoslužeb v jednotlivých diecézích:
Diecéze
Brněnská
Českobudějovická

Počet
návštěvníků
bohoslužeb
102 925
26 367

Počet katolíků

Počet obyvatel

533 250

1 354 361

237 162

742 894

Královohradecká

41 471

306 880

1 254 503

Litoměřická

10 759

162 015

1 330 383

Olomoucká

106 819

569 610

1 376 156

Ostravsko – Opavská

68 225

420 390

1 314 879

Plzeňská

10 602

141 686

794 696

Pražská

38 728

365 788

2 062 189

Podrobnější informace o sčítání účastníků bohoslužeb najdete na internetových
František Jirsa
stránkách pražské arcidiecéze www.apha.cz.

Setkání křesťanů Praha 2005
Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to,
co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal
nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
Flp 3,13-14
V příštím roce 2005 proběhne ve dnech 17.–19. června v Praze setkání
křesťanů z České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Maďarska a
Rakouska. Motto setkání je „Pozvání k naději” a je založené na výše uvedeném
biblickém textu. Smyslem setkání je vytváření a posilování osobních i
mezicírkevních vztahů. V souvislosti s procesem sjednocující se Evropy
organizátoři hovoří o naději, v níž se otvírá prostor ke společné budoucnosti.
Vždyť tam, kde lidi dosud rozděluje hranice i historická zkušenost, spojuje
křesťany jejich víra. To se může stát dobrým příkladem i základem pro soužití
národů v Evropě. V neposlední řadě pak křesťané nemohou zapomínat na
základní úkol – zvěstování evangelia všem lidem.
Hlavní cíle setkání jsou:
- vzájemně se povzbuzovat ve víře v Ježíše Krista;
- prohlubovat spolupráci v nejrůznějších oblastech duchovního života;
- budovat vztahy křesťanů přes hranice našich zemí;
- posílit zodpovědnost křesťanů za věci veřejné;
- přispět k dobrému sousedství našich národů;
- napomáhat procesu sjednocováni Evropy.
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Pro přípravu akce vznikl přípravný výbor, složený ze zástupců různých
českých křesťanských církví. Pražské arcibiskupství v přípravném výboru
zastupuje Mgr. Martin Vaňáč.
Součástí setkání budou bohoslužby, práce s biblí, panelové diskuse,
přednášky, koncerty, divadelní a jiná představení, výstavy, akce pro děti.
Významným prvkem je program pro mládež. Očekává se účast 3 000–5 000
křesťanů z výše uvedených zemí.
Pan kardinál doporučuje farnostem i jednotlivcům, kněžím i laikům, aby se
zapojili do přípravy tohoto setkání spolu s bratřími a sestrami dalších
křesťanských církví. Cílem setkání je nejen navázání a prohloubení vztahu
mezi křesťany, ale také podání věrohodného svědectví o křesťanské naději
naší sekularizované společnosti.
Přípravný výbor vytváří databázi dobrovolníků, kteří by pomáhali s
organizačními, technickými a dalšími záležitostmi. Škála poptávky po
dobrovolné pomoci je opravdu velmi pestrá. Vzhledem k tomu, že celá akce je
finančně zajišťována pouze dobrovolnými příspěvky a dary, přípravný výbor
prosí o pomoc při vyhledávání sponzorů této akce.
Najdou se v naší farnosti lidé ochotní zapojit se do přípravy Setkání
křesťanů?

Spiritual Fest 2004
V sobotu 18. září 2004 ve 13 hodin se v Komunitním centru sv. Prokopa
v Nových Butovicích znovu rozezní rytmy černošských spirituálů. Na druhém
ročníku festivalu vystoupí jak hudební tělesa, která mohli diváci slyšet minulý
rok, tak i mnoho nových.
Cílem festivalu je představit divákům černošské spirituály jako žánr
duchovní hudby, který si u nás získal své místo, a to v různorodém pojetí jak
velkých pěveckých těles, tak malých skupin, acappella i s hudebním
doprovodem. Zazní zde jak americké, tak africké černošské spirituály v
nejrůznějším podání. Na letošním ročníku festivalu uslyší návštěvníci zhruba
20 známých i méně známých souborů a skupin, mezi jinými Kvokál, Touch of
Gospel, Geshem, Pětník, Bezefšeho, VocKap, Sváťu Karáska, Hradecké
komorní tucteto, Myšáky, True Harmony a mnoho jiných. Pořadatelé festivalu
- vokální soubor Geshem a občanské sdružení Společnost v Hájku spolu se
Spolkem Slavibor - doufají, že se i letos podaří vytvořit nádhernou atmosféru,
která minulý rok v divácích i účinkujících zanechala hluboký dojem. Vstupné
bude stejně jako minulý rok dobrovolné. Více informací na adrese
www.spiritualy.cz/festival.
____________________________________________________
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
čtvrtek:

7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
17:30 modlitba růžence
19-20 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Září 2004
4. 9.
5. 9.

So 10:30
Ne 10:15
14:30
7. 9. Út 9:00
8:00
16. 9. Čt
19:19
17. 9. Pá
18. 9. So 10:30
26. 9. Ne
28. 9. Út
17:00
1.- 3.10. Pá - Ne
3. 10. Ne 18:00
4. 10. Po

Hlavní pouť v Hájku (františkáni)
První mše sv. pro rodiče s dětmi po prázdninách
Františkánská pouť na Petřín k začátku šk. roku (sraz u 1. zast.)
Klub
Setkání seniorů (pravidelně každé úterý)
Připomínka 14ti umučených bratří
Památka sv. Ludmily, mučednice
Klub
Setkání s přáteli (z farnosti)
Svátek Vtisknutí ran sv. Františkovi
Mše sv. v Hájku (P. Michal OFM)
Svatováclavská sbírka na církevní školství
Slavnost sv. Václava, mučedníka
Vernisáž výstavy Historia Franciscana (viz program uvnitř)
ambit
Klub
Františkánská burza
Po mši sv.: Tranzitus, připomínka smrti sv. Františka
Slavnost sv. Františka z Assisi, předsedají bratři dominikáni

Výstava v kapli sv. Jana Nepomuckého:
16. 9. – 11.10. 2004 denně od 9:00 do 18:00 hod.
Vl. Morávek: dřevěné sochy, S. Čermáková: kresba na kameny,
bratři Lojdové: umělecká kovařina, vernisáž 15. 9. v 16:00 hod.
_______________________________________________________________
Farní úřad
Po, Čt 14-16:30
Út, Pá 9-11:30
Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
www.pms.ofm.cz
Farní charita
tel.: 222 313 513
________________________________________________________________
Kontaktní adresa redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1,
tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 15. 9. 2004.
Náklady na vytištění jsou 6,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky
v kostele.
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