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Výstava Historia Franciscana 29. 9. - 13. 11. 2004
v ambitu kláštera františkánů
otevřeno denně od 10:00 do 18:00 hod.
Provincie bratří františkánů ve spolupráci se Státním ústředním archivem
v Praze připravila výstavu ke 400. výročí příchodu františkánů do areálu
zdejšího kláštera u Panny Marie Sněžné (1604-2004).
Můžeme si prohlédnout dochované písemnosti i předměty, které svědčí
o bohaté historii františkánské spirituality v Čechách. Máme jedinečnou
možnost vidět darovací listiny již od 17. stol. až do současnosti. Poslední
listina je z 15. října 1991 – zápis o opětovném předání kláštera bratrům
františkánům.
3. října (Ne) 18:00 mše svatá, celebruje provinciál P. Jan Vianney OFM,
po bohoslužbě Transitus, připomínka smrti sv. Františka
4. října (Po) Slavnost sv. Františka z Assisi
18:00 mše svatá, předsedají bratři dominikáni
6. října (St) 19:00 Mgr. Josef Förster (Praha): Význam misijního díla
českého františkána a cestovatele R. Prutkého (Klub)

Z FARNOSTI
Františkánská burza – bleší trh
Do burzy budeme přijímat všechno kromě ošacení, obuvi a knih.
Věci budeme přijímat zdarma a stanovíme minimální cenu.
Výtěžek bude věnován sociálně slabým rodinám.
Kde?
Klub u Panny Marie Sněžné
Shromažďování věcí:

pátek
sobota

1. 10.
2. 10.

15-18 hod.
10-12 hod.

Burza:

sobota
neděle

2. 10.
3. 10.

10-18 hod.
10-18 hod.

Zpívání s kytarou bude v pondělí 11. 10. v 19:19 hod. v Klubu (od
listopadu zase pravidelně první pondělí v měsíci, 1. 11., 6. 12.).
Setkání s přáteli (nejen) z farnosti bude v úterý 19. 10. v 19:19 hod.
tentokrát s tématem: Klub a jeho vybavení. Přijďte všichni, koho zajímá
Honza Deutsch
budoucnost Klubu.

Svátost nemocných ve čtvrtek 21. 10. v 8:00 hod.
Příprava:

19.-20. 10. v 8:00 při mši svaté
21.10. v 8:00 dokončení přípravy a společné udílení svátosti
bratr Filip
Hlaste se předem v sakristii.

PRO DĚTI A RODIČE
Nazdárek děti,
je po prázdninách, tak jsem tady. Kde? Kdy? No přece na
„dětských“ bohoslužbách, každou neděli, tady u P. M. Sněžné!
Přifrčím vždycky na začátku mše, odvedu si vás - nejmenší dozadu do kaple P. M. Pasovské a budeme si povídat po
dětsku, o čem si povídají ve „velkém“ kostele ti větší.
K ostatním se přidáme až při přinášení darů, aby nám nic
neuteklo. Vy, kteří mě ještě neznáte, se nebojte, ale pro
jistotu s sebou vemte nějakého rodiče nebo staršího
sourozence. Ano?
Moc se na vás těším. Tak v neděli…
Váš LUCIÁN
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Manželské setkání aneb Čáslavský šok 2004
Již několik let jsme slyšeli po prázdninách pochvalné řeči o „manželácích”.
Letos v březnu jsme řekli své ano i my, Eva a Jiří Petrusovi, a podepsali jsme
přihlášku do Čáslavi.
Když nadešel den D a hodina H našeho odjezdu, poskytli nám dobří přátelé
– Míša a Pepa Antůškovi – místenku ve svém autě. Do krásného čáslavského
areálu zemědělské školy jsme vjeli v 18:50, tedy 10 minut před stanoveným
limitem. Tím jsme se stihli zaregistrovat, ubytovat a sníst dobrou večeři.
U registračního stolku nás uvítal „Velký duch” celého setkání Ludvík
Hegrlík. Moje manželka Eva ihned začala rozhlašovat, že dnešní den je pro
mne zvlášť významný. Já to komentuji tak, že jde o den, který si až do smrti
budu pamatovat, protože právě před 67 lety jsem dostal poprvé na zadek a
poprvé jsem si lokl pozemského vzduchu. Ludvík si tento fakt hned zanesl do
svých informací a druhý den to řekl před celým fórem účastníků do mikrofonu.
A tak jsem dostal první kytičku jako všechny ostatní zúčastněné manželky.
A tím to vlastně pro nás začalo. Pak následoval přednáškový a skupinkový
maratón. Přednášky nám otevřely problémy a jejich konkrétní řešení. Skupinky
nám pomáhaly otevírat své životy, uvědomovat si svou zaběhanost a nalézat
cestu k uzdravení a znovuobjevování (uvědomování) tajemství svého partnera.
Prvním šokem bylo pro mne milé a neformální přijetí do 120ti členné rodiny
manželů – manželáků.
Druhým šokem byla gradace témat přednášek a jejich životní autentičnost:
1. Křesťanská manželství a krize. 2. Priority. 3. Zdravé sebevědomí.
4. Odpuštění. 5. Rozdíly mezi mužem a ženou. 6. Komunikace I.
7. Komunikace II. 8. Vyjadřování pocitů. 9. Naplňování potřeb manželů.
10. Sexualita. 11. Pozornosti.
Všechno bylo přednášeno s taktem a nepřebernou dávkou humoru.
Třetím šokem byla otevřenost v „léčbě“ ve skupinkách – v blízkosti srdcí –
v pomoci k otvírání se a nalézání kořenů a následného řešení problémů.
Čtvrtým šokem byla perfektně zajištěná péče o děti – od kojenců až po
školáky, tedy osvobození manželů od dětí a tím byla daná možnost věnovat se
plně jeden druhému. Službu pečovatelů je třeba zvlášť ocenit – náplň činností
byla široká. Zvládli ji na jedničku s velkou hvězdou.
Pátý šok byl v perfektní organizaci a v respektování časového rozvrhu podle
zvonění a troubení pana školníka.
Šestý šok byl v mediální oblasti – ať už to byla pohotová fotografická
dokumentace nebo video a audio záznamy dané k dispozici vzápětí po
jednotlivých akcích.
____________________________________________________
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Sedmý šok byl v dokonalém servisu (službě) – duchovní, psychologické,
lékařské a stravovací. Ani ti tři opékaní čuníci nestačili utéct a nám moc
chutnali.
Těch šoků by bylo možno vypočítat více, ale pro začátek jich sedm stačí.
Dalo by se mnoho povídat o volejbalovém klání, o výletu za poznáním
historických staveb (kostelů) a o orientačním závodě, který končil u
„maturitního“ stolečku při závěrečném pohovoru, kde bylo ještě možno leccos
si ujasnit a kde každá dvojice obdržela vysvědčení z oboru manželství, a to v
podobě vedoucími činiteli podepsané hromadné fotografie všech zúčastněných
manželských párů.
Po těchto prázdninách budeme i my dva (E. P. a J. P.) chodit po přátelích,
vzpomínat a pochvalně mluvit jako ti, kteří nás k naší účasti svým pozváním
přivedli. Byly to známé značky z „Živé rodiny” – VKor. a MKor.
Za jejich pozvání děkují Jiří Petrus a Eva Petrusová

Naše farnost v zrcadle farního zpravodaje
Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné - Sněženka farní - oslaví koncem
tohoto roku 10 let svého vzniku (1994-2004). Jaká byla farnost při vzniku
zpravodaje v první polovině devadesátých let? Duchovním správcem farnosti
byl od roku 1968 až do roku 1998 otec Norbert Šamárek. Otec Norbert svým
upřímným a laskavým pohledem každého přivítal, povzbudil, nikoho
neodradil. Od počátku devadesátých let zde začal opět veřejně působit
sekulární františkánský řád, jehož ministryní byla tehdy paní Johana Paterová.
A byli tu studující bratři františkáni, kteří kolem sebe vytvářeli společenství
mladých. Další osobností byla temperamentní Jana Válková, která se hned po
revoluci s velkým nadšením pustila do práce s dětmi. Zakládala zájmové
kroužky, třídu pro předškoláky a nakonec hlavně její zásluhou vznikla v části
františkánského kláštera první třída základní školy, která dosud nese název
„Veselá škola“. Rozjela se i výuka náboženství pro všechny věkové kategorie.
Prostřednictvím dětí vzniklo také společenství rodičů, které se zapojilo do
různých aktivit. Jednou z nich bylo ubytovávání ukrajinských dětí a později
také rodin v našich domovech ve spolupráci s organizací YMCA-Živá rodina.
A právě v tomto společenství rodičů vznikla myšlenka na vydávání farního
zpravodaje, kterou otec Norbert v říjnu 1994 podpořil a už v prosinci 1994
vyšlo první číslo Sněženky farní.
Zpravodaj se od počátku snažil zachytit vše, co se ve farnosti děje, co se
připravuje a s čím by měli být všichni z farnosti seznámeni. Snahou zpravodaje
je i nyní informovat co nejobjektivněji o životě farnosti a činnosti společenství
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vytvářejících farnost. Během 10ti let vznikala, zanikala, přeměňovala se různá
společenství. V následujících číslech zpravodaje se pokusíme tuto historii
zmapovat. V tomto čísle rámcově vyjmenujeme v abecedním pořádku
společenství, o kterých jsme se mohli dočíst ve farním zpravodaji v posledním
roce.
• Adorace. Každý čtvrtek je možné strávit v kapli sv. Michala po večerních
nešporách hodinu v tiché adoraci ve společenství s Kristem společně
s dalšími lidmi.
• Klub výtvarníků. Je tvořen zájemci nejen z naší farnosti, ale i odjinud.
Minulý rok jsme byli prostřednictvím Sněženky seznámeni s jeho
jednotlivými členy.
• Lektoři. Malá skupina ochotných lidí z farnosti, kteří čtou, nosí dary a
dalšími způsoby se zapojují do služby při mši svaté.
• Ministranti všech věkových kategorií. V neděli po „dětské“ se všem
zájemcům věnovali v minulém školním roce bratři Bonaventura a Jakub.
• Pastorační rada. Uzavřené společenství, které se schází jednou měsíčně.
• Setkání po nedělních bohoslužbách. Setkávání probíhalo od roku 1995
nejprve v kapli sv. Jana Nepomuckého, později v Klubu po mši sv. pro
rodiče s dětmi a bylo velmi navštěvované, spontánní. Od května 2001
přichází na čaj do Klubu lidé již po mši svaté v 9 hodin.
• Sekulární františkánský řád. V současnosti existují dvě samostatná
společenství. Každý měsíc má SFŘ sobotní rekolekci, nedělní
shromáždění a setkání rodin. Vše je otevřené i pro ty, kteří nejsou členy
SFŘ.
• Senioři. Od roku 2001 se scházejí každé úterý po ranní bohoslužbě
v Klubu. Společenství seniorů je nejpočetnější a tedy i nejstabilnější,
schází se až 40 seniorů a přichází stále noví.
• Setkávání s přáteli (nejen) z farnosti. Obvykle se koná 1x měsíčně.
Dává příležitost sejít se a v klidu pohovořit. Může přijít každý.
• Schóla. Společenství zpěváků není příliš početné (asi jen 5), ale téměř
každou neděli zpívají ordinárium a žalm při mši sv. v 9 hodin.
• Výuka náboženství. Společenství nejmladších z farnosti. V minulém roce
vyučovaly náboženství kromě bratří i katechetky Táňa Lenfeldová a
Simona Skřivánková. Na hodinách katechetky Simony Skřivánkové
mohou zůstávat i rodiče dětí.
• Zpívání s kytarou. Koná se 1x měsíčně. Toto společenství tvoří základ
pro zpívání koled u jesliček na svátek sv. Štěpána a při Tříkrálové sbírce.
____________________________________________________
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Farnost je tvořena všemi těmito skupinami, které se různě prolínají a jsou
různě početné. Jistě nejsou vyjmenovány všechny. Možná existují i nějaká jiná,
zatím ještě utajená společenství, o kterých jsme zatím nebyli prostřednictvím
zpravodaje informováni. Samozřejmě je zde i velká skupina lidí, kteří nepatří
do žádného z uvedených společenství. „Živá farnost“ je tvořena také lidmi,
kteří mají kostel Panny Marie Sněžné za svůj hlavní, navštěvují zde pravidelně
bohoslužby a podílejí se aktivně, podle svých možností, na jejím životě.
Přehled aktivit, které jsou farnosti i farností nabízeny, svědčí o tom, že jsme
opravdu živá farnost. Jistěže máme i mnohé rezervy, a tak se snažme je využít
a rozvíjet.
Ludmila Jirsová

EKUMENISMUS
Dny vděčnosti za stvoření
Problémy životního prostředí, které jsme si začali uvědomovat v poslední
třetině minulého století, spolu s vývojem přírodovědeckého myšlení vedou k
tomu, že v křesťanských církvích se učíme více vnímat Boží stvořitelské dílo
jako celek. V protestantských církvích se tradičně na podzim koná slavnost
díkůvzdání za úrodu. Připomíná, že potrava je Božím darem. Při prosbě "Chléb
náš vezdejší dej nám dnes" však dnes myslíváme i na další vzácné Boží dary,
na energii, na materiály, z nichž se vyrábějí oděvy a stavějí domy atd.
Uvědomujeme si provázanost světa, hlubokou závislost člověka a přírody.
Předmětem vděčnosti je celé harmonické Boží stvořitelské dílo. Jeho vlastní
hodnotu, již si uvědomujeme pod vlivem moderní přírodovědy, a krize
životního prostředí, spontánně již před více než osmi sty lety vnímal a do
životní praxe promítal sv. František z Assisi, jehož svátek připadá na 4. říjen.
Vědomí vzácnosti Božího stvořitelského díla a vděčnost za ně, vděčnost, že
jsme jeho součástí, patří ke křesťanskému myšlení a z něj odvozeným
postojům. Nelze je omezovat na nějakou část roku, na nějaký svátek. Přesto je
dobré si tyto skutečnosti při určitých příležitostech zdůraznit. Evropská
křesťanská environmentální síť (ECEN) vyzývá církve ke konání dnů
vděčnosti za stvoření, a to v průběhu září a na začátku října. Toto období
začíná 1. zářím, které je v pravoslavných církvích „dnem vděčnosti za veliký
dar stvoření a proseb za jeho zachování a obnovu“, zahrnuje svátek
sv. Františka a leží v něm i ty neděle, kdy se slavívá díkůvzdání za úrodu.
K této iniciativě ECEN se připojuje Ekologická sekce České křesťanské
akademie (ES ČKA) spolu s Ekumenickou radou církví (ERC)
a Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) vyzývá farní společenství,
sbory, náboženské obce, kroužky křesťanské mládeže a další formální i
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neformální skupiny křesťanů, aby v průběhu září a října (oproti ECEN bez
omezení na začátek tohoto měsíce) konaly bohoslužby díků za stvoření,
modlitební shromáždění, diskusní a meditační setkání orientovaná k našemu
vztahu k přírodě a k stvoření jako celku, přírodovědně vzdělávací besedy či
konkrétní ochranářské akce v terénu. Tato setkání jsou i příležitostí setkání
s lidmi, kteří v církvi nežijí, za křesťany se třeba nepovažují, avšak pracují ve
prospěch Božího díla. Člověku je svěřen úkol o Boží stvoření pečovat. Nejde o
úkol malý, a současné problémy ukazují, že jeho plnění zůstáváme mnoho
dlužni. Je třeba, aby všichni, kdo si tuto skutečnost uvědomují, ať se za
křesťany považují či nikoli, ať patří k některé církvi či nikoli, svorně toto
poslání uskutečňovali. K vděčnosti za stvoření patří i vděčnost za všechny –
v duchu sv. Františka řekněme – sestry a bratry, kdo se pro stvoření angažují.
RNDr. Jiří Nečas,
ředitel ES ČKA

Ekumenická rada církví spolu s Ekologickou sekcí ČKA
při příležitosti
Dnů vděčnosti za stvoření a svátku sv. Františka
zvou k setkání s tématem

"Země – planeta rychlých změn"
ve čtvrtek 7. října 2004 v Klubu
v 19:00 Děkovná bohoslužba
v 20:00 Diskuse na téma: Klimatická změna
Výstava dětských kreseb "Počasí a živly"
otevřena od 17:00 hod. v Klubu

Ekologická sekce ČKA
zve na besedu

Kdo má oči k vidění
(O křesťanském vztahu k stvoření)
Úvodní slovo přednese: Mgr. Tomáš Boněk, farář Obce křesťanů
v úterý 12. října 2004 v 17:30 hod.
v Klubu u P. Marie Sněžné

____________________________________________________
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DOPORUČUJEME
Dům jezuitů, vchod z Ječné ul. (kostel sv. Ignáce)
So 2. 10. 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.

Přednášky:
Františkánská spiritualita – P. Benedikt Holota OFM bude ve středu
6. 10. v 9:30 hod. v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze

Mezi historií a legendou – chrám Matky Boží před Týnem
- Doc. PhDr. Jan Toyt a PhDr. Michal Svatoš.
Sraz je ve čtvrtek 7. 10. v 15:50 před domem v Celetné ulici č. 5.
Andrej Tarkovskij aneb Hledání hireoglyfů bytí – přednášku s filmovými
ukázkami vyslechneme od Doc. PhDr. Vladimíra Suchánka PhD.
- ve čtvrtek 14. října v 19 hodin v Klubu u P. M. Sněžné. Vstupné dobrovolné.
Cyklus přednášek s promítáním filmů A. Tarkovského (Zrcadlo, Oběť, Andrej Rublev,
Stalker) proběhne v pěti setkáních v měsících listopad 2004-únor 2005.
Podrobnější informace na www.nostalghia.cz/strednaokraji

UKŽ zve všechny zájemce na říjnová setkání:
*
sobota 16. 10. - 10:00 - kulatý stůl s diskusí na téma Mezigenerační
vztahy v rodině, hostem bude PhDr. Drahomíra Syrůčková, psycholožka.
Tiskové středisko ČBK v budově Arcibiskupského semináře, Thákurova 3,
Praha 6 (proti vrátnici).
*
středa 20. 10. - 14:30 - Řím a Vatikán - RNDr. Ondřej Bartůšek
(přednáška s diapozitivy) - v Klubu u P. Marie Sněžné
Příprava na manželství. Do 7. 10. je možné se ještě přihlásit na společnou
přípravu na život v manželství (tel.: 220 181 777 nebo e-mailem:cpr@apha.cz),
která začíná v úterý 12. 10. 2004 v 19:30 v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha.
(Další termín je 18. 1.-15. 3. 2005 a 12. 4.-31. 5. 2005.)
Duchovní obnova pro rozvedené a nově sezdané manžele bude 23. 10.
od 9 do 15 hodin v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze 6. Obnovu
povede P. Ondřej Pávek. Je třeba se předem přihlásit na tel.: 220 181 777,
e - mail: cpr@apha.cz
Rekolekční setkání s P. Józefem Augustynem SJ s tématem „Touha po Otci a
jeho milosrdenství“ se koná 5.-7. 11. 2004 v kostele sv. Vojtěcha v Praze.
Písemné přihlášky zasílejte do 31. 10. 2004 na adresu: Pastorační středisko sv.
Vojtěcha, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
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Koncert kapely: Markéta a Lazarové
se koná v pondělí 25. 10. od 20 hodin v Klubu. Kapela hledá spojnice mezi
folkem a jinými hudebními žánry. Představí se vám Markéta Povolná
(kontrabas, zpěv), Monika Zátopková (housle, zpěv) a Aleš Povolný (kytara,
zpěv). Uslyšíte starší písně, ale i některé novinky. Vstupné je dobrovolné.
Aleš

VOX 004 - hudební festival
Praha - sobota 9. 10. 2004
v kulturním domě „VLTAVSKÁ“, Bubenská 1, Praha 7-Holešovice.

13:00 ekumenická bohoslužba v kostele sv. Antonína
22:30 předpokládaný konec festivalu
Benefiční festival „VOX 004“ by měl, jakožto festival hudby s poselstvím,
navázat na to nejlepší z tradice pražského křesťanského hudebního festivalu
Vox clamantis, který se v 90. letech minulého století postupně vypracoval
v pestrou přehlídku kvalitních skupin různých žánrů. VOX 004 navazuje také
na loňský festival Tání. Hudba, prezentovaná na festivalu, by měla být
povzbuzením ve víře, inspirací a vyjádřením svobody projevu v církvi.
Na festivalu vystoupí skupiny a sólisté v žánrovém rozmezí od folku
(Cymbelín, Caine) přes folkrock (Veselá zubatá), alternativu (Noi), rock
(Českej chleba) až po hardcore (Goro, Projevy radosti). Exkluzivními
zahraničními hosty budou německé kapely Daniel Benjamin & Band
a Jumbo Jet, kde působí i zpěvák, kytarista a skladatel Daniel Schweiker ze
skupiny Noisetoys, která několikrát vystupovala i u nás.
Festival pořádá Sdružení Pyramida, Arcidiecézní centrum pro mládež Praha,
hudební vydavatelství ROSA a Městská část Praha 7.
srdečně zve Marek Novák

MYŠLENKY
Velká učitelka malého života, Terezie z Lisieux (od Dítěte Ježíše), nám ve
svém krátkém životě ukázala, jak velké mohou být před Bohem malé normální
denní činnosti. (Jan Pavel II.)
Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your
love. (Prayer of St. Francis)
Učiň mě nástrojem svého pokoje. Kde je nenávist dej mi přinést tvoji lásku.
Už si umím poručit, ale ještě se neumím poslechnout. (Jára da Cimrman)
____________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – říjen 2004
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_________________________________________________
Povídka z Indie
Můj dobrý přítel otevřel šuplík u manželčiny komody a vyňal z ní
v hedvábném papíru zabalený balíček. Nebyl to obyčejný balíček, bylo v něm
velmi krásné spodní prádlo s krajkami. „Aha, to jsem jí koupil asi před 8-9
roky“, pomyslel si, ,,ale nikdy si ho neoblékla“.
„Chtěla si to obléci při zvláštní příležitosti. Teď, myslím, že je ten pravý
okamžik“, řekl. Přiblížil se k posteli a položil to prádélko k jiným věcem, které
byly připraveny pro pohřební službu. Jeho manželka totiž zemřela. Pak se ke
mně obrátil a řekl: „Neukládej nic na zvláštní příležitost. Každý den je ta
příležitost, každou chvíli je ten zvláštní okamžik".
A já dodnes myslím na jeho slova. Změnila můj život. Trávím víc času se
svou manželkou, se svými dětmi, se svými přáteli, mezi mými květinami
a méně v práci. Klidně si sednu na balkon, kochám se přírodou, čtu si.
Pochopil jsem, že život je sbírka zkušeností, kterých si máme vážit. Klidně
denně používám křišťálové skleničky, oblékám si nové oblečení a používám
i drahou kolínskou.
Už si nic neschovávám na později. Fráze, jako např. „až jednou na to vyjde
čas“, „při nějaké vhodné příležitosti“, „až už to bude stát za to“ z mého
slovníku zmizela. Dělám, chci slyšet a vědět vše hned. Nejsem si jistý, co by
žena mého přítele udělala, kdyby věděla, že už zítra nebude. Slovo „zítra“
každý z nás bere dost na lehkou váhu. Kdyby to opravdu věděla, nejspíš by
zavolala všem rodinným příslušníkům a dobrým přátelům, aby je ještě
pozdravila. Jistě by zavolala lidem, s nimiž měla nějaká nedorozumění, pár
lidem by se např. omluvila, odpustila by všem, kdo jí ublížili. Myšlenka, že by
zašla i do čínské restaurace (byla její zamilovanou kuchyní), se mi dokonce
velmi líbí.
Nevyřízené maličkosti by mě osobně určitě rušily, kdybych věděl, že mé
dny jsou spočítané. Na nervy by mi také lezlo, že už se nebudu moci sejít
s lidmi, které jsem chtěl jednoho „vhodného“ dne navštívit a to, že bych věděl,
že už nenapíši dopisy, které jsem chtěl „jednou“ napsat, i to, že jsem lidem
kolem sebe tak málokdy říkal, že je mám rád a nesnažil se jim udělat radost
(zvlášť, když mě o to žádali). Teď se ale budu snažit nepropást ani okamžik,
budu dělat to, co mohu udělat dnes, co dělá i mně radost a přináší smích i do
mého života. Každičký den je přece zvláštní, každá minuta, každá vteřina...
z e-mailové pošty Evy Petrusové
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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
Říjen 2004
1.10. Pá
1.-3.10. Pá - Ne
2.10. So 14:00
3.10. Ne 18:00
4.10. Po 18:00
5.10. Út 9:00
6.10. St 19:00
7.10. Čt 17:00
19:00
8.10. Pá 17:00
11.10. Po 19:19
12.10. Út 17:30
14.10. St 19:00
15.10. Pá 8:00
17.10. Ne 13:00
19.10. Út 19:19
20.10. St 14:30
18:30
21.10. Čt 8:00
24.10. Ne
25.10. Po 20:00
1.11. Po
2.11. Út
16:30

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Terezie z Lisieux)
Františkánská burza
Shromáždění SFŘ spojené s rekolekcí
Po mši sv. Tranzitus, připomínka smrti sv. Františka
Slavnost sv. Františka z Assisi, předsedají bratři dominikáni
Setkání seniorů (každé úterý)
Mgr. Josef Förster: Význam misijního díla českého
františkána a cestovatele Remedia Prutkého
Výstava dětských kreseb: „Počasí a živly“
Ekumenická děkovná bohoslužba, diskuse (ERC, ČKA)
Setkání výtvarníků
Zpívání s kytarou
Beseda: Kdo má oči k vidění - O křesťanském vztahu k stvoření
Přednáška s diap.: A. Tarkovskij - Hledání hireoglyfů bytí
Připomínka 14ti umučených bratří
Farní výlet do Šárky (sraz na konečné tramvají č. 20 a 26)
Setkání s přáteli (nejen) z farnosti
Přednáška s diap.: Řím a Vatikán - RNDr. Ondřej Bartůšek
Večery ve středu (pro mládež pořádá ADCM)
Udílení svátosti nemocných (předem se hlásit v sakristii)
Sbírka na misie
Koncert: Markéta a Lazarové
Slavnost Všech svatých
Památka zesnulých
Rekviem za zemřelé členy SFŘ

Klub

kaple

Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub

Klub
Klub
Klub
kostel
Klub

kaple

Výstavy: v kapli sv. Jana Nepomuckého: 16. 9.–11. 10. 2004
denně 9-18
Vl. Morávek: dřevěné sochy, S. Čermáková: kresba na kameny,
bratři Lojdové: umělecká kovařina
Farní úřad, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
úřední hodiny: Po, Čt 14-16:30, Út, Pá 9-11:30
Aktuální informace najdete na internetových stránkách farnosti www.pms.ofm.cz
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresa redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Uzávěrka příštího čísla Sněženky je 15. 10. 2004.
Náklady na vytištění jsou 6,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
____________________________________________________
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