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O úctě
Synonyma k tomuto slovu jsou například vážnost, pocta, uznání, respekt.
Toužíme po úctě druhých, těšíme se úctě, získáváme si úctu, máme něco nebo
někoho v úctě, a chováme k němu úctu, před někým se v úctě skláníme, na
někoho nebo na něco s úctou hledíme, někoho ctíme a vážíme si ho. Proč tolik
zájmu o jeden pojem? Protože se zdá, jakoby tento termín – úcta - už dávno
nepatřil nejen do našeho slovníku, jakoby nepatřil ani do našeho života. A
pojďme ještě dál, až ke slovu sebeúcta. Sebeúcta je pojem, který vyjadřuje cosi
velmi vážného, vznešeného, něco velice intimního a pro náš život podstatného.
Sebeúcta není namyšlenost, pýcha ani nadřazenost. Sebeúcta je náš vnitřní řád,
souznění vůle s touhou, sebeúcta je předpoklad naší schopnosti žít naplno,
umět se radovat, sebeúcta je podmínkou našeho štěstí. A sebeúcta souvisí
s naším svědomím, s naší výchovou, s naším postavením v rodině, ve
společnosti druhých. Mít sám sebe v úctě je plně v moci nás samých! Jestliže
ztratíme sebeúctu, propadáme se hluboko do neštěstí a bezvýchodnosti,
ztrácíme sílu žít…
-lud-

Z FARNOSTI
Beseda: Tavení města
(rozvoj Prahy v příštích desetiletích)

ve čtvrtek 2. února v 19:19 v Klubu
Přednáška + promítání.
Ing. arch. Zdeněk Meisner
Kompozice a dominanty města, subcentra, Vltava a waterfronty
(Karlín, Libeň, Trója, Modřany...), památková rezervace a skutečný počet památek,
veřejná doprava a veřejné finance, sociální kvalita, plánování. Srovnání Prahy
s evropskými metropolemi, aneb, jaká je dnešní strategie rozvoje.
"Tavení města" je příměr. Za komunismu byly taveny stříbrné svícny, aby mohl být
zpeněžen kov. Dnešní rozprodej městských pozemků má obdobný charakter.
Otázka: můžeme se bránit?

Osvoboď nás pravdou a obnov tvář země (Job 8,32; Žalmy 104, 30)
jsou mimo jiné také slova, která pronesl kardinál Tomášek 25. 11. 1989 ve
svatovítské katedrále k závěru oslav svatořečení Anežky České. Tenkrát
zakončil slavnostní mši takto: „Prosím vás, abyste v tyto dny spojovali odvahu
s moudrostí a odmítali cestu násilí. Bože osvoboď nás pravdou a obnov tvář
naší vlasti, celé země, celého světa!“ Toto prohlášení velmi souvisí s tématem
besedy ing. arch. Meisnera s názvem „Tavení města, strategie rozvoje města,
dominanty, památky, zahrady – návod k obraně.“
Obojí by se mělo stát výzvou i návodem k tomu, jak se oprostit od lhostejnosti
ke svému okolí, a k uvědomění si, že prostředí vytvářejí ti, co je zaplňují.
Navíc město lze obnovit také tím způsobem, že se zabrání jeho „tavení“ a
budou zachovávány veškeré památky jako odkaz našich předků.
Kdo chce „tavení města“ zabránit, a především každý, koho toto téma zaujalo,
má možnost přijít 2. 2. 2006 v 19:19 hod. do Klubu u Panny Marie Sněžné.
Srdečně zve a těší se na Vaši účast

Božena Harmáčková

Veřejné pracovní setkání farnosti bude v úterý 14. 2. v 19:00 v Klubu.
Své podněty a návrhy k projednání podávejte písemně do schránky u fary nebo
elektronickou poštou (e-mail je na poslední straně zpravodaje).
Poslední jednání farní rady se konalo 10. 1. 2006. Sešlo se celkem 13 farníků,
P. Michal a P. Filip a hostem byl P. Regalát.
Toto otevřené pracovní setkávání farníků se bude konat pravidelně 2. úterý
v měsíci v 19 hod. v Klubu. Může přijít každý, kdo má zájem o život farnosti,
kdo je ochotný věnovat čas druhým a pomoci.
L. Jirsová
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Setkání a beseda
se senátorem ing. Edvardem Outratou
ve čtvrtek 16. 2. 2006 v 19:19 hod. v Klubu
Narozen v r. 1936, válečná léta prožil v Londýně, kde byl jeho otec JUDr. Edvard
Outrata ministrem v exilové vládě E. Beneše. Po studiích (ČVUT) působil ve
Výzkumném ústavu matematických strojů jako programátor při vývoji prvních čs.
počítačů. Po sovětské intervenci 1968 odešel do Kanady, kde v letech 1969-1993
působil v Kanadském federálním statistickém úřadu, zpočátku jako specialista, později
byl členem jeho vedení a uplatnil se rovněž i na mezinárodním poli. V r. 1993 se vrátil
natrvalo do Prahy. Do r. 1999 byl předsedou Českého statistického úřadu, kde uplatnil
své zkušenosti a zasloužil se o jeho proměnu v moderní pracoviště, srovnatelné
s evropskými a světovými statistickými institucemi.
V r. 2000 byl zvolen senátorem, od r. 2004 je místopředsedou Senátu ČR.
Za svého kanadského exilu výrazně pomáhal a podporoval československé
exulanty, hledající útočiště v Kanadě. E. Outrata je erudovaným odborníkem v oblasti
statistiky i ekonomie se všestranným zájmem o veřejné, kulturní a poltické dění, je
zdatným diskutérem a díky své přátelské a otevřené povaze i vynikajícím společníkem.

Společně do divadla KOMEDIE,
Jungmannova 1, Praha 1, na představení

MIRIAM
podle hry Lenky Lagronové, režie: Jan Nebeský

v pondělí 20. února 2006 v 19:30 hod.
Jednotné vstupné je 140 Kč, pro studenty, důchodce a ZTP 100,- Kč.
Pokud se nás sejde alespoň dvacet, můžeme počítat až s 20 % slevou.
Přihlašujte se u paní Outratové osobně nebo telefonicky na 222 212 155.

Stručný obsah hry
Na starém židovském hřbitově se setkávají dvě ženy – Věrka a Mirka. Každá se tu
nachází z jiného důvodu. Jedna sem přichází s jasným úmyslem ukončit svůj život,
druhá tu bydlí v bývalé márnici. A toto jejich setkání je pro obě důležitým momentem
– doprovází ho totiž všudypřítomnost sochy Panny Marie, která v závěru hry dosti
překvapivě ovlivní životy obou dívek.
___________________________________________________
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Neobvyklé prostředí, ze kterého autorka vychází, se vkrádá i do jejích textů, z nichž
čiší křehkost, intenzivní osobní prožitek i neopakovatelný humor. Komorní tým, který
se na přípravě inscenace podílí, již v minulosti zaujal autentickým potenciálem své
umělecké výpovědi. Nesporného úspěchu se dočkala jejich společná inscenace
Terezka, věnovaná životnímu příběhu svaté Terezie z Lisieux. Oproti příběhu sv.
Terezie, se však Miriam odehrává v současnosti, i když se prostřednictvím svého titulu
obrací opět k historickým paralelám – jméno Miriam má totiž hebrejský původ a je
verzí jména Marie, oblíbeného v novozákonních dobách a jasně poukazujícího na
postavu Marie z Nazaretu.

Příprava na biřmování je každé pondělí od 17:00 (sraz před farou).
Biřmování bude udělováno v pražské katedrále na slavnost Seslání Ducha
svatého. Přípravu vede P. Filip Rathouský OFM.

Biblická katecheze pro dospělé se koná každou středu od 19:15 do 21:00
s Mgr. Simonou Skřivánkou. Sraz je před farou v 19:10.

Duchovní obnova farnosti v Kolíně byla pro malý zájem zrušena.
Přihlásilo se pouze 6 zájemců.

Volby do farní rady se v uvedeném termínu konat nebudou pro nedostatek
navržených kandidátů.

br. Filip

CO NÁS ZAUJALO
V pondělí 28. 11. 2005 se konal benefiční koncert v našem kostele. Částka
1700 Kč, která byla vybrána na dobrovolném vstupném, byla odevzdána faráři
Michalovi na opravu varhan. Srdečný dík patří účinkujícím, členům Státní
opery Praha, gymnazistce Beatrici Radosa i školnímu sboru sester voršilek, ale
také všem, kteří na koncert přišli. Vybraná částka není vysoká. Koncert
pořádala farnost především pro farníky, ale přišli pouze čtyři. Posluchači byli
především rodiče dětí. Zkusme se zamyslet a třeba nám napsat do redakce,
proč byl tak malý zájem z řad farníků o koncert s tak kvalitním obsazením a
s účelem ze vstupného přispět na opravu varhan v našem v kostele.
Ludmila Jirsová

V sobotu 17. 12. 2005 jsem se zúčastnil ve farním klubu vánoční besídky
pro mládež. Jsem pravidelným návštěvníkem již třetím rokem. Velmi mile
mě překvapila zorganizovanost této akce. Vtipně připravené hry zaručeně
navodily tu pravou vánoční atmosféru. Například ve velmi vyrovnané bitvě
v pojídání mandarinek zvítězil bezkonkurenčně pan Jiran s 15 mandarinkami
za minutu. Chci tímto poděkovat Honzovi Deutschovi a bratru Filipovi za
příjemně strávený čas. Doufám, že těchto akcí bude přibývat.
Petr
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Informace o duchovních úkonech v naší farnosti v roce 2005:
Svátost křtu přijalo 39 osob, z toho 21 dětí do 1 roku, 6 dětí od 1 do 7 let
a 12 dospělých, kteří byli součastně biřmováni.
První sv. přijímání přijaly 4 děti.
Do manželství vstoupilo 10 párů.
Svátost nemocných přijalo 54 osob.
Svatých přijímání bylo uděleno přes 63 tisíc.
Bratři měli dohromady asi 110 pohřbů (ať už kremací či uložení do hrobu).

Vigilie
V církvi se odedávna konala večerní noční bdění jako příprava na velké
slavnosti. Dnes přežívá už téměř jen vigilie velikonoční (obřady Bílé soboty).
U Panny Marie Sněžné už několik let, sice v malé skupině, slavíme vigilii před
slavností Matky Boží Panny Marie (před 1. lednem). Spočívá v tom, že
k breviářové modlitbě se čtením se připojují tři kantika a evangelium. Po
chvalozpěvu Te Deum se přechází do eucharistické bohoslužby slavnosti
Panny Marie. Tak jsme jménem farnosti zahajovali nový rok i letos. Není to
ovšem jediná forma, lze nabídnout jiné řešení slavení vstupu do nového roku.
br. Michal

CHARITA
Tříkrálová sbírka
Na letošní Tříkrálovou sbírku, která proběhla ve dnech 2. až 9. ledna, se v naší
farnosti přihlásilo pouze 6 dobrovolníků. Přestože původní záměr farní charity
byl takový, že vedoucími skupinek budou především ti, kteří od charity během
roku obdrželi finanční výpomoc, nikdo tak neučinil. A tak se s kasičkami do
ulic vydali opět stejní farníci jako v minulých letech. Letos nám přálo počasí,
neboť nebyl velký mráz. V Praze jsme pak mohli vidět hodně dětí, na pomoc
nám přišli koledníci až z Polska. Proto i na slavnostní mši svaté, sloužené
otcem kardinálem M. Vlkem na pražském arcibiskupství, byli převážně jen
samí králové – skupiny dětských koledníků měly krásné kostýmy a koruny.
Arcidiecézní charita Praha podpoří finančními prostředky z Tříkrálové sbírky
2006 vybudování kombinovaného projektu Azylového domu pro matky
s dětmi v tísni a Týdenního stacionáře pro seniory v Praze 5 - Hlubočepy.
V naší farnosti bylo vybráno 35 175 Kč. Z této částky se nám vrátí do farnosti
65 % na sociální účely.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do této akce, patří vřelý dík.
M. Kotland, koordinátor
___________________________________________________
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Tříkrálové zpívání
Na závěr Tříkrálové sbírky jsme jako každoročně zařadili zpívání koled před
naším kostelem na Jungmannově náměstí. Je to již hezká tradice – zpívání
a koledování zároveň. Průměrně 20 účinkujících spolu s Markétou a Petrem
Lutkovými (klávesy, kytara) a Evou Jiranovou (housle) ještě naposled
připomnělo kolemjdoucím vánoční atmosféru. Kdo si přišel alespoň na chvíli
zazpívat, obohatil se nejen o krásný zážitek předat trochu vánoční radosti, ale
i o zkušenost, že ve farnosti je společenství lidí, které obdarovává nejen druhé,
ale i sebe navzájem. Atmosféra v mrazivém počasí venku při koledách, ale i při
„rozmrzání“ v Klubu (nejen s horkým čajem), byla velmi srdečná a radostná.
Všem patří upřímné Pán Bůh zaplať. Dá-li Pán, sejdeme se opět za rok.
L. Jirsová

Adopce na dálku
Jenom pro připomenutí. Naše farnost každý rok posílá 4900 Kč do Indie, abychom
umožnili vzdělání devítileté holčičce Shilpě. Máte možnost si přečíst překlad dopisu
sestry Daphne, která má Shilpu na starosti, a dále překlad dopisu, který Shilpa napsala
v rodném jazyce „kannada“. Samozřejmě tento jazyk neumíme, ale dostáváme již dopis
přeložený do angličtiny.

Překlad dopisu s. Daphne z DJSC:
Milá Ludmilo Jirsová,
srdečné pozdravy od s. Daphne. Doufám, že těchto mých pár řádků vás zastihne ve
zdraví. Děkuji vaší farní charitě za laskavou podporu a lásku pro Shilpu. Je to díky
vám, že může mít naději na hodnotný život. Vaše podpora znamená pro její rodinu
velmi mnoho. Jsou velmi vděční a modlí se za vás.
Ráda vám sděluji, že Shilpa postoupila do 3. třídy. Při postupové zkoušce dosáhla
velmi dobrých výsledků. Připojuji roční vysvědčení, dopis, její fotografii a brožurku
o aktivitách našeho střediska. Jsem si jista, že to jsou pro vás dobré zprávy a ovoce
vaší lásky a povzbuzení.
O prázdninách byly pořádány tábory pro děti, kde byly děti vedeny k práci
s počítačem, dovednostem, tanci a diskusím na různá témata jako je chování,
sebeuplatnění, hodnotový žebříček, čistota, zdraví a hygiena atd.
Ještě jednou děkuji. Ať Bůh oplatí vaši velkorysost.
S láskou a vděčností v úctě s. Daphne, koordinátorka.

Milá farní charito u Panny Marie Sněžné,
tento dopis vám píše vaše milované dítě Shilpa (9 roků). Mám se dobře a doufám, že
stejně tak i vaše rodiny. Postoupila jsem z 2. do 3. třídy. Jsem ráda, že vám to mohu
sdělit. Moje sestra postoupila z 3. do 4. třídy. Děkuji vám za krásný dopis a milé fotky.
(K dopisu jsme přiložili 3 fotky z koledování 2005, red.) Sestra Daphne mi dopis přeložila.
Ráda jsem slyšela o Třech králích. Po dvou měsících letních prázdnin začala naše škola
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znovu. To je ode mne dobrá zpráva. V dubnu a květnu jsme měli 2 měsíce prázdnin.
Během nich jsem byla doma a hrála si s dětmi v sousedství. Prázdniny byly pěkné.
Moje škola začala 1. června. DJSC (tj. zkratka organizace, starající se o děti, které
chodí do školy, ale jsou finančně závislé na darech) mne vybavila školní uniformou,
knihami, deštníkem, taškou, sešity a zaplatila za mne poplatky. Děkuji vám za to moc.
Mám vás ráda a připojuji svůj vlastnoruční podpis.
Vaše milující dítě Shilpa Poojary

Dopis Shilpě do Karnataky v Indii
Před Vánoci jsme poslali dopis a pak ještě přání k Vánocům, kam jsme přidali
obrázky, které namalovala Editka Brožová. Taky jsme se zeptali, jak a s čím si hrají
děti v Indii o prázdninách. A popsali jsme, jak si hrají české děti. Taky jsme popsali,
že charita pomáhá nejen chudým lidem bez domova u nás v České republice, ale i
v zahraničí, např. v Pakistánu a jinde.
Dopis a překlady do češtiny připravuje pan Boháč, kterému tímto srdečně děkuji.
připravila L.Jirsová

Setkání zájemců o charitu
se konalo 17. ledna 2006. Paní Henrieta Votíková nás seznámila s činností
charity v roce 2005, zejména s projektem Máří, na který získala farní charita
grant ve výši 50000 Kč. Všichni přítomní doporučili pokračovat v projektu
Máří i v roce 2006. Byli jsme informováni o tom, že Mgr. Štěpán Ondřich,
který byl vybrán jako nový ředitel farní charity (viz článek Č. Bonaventury
v minulém čísle Sněženky), do funkce nenastoupil, ředitelkou zatím zůstává
paní Henrieta Votíková a nový ředitel charity se stále hledá. Následné otázky
se týkaly (kromě projektu Máří, kterému paní Henrieta věnovalo většinu času),
velmi okrajově Tříkrálové sbírky, komunikace charity s lidmi ve farnosti. Když
se rozproudila diskuse o dalších oblastech činnosti farní charity, muselo být
setkání ukončeno. Proto bude následovat další schůzka – již v úterý 7. 2. 2006
v 17 hodin. Na setkání mohou přijít všichni zájemci o práci pro charitu, i když
se nezúčastnili prvního jednání.
František Jirsa

Ještě jeden názor
Předpokládám, že každý křesťan alespoň v skrytu duše cítí, že je povolán
k lásce: k lásce k Bohu a všemu stvořenému, k sobě samému a k lásce
k bližním. A i když mnohdy přesně ani nevíme, ba ani netušíme, co všechno
taková láska obnáší, čas od času přicházejí chvíle, kdy si máme možnost
v praxi ověřit, jak na tom jsme. Život v našem farním společenství nám k tomu
dává bezpočet příležitostí, a já říkám bez ironie: zaplať Pánbůh za to! Za ta léta
budování farnosti – neboť jak jinak nazvat neustálé hledání její ideální podoby
___________________________________________________
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– jsem si mnohokrát jasně uvědomila, jak často je naše jednání mnohdy
s láskou neslučitelné. Buďto jsme ve své horlivosti příliš netrpěliví, nebo se
nedokážeme dostatečně vcítit do myšlení a pocitů svých bližních ve farnosti –
zkrátka a dobře, někdy se k sobě moc hezky nechováme. A to ani tehdy, když
se v dobré víře setkáváme, abychom něčemu užitečnému společně pomohli.
I naše setkání, věnované farní charitě, se bohužel neobešlo bez projevů
malé trpělivosti a nízké tolerance, ačkoliv by si toto téma zasloužilo spíše
projevy úcty ke každému, kdo se jím jakkoliv zabývá. Možná, že by napříště
stačilo jen více krotit své emoce a svůj temperament a více si uvědomovat
vzácnost okamžiku. Připadá mi, že až příliš snadno hazardujeme s Boží
trpělivostí a příliš často se z nás stávají svévolníci!
Ale nakonec přece jen nadějná zpráva: i přes výše zmiňované mělo setkání
i své pozitivní stránky. Ukázalo totiž, jak důležité je scházet se, komunikovat
spolu a společně hledat řešení situace, která se z takových či jiných důvodů
jaksi poněkud zadrhne. Zdá se, že farní charita bude skutečně farní tehdy, až
my farníci pochopíme, že se týká i nás samotných, že jsme za ni společně
zodpovědni. Máme naději, že příští setkání na toto téma bude již více věcné,
konstruktivní a jeho účastníci se k němu dostaví (včetně mě!) s lepší znalostí
Hana Outratová
konkrétní problematiky – farní charita si to určitě zaslouží.

Malé ohlédnutí
Skončil již čas vánoční i doba velkých předsevzetí a stojíme na prahu
nového roku, kdy je dobré uklidit si na svém pracovním stole a trošičku se
ohlédnout nazpět, abychom zjistili, co jsme pokazili, nebo též, co se nám
povedlo. Tak i já bych se zde chtěl, alespoň několika slovy, podívat nazpět
a zhodnotit práci farní charity.
Běžícím projektem v naší charitě je projekt „Máří“, který vznikl za podpory
Městské části Prahy 1. O průběhu tohoto projektu vás čas od času
informujeme. Pro zopakování: jde o aktivitu, která chce vytvořit profesionální
pracovní tým, nabízející ženám bez domova pomáhající pracovníky, kteří by je
dokázali vyslechnout, pochopit a nabídnout jim cestu z jejich nelehké situace.
Začátkem září 2005 vznikla pracovní skupina tří dobrovolníků a jednoho
pracovníka farní charity, kteří měli za úkol vytvořit do dvou měsíců pracovní
prostředí pro realizaci projektu. Vzhledem k tomu, že proti původní koncepci
nebylo možné z finančních důvodů vytvořit tým placených terénních
sociálních pracovníků, zahájili jsme projekt náborem dobrovolníků. Právě při
přijímání těchto pracovníků se nám potvrdil i náš předpoklad, že tato cílová
skupina je málo motivující pro dobrovolnickou práci. Setkáváme se často
s názory, že si tito lidé za svou nouzi mohou sami, nebo, že by tuto práci měl
suplovat „stát“. Tato zjištění nás vedou k přesvědčení, že naše práce bude mít
8

smysl pouze tehdy, dokážeme-li plně zajistit finanční zázemí pro fungování
týmu sociálních pracovníků. Na grantové žádosti z prostředků
přerozdělovaných v rámci globálního grantu pracujeme. Prostředky se budeme
snažit zabezpečit také prostřednictvím veřejné sbírky. Jednou možností
získávání prostředků v rámci veřejné sbírky je DMS zpráva. Tento projekt
vznikl právě na podporu činnosti neziskových organizací. Každý držitel
mobilního telefonu nebo pevné linky může podpořit malou částkou chod
neziskové organizace. Tato forma je zajímavá jako alternativa k pokladničce
v kostele. Prozatím se ještě nepovedlo zamezit nenechavcům, aby si získávali
neoprávněně peníze neustálým vykrádáním. Pro každého dárce je určitě
potřebné vědět, kam jeho prostředky putují a také, jak se použijí. Formou DMS
se dostanou přímo na účet farní charity, kde budou použity ve prospěch
potřebných, častěji nepřímo, jako mzdy pro pomáhající pracovníky, nebo
přímo jako finanční pomoc. Také budou použity na provozní náklady.
Součástí naší činnosti je též zajištění dostatečné informovanosti jednak
o našem projektu, ale též o celé problematice bezdomovectví. O projektu
informoval ve vánočním vydání Katolický týdeník. V rámci projektu „Máři“
přednesla 23. 11. 2005 paní farářka Krpálková v Klubu přednášku na téma
„Novodobé otroctví a prostituce“. Tato přednáška byla zmíněna i v rozhovoru
s paní farářkou v Křesťanském vysílání Českého rozhlasu. Dále je tento projekt
prezentován na internetových stránkách farnosti, je přeložen do německého
jazyka a chystá se odborný překlad do jazyka anglického.
Navštěvují nás klientky, které jsou ve velmi těžkých životních situacích a
tento projekt je oslovil právě proto, že je koncipován pouze pro ženy. Právě
bezdomovectví u žen se stává velice problematickou otázkou, a to nejen
v Praze, ale v celé republice. V tomto směru se nám jeví velice užitečná
spolupráce s panem Emilem, který je sám bezdomovcem a jeho orientace
v tomto prostředí je pro nás velikým přínosem. Spolupracujeme též
s Azylovým domem sv. Terezie, kde nám byla přislíbena lůžka pro naše
klientky, a kurátor pan Pěnkava nám přislíbil pomoc při vyřizování dokladů.
Rádi bychom v naší práci pokračovali, protože má svůj smysl, a to, jak se
ukázalo v posledních dvou měsících, i v prevenci.
Čeněk Bonaventura

HUMOR
Zemřel jeden řemeslník a přišel před nebeskou bránu. Když uviděl svatého Petra, začal
protestovat: Tak počkej, Petře, já jsem moc mladý na smrt, mně je teprve pětatřicet.
Svatý Petr se zamyslel, zahloubal do záznamů, pak se obrátil na řemeslníka a zavrtěl
___________________________________________________
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hlavou: Kdepak, chlapče, kdepak; podle toho, kolik sis nechal zaplatit odpracovaných
hodin, ti táhne na stodvacátý rok…

MYŠLENKY
Meditační Myšlenky Moudrých
1. Nový rok nevnímejme jako lákadlo ani strašidlo, je to jen příležitost se více
podobat Bohu.
2. Prosme Boha o to, aby ani v tomto roce nesplnil naše pošetilá přání.
3. Bohužel, často máme chtění hotové, ale nedokážeme při dobrém vytrvat.
4. Opravdu bych příští rok nenašel ani trochu času pro dobrovolnou práci či
pomoc někomu kolem?
5. Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc.
6. Nemáme právo být šťastní, jestliže štěstí nerozdáváme,
nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili (B. Shaw).
7. Otázka dne: Umíte proměnit svůj smutek ve skutek?
Random Thouthts:
Make your plans. However, write them on the paper, rather than in the concrete. A
man´s heart plans his way but the Lord directs his steps.
Dělejte si plány, ale pište je raději na papír nežli do betonu. Člověk uvažuje v srdci o
své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Báječně Bláznivé Bonmoty:
Naše veliké životní tempo naznačuje, že to s námi jde s kopce.
Volně podle L. Černocha:
Stojíme na rozcestí dvou cest: Cesta Kristova začíná službou a ukázněností, končí však
věčnou hostinou. Druhá cesta začíná radovánkami a veselým hodováním, končí však
bolehlavem a věčným zvracením. Vyberme si!
Duchovní jednohubka Maxe Kašparů:
“Bůh není zakázkový krejčí, který nám střihne život podle našich představ. Bůh je
dárce kvalitních látek i účelných modelů a záleží jen na nás, co si z nich ušijeme.“
Abbé Pierre:
"Život je trocha času, který byl dán naší svobodě, abychom se naučili milovat, a tak se
připravili na setkání s Věčnou láskou."
Přísloví 10, 27
Bázeň před Hospodinem přidává dnů, kdežto svévolníkům se léta krátí.
Hádanka nakonec:
Víte, kteří pozemšťané jsou nejméně namyšlení?
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník
Jsou to astronomové a kosmonauti.
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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 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
17:25 modlitba růžence
19-20 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Únor 2006
30. 1.
1. 2.
2. 2.

3. 2.
4. 2.
5. 2.
7. 2.
9. 2.
12. 2.
14. 2.
15. 2.

16. 2.
19. 2.
20. 2.
26. 2.
27. 2.
1. 3.
5. 3.

Po 17:00
18:00
St 19:10
Čt
18:00
19:19
Pá
So 14:30
Ne 14:30
Út 17:00
Čt 18:30
10-12
Út 19:00
St
8:00
14:30
18:30
Čt 19:19
Ne
Po 19:30
Ne 14:30
Po 18:00
St
Ne

Příprava na biřmování (sraz před farou, dále každé pondělí)
Mystagogie – setkání nedávno pokřtěných
Katecheze pro dospělé (sraz před farou, dále každou středu)
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Žehnání svící a průvod
Přednáška "Strategie rozvoje města" – ing. arch. Z. Meisner
Udílení svatoblažejského požehnání
Rekolekce SFŘ
Shromáždění SFŘ
Setkání zájemců o farní charitu
Videoprojekce: Jiří Trnka: Špalíček (Střed na okraji)
Prodej křesťanských knih
Veřejné pracovní setkání farnosti
Výroční připomínka 14ti umučených bratří
Přednáška s diapozitivy: Benelux (UKŽ)
Večery ve středu, program nejen pro mládež (ACDM)
Beseda se senátorem ing. Edvardem Outratou
Sbírka Haléř sv. Petra
Návštěva představení MIRIAM v divadle KOMEDIE
Setkání rodin SFŘ
Mystagogie – setkání nedávno pokřtěných
Popeleční středa – den přísného postu
1. neděle postní
Sbírka na Arcidiecézní charitu

Klub

Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub

Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, fara.pms@centrum.cz
úřední hodiny: Po 14–17:30, Út 9–11:30, Čt 14–15:30, Pá 9–11:30
Farní charita: St 9-13, 14-16:30 na faře
Aktuální informace najdete na internetových stránkách www.pms.ofm.cz.
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