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Milí farníci,
čas prázdnin, který nám byl dán, vypršel jako srpnová obloha. Lidé rádi
vzpomínají na to, co bylo pěkné a těší se fotografiemi z míst, kde byli. Začíná
nám zase nový školní rok, ale zajisté bude jiný než předcházející, neboť jsme o
rok starší a některé věci či události se nenávratně změnily. I v naší farnosti, jak
jsem se již zmínil v předešlé Sněžence, bude změna. Od září máme nového
faráře, P. Antonína Klareta Dabrowského. Otec Michal v naší farnosti zůstává
jako výpomocný duchovní, a já i nadále ve farnosti budu jako farní vikář
(kaplan). P. Antonínovi (Tondovi) přeji, aby se mu v naší farnosti líbilo a aby
mezi námi byl rád. Záleží také na nás, jak jsme schopni spolupracovat a nechat
se vést. Jestli budeme jen vyžadovat spoustu aktivit nebo s nimi sami
pomůžeme…
Na konci srpna přišli také dva bratři novicové z Trnavy (br. Norbert a br.
Jan Kapistrán). Vám známí bratři Bonaventura a Jakub, který se ještě
připravuje na věčné sliby, jsou v Uherském Hradišti. Bratr Jakub bude mít
věčné sliby 23. září v našem kostele.
Doporučuji sledovat i naše farní internetové stránky www.pms.ofm.cz.
Přeji vám pokojný vstup do nového školního roku.
bratr Filip

Z FARNOSTI
Milý otče Michale,
velký dík a Pán Bůh zaplať za více než osmiletou
farářskou službu v naší farnosti.
vděční farníci
Hlavní pouť v Hájku u Prahy bude v sobotu 9. září 2006
9:45 křížová cesta, 10:30 mše sv. ze slavnosti Narození Panny Marie, celebrují
bratři františkáni, litanie. Možno zakoupit křesťanskou literaturu, občerstvení.
Podle počasí bude tradiční kurz španělské paelly (příprava na ohni), divadlo
(evangelický sbor od Salvátora).
Odpolední program pro děti připravuje Lucián.
Doprava:
BUS č. 307 v 8:10 ze Zličína (metro) do Červeného Újezdu, dále pěšky cca 1,5 km
BUS č. 347 v 8:15 ze Zličína (či v 8:27 z Bílé Hory) do Hostivic - Starých Litovic,
dále pěšky po staré poutní cestě cca 3,5 km
vlak v 8:20 z Masarykova nádraží do Jenče, dále pěšky cca 5 km
Návrat: BUS č. 307 Červený Újezd (cca 1,5 km od Hájku) – Zličín,
odjezd: 13:25; 15:25; 17:25
Poslední pouť v Hájku v tomto roce bude v sobotu 8. 10. 2006 k svátku Panny Marie
Růžencové. Mši sv. v 10:30 celebruje P. Vladimír Slámečka OP.

Biblická katecheze pro dospělé
První poprázdninové setkání zájemců bude ve středu 6. 9. v 19:00, sraz před
farou. Katechetka Mgr. Simona Skřivánková, tel.723 842 038

Mše svatá pro rodiče a děti (po prázdninách) bude v neděli 10. 9. 2006
v 10:15 v kapli sv. Michala. Pak již zase pravidelně každou neděli.

Soutěž: „Poznáme se navzájem?“
Fotografie z dětství našich farníků budou vystaveny na nástěnce v Klubu od
10. září 2006, vedle uvedeme seznam jmen.
Úkol: Přiřadit vždy k fotografii jedno jméno ze seznamu, kromě členů své
rodiny (ty samozřejmě poznáme). Své odhady odevzdejte do 30. 9. 2006
Heleně Podlahové (602 424 653) vždy v neděli (10-12) v Klubu. Vítěze čeká
odměna.
Helena Podlahová
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POZVÁNKA NA KONCERT
Milí přátelé a příznivci,
Ztracená kapela (kterou znáte z dětských bohoslužeb) letos v září oslaví 25
let společného hraní. Přijďte to s námi oslavit na koncert v neděli 24. září
2006 v 16 hodin do Tereziánského sálu břevnovského kláštera. Představíme
zde (s požehnáním biskupa Karla Herbsta) také naše nové CD a zpěvník
„Zpíváme si písničku 5 – Nastavte uši“.
Za Ztracenou kapelu Jan Štěpančík

Františkánská burza – bleší trh
Stejně jako v minulém roce Vás zveme na Františkánskou burzu do Klubu.
Budeme přijímat a nabízet různé drobné věci, předměty, všechno, co již
nepoužíváme, ale druhým může udělat radost nebo budou ještě moci použít.

Do burzy budeme přijímat všechno kromě ošacení, obuvi a knih.
Věci přijímáme zdarma a stanovíme minimální cenu. Výtěžek bude věnován
sociálně slabým rodinám.
Kde?
Klub u Panny Marie Sněžné
Shromažďování věcí: pátek 6. 10. 15-18 hod.
sobota 7. 10. 10-12 hod.
Prodej:

sobota 7. 10. 10-18 hod.
neděle 8. 10. 10-18 hod.

Helena Podlahová

Pán povolal dva bratry, kněze z řádu Menších bratří - františkánů:
P. Jaroslav Opršal OFM zemřel 9. 8. 2006 ve věku 77 let života.
Po vysvěcení v roce 1973 v Římě vstoupil do františkánského řádu, noviciát prožil na
La Verně. Po návratu do vlasti v roce 1990 se především věnoval nemocným.

P. Dr. Prokop Eduard Trykar OFM zemřel 17. 8. 2006 ve věku 76 let.
Vystudoval pedagogickou fakultu UK, avšak akademický titul obdržel po rehabilitaci
v roce 1990. Velkou část aktivního života pracoval jako zedník. V roce 1981 vstoupil
do františkánského řádu a v roce 1983 přijal kněžské svěcení. Do roku 1989 vykonával
svou kněžskou službu bez možnosti veřejného působení. Pak pomáhal ve farní službě a
sloužil mnoha ženským řeholním společenstvím. Zanechal mnoho duchovních plodů a
vděčných vzpomínek v duších věřících.

Náš Pán ať jim za jejich službu odplatí životem věčným.
__________________________________________________
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Koncert renesanční hudby
ve čtvrtek 7. září 2006 v 19:30
v chrámu Panny Marie Sněžné
účinkuje Pražský katedrální sbor, diriguje Josef Kšica
Vstupné dobrovolné.

Exkluzivní rozhovor pro Sněženku poskytl Radoslav Khom:
Radek, kostelník v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, ve
své funkci končí 27. srpna 2006. Tento fakt a další odpovědi na mé zvědavé
otázky mi sdělil Radek v kavárně Jericho v sobotu 19. 8. pod nátlakem
minimálním, a také mírně zkorumpován jedním pivem. Při této příležitosti mě
napadlo, že by nebylo od věci, část našeho rozhovoru zveřejnit ve Sněžence.
1. Radku, jaké je tvé příjmení, známe tě pouze jako Radka?
Budeš se divit, ale jmenuji se Radoslav Khom, takže i křestní jméno je trochu
jiné.
2. Moment překvapení jsi zvládl dokonale, ale prozraď mi, s jakým pocitem
odcházíš z této farnosti a z úřadu, který jsi zde s pokorou vykonával!?
Odcházím s pocitem radosti, neboť věřím, že povolání stát se knězem mám od
Pána. Přestože se mi po farnosti a lidech, kteří ji tvoří, bude stýskat, věřím, že
dle slov Ježíšových, dostanu „stokrát víc“.
3. Vzpomínáš si ještě, kdy poprvé u tebe zaťukalo na dveře přání jíti touto
cestou – kdy sis zvolil toto povolání? (Já sama jsem donedávna neznala pravý
a vznešený význam slova povolání. Domnívala jsem se, že znamená pouze
zaměstnání – prostě výkon jakékoliv profese. Dnes již chápu, že význam lze
odvodit uvědoměním si, KDO povolává, a tím je vlastně zodpovězeno, také
KAM!)
Ano, vzpomínám a vzpomínka je stále živá. Bylo to ve třetí třídě základní
školy, když jsem byl na mši svaté v jednom malém kostelíku Nanebevzetí
Panny Marie. Při liturgii jsem pocítil zvláštní silnou touhu po kněžství, která se
mi velice brzy vyjasnila při četbě knihy Don Bosco. A touha po tomto povolání
se mi o několik let později potvrdila a byla umocněna účastí na adoraci při mši
svaté na Svaté Hoře u Příbrami. Mši svatou tehdy celebroval biskup Jiří
Paďour.
4. Je mi známo, že tvému rozhodnutí stály v cestě překážky a ty nebyly malé.
Bylo pro tebe lehké je překonat?
Je tomu tak. Domnívám se však, že povolání, které nyní zkouším, má svou
ryzost. V Písmu vidíme mnoho příkladů Božích zkoušek pro ty, kteří byli
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povoláni. Bez modlitby a odevzdání se Bohu, jak je nám příkladem Panna
Maria, člověk takové zkoušky není schopen překonat.
5. Máš jistotu, že budeš schopen obětovat vztahy ze sekulární sféry, např.
k ženám? Respektive jejich vztahy k tobě?
V kněžském životě se odevzdává mnohem víc. Jak jsem ti již řekl, člověk musí
být mnoho zkoušen. Věřím, že Ježíš mi dá sílu vytrvat, tak jako všem, kdo
v Něho doufají.
6. Kam tedy přesně odcházíš?
Od září 2006 nastupuji jako kandidát kněžství Litoměřické diecéze do
teologického konviktu, který je přípravným ročníkem kněžského semináře.
Litoměřická diecéze je v současné době považována za nejateističtější českou
diecézi. Zároveň již mnoho let má tato diecéze jeden z nejmenších počtů
kněžského dorostu. Chtěl bych se pokusit tento deficit snížit.
7. Jako kandidát kněžství máš určitě představu o tom, kteří jsou poslední kněží
pocházející z této farnosti?
Pokud vím, tak posledním vysvěceným knězem je pater Radim Tutr, který se
stal knězem Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve. Mnoho let před
ním pater Vladimír Kellnar. Ten dnes zastává funkci vikáře našeho vikariátu.
8. Kdo tě v tvém povolání nejvíc podporoval?
V počátcích pater Martin Duchoslav, který byl farářem ve výše zmiňovaném
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dále pater Ondřej Pávek, farář u sv.
Václava na Smíchově, který byl mým zpovědníkem. V době vztahující se
k farnosti Panny Marie Sněžné je to pater Radim Tutr, který je mým
dlouholetým přítelem, nyní i zpovědníkem, a odevzdávám se rovněž pod jeho
duchovní vedení.
9. Závěrem otázka přímo na tělo. Mohl bys pro čtenáře Sněženky odtajnit
konspirační význam slova KOBRA?
Snad se příliš nezpronevěřím ostatním členům KOBRY, ale mohl. Kobra je
název společenství, které vzniklo neoficiálně z touhy po sdílení na společné
cestě k Bohu. Je to zkratka slov: kostelní bratrstvo. Členská základna
Kostelního bratrstva se doposud omezovala pouze na okruh lidí z kostela
Panny Marie Sněžné. Podmínkou členství je uvědomění si, co nás sdružuje.
Jednoduché, ale podstatné a určující.
Děkuji ti Radoslave – budeš nám chybět, takže piš a buď s Bohem (podávám si
přihlášku do KOBRY).
Neformálně spolu rozmlouvali: Radoslav Khom a Božena Harmáčková.
__________________________________________________
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Děti u Panny Marie Sněžné
Do farnosti P. M. Sněžné docházejí děti různého věku, počínaje kojenci a
konče dospívající mládeží. Některým věkovým skupinám farnost nabízí
možnosti výuky náboženství, přípravu ke svátostem (první svaté přijímání,
biřmování), děti mají jim uzpůsobenou nedělní bohoslužbu, občas se jde
společně na výlet nebo do kina, jezdí se na tábory…
Ale je opravdu o děti u Panny Marie Sněžné postaráno?
Zcela určitě nejsou pokryty všechny věkové kategorie, chybí návaznost,
děti docházejí víceméně na „výukové“ hodiny, nemají moc prostoru se
setkávat, navazovat a rozvíjet přátelství, žít ve farnosti. Chybí akce pořádané
pro děti. Zájem by byl veliký, hodně dospělých i dospívajících by rádo přidalo
ruku k dílu, ale nemají strukturu, síť, které by se chytili.
Myslíme si, že přilnutí našich dětí k farnosti, ukotvení zde ve vztazích mezi
sebou a k Bohu, je pro ně, vedle rodiny, dalším významným opěrným bodem
při hledání sama sebe. Chceme, aby naše děti považovaly chrám Panny Marie
Sněžné za svůj kostel, za místo, které znají, kde se cítí dobře. Kde vědí, že
potkají své lidi – kamarády, přátelé, bratry františkány, kněze, ke kterým mají
důvěru. Že je to místo, kde najdou pomoc, kde se mohou naučit žít s Bohem,
kde najdou odpovědi na své otázky, kde mohou vyrůst v dospělé lidi, kde se
všichni setkáváme při bohoslužbě, o slavnostech i všedních dnech. Rádi
bychom, aby farnost P. Marie Sněžné byla jejich farností od nejútlejšího věku.
Neustále si stěžujeme na to, že na té a té akci nás bylo málo, že jsme vlažní,
že kostelem jen procházíme a zase rychle spěcháme domů, atd. Ale v čem to
tkví? Myslíme si, že je to víceméně proto, že mezi námi nejsou ta pravá
přátelství, že se leckdy snažíme vytvořit cosi uměle, násilně. Ta opravdová
přátelství začínají už v dětství. Pojďme našim dětem vytvořit u P. M. Sněžné
takové prostředí, kde by se mohla přátelství vytvářet a utvrzovat. Aby se
nemohly dočkat neděle, kdy už už budou moci jít do kostela, anebo ve všední
den na náboženství a na spolčo. Proto jsme, společně s bratry Michalem a
Filipem, dali hlavy dohromady a domluvili se na jednotnější koncepci péče o
děti a mládež v naší farnosti. Snažili jsme se nevynechat žádnou věkovou
skupinu, a zamýšlíme věnovat se dětem kontinuálně, pravidelně,
synchronizovaně a přitažlivě, jak nám to jen půjde.
Zde uveřejňujeme aktivity, které se zatím chystají pro děti u Panny Marie
Sněžné ve školním roce 2006/2007.
Budeme se také snažit aktuálně informovat o probíhajících akcích
prostřednictvím Sněženky a internetových stránek farnosti.
Milí rodiče i ostatní farníci, počítáme s vaší podporou a angažovaností a
těšíme se na vaše děti!
Jana Dýda Štěpančíková, Alenka Brožová, Jana Nermutová
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Program pro děti a mládež ve školním roce 2006/2007
MŠE SVATÁ
Tradiční "dětská" mše uzpůsobená liturgií a homilií
pro rodiče a děti dětem. S kytarovým doprovodem.
Program pro nejmenší děti, které nechodí (a ani se
Nedělní LUCIÁN
zatím nepřipravují) ke svatému přijímání. Probíhá v
Mgr. Alenka Brožová
době, kdy je na "dětské" mši bohoslužba slova. Náplní je
Bc. Jana Štěpančíková
převyprávění evangelia prožitkovou formou.
Společenství nejmenších – předškolních – dětí a jejich
rodičů. Pravidelné, každotýdenní setkávání, jedno
dopoledne v týdnu v areálu kláštera. Čeká nás putování
Luciánova ŠKOLIČKA
církevním rokem, procházka Biblí, setkání se světci a
také vše, co se při nedělním Luciánovi nestihne.
Mgr. Alenka Brožová
Výuka náboženství nejmenších školních dětí.
NÁBOŽENSTVÍ
Úterý 17,00-17,45 v učebně kláštera (z Františk.
pro děti 1.-3. třídy zahrady). Lze i ve čtvrtek od 17 nebo v pátek od 16, dle
Mgr. Taťána Lenfeldová
dohody. Schůzka rodičů 5. a 12. 9. v 17 hod. před farou.
PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ
PŘIJÍMÁNÍ pro děti mladšího Pondělí 17,00-17,45 v učebně kláštera (z Frant.
školního věku
zahrady). Lze i ve čtvrtek od 17 nebo v pátek od 16 dle
Mgr. Taťána Lenfeldová
dohody. Schůzka rodičů 5. a 12. 9. v 17 hod. před farou.
Luciánova ŠKOLA
pro děti 1.-3. třídy spojená
S PŘÍPRAVOU NA 1. SVATÉ
PŘIJÍMÁNÍ
Mgr. Lenka Zemanová

Náboženství pro nejmladší školáky spojené s přípravou
na 1. svaté přijímání, a to hravou, zážitkovou formou.
Bude probíhat od konce září/od října v areálu kláštera.
Katechetka Lenka je maminkou Anežky, Amálky a
Markétky, které znáte z Luciána.
Náboženství pro starší školní děti bude ve středu
NÁBOŽENSTVÍ
17,00-17,45 v malém refektáři kláštera (z Frant.
pro děti od 4. třídy zahrady). Schůzka zájemců se koná 6. a 13. 9. v 19 hod.
Mgr. Simona Skřivánková
před farou.
Společenství teenagerů
Společenství mládeže cca 11-15tiletých.
VICHŘICE
Povídání, modlení, poznávání, setkávání, hledání,
br. Filip Rathouský OFM
katecheze, témátka, čajovna…
Mgr. Jana Nermutová
Čtvrtek 17,00-18,30 v prvním patře kláštera v La Verně.
Společenství dospívajících
br. Filip Rathouský OFM
Tradiční „Filipovo“ spolčo dospívající mládeže.

Kontakty: (kde je možné se domluvit na konečných termínech…)
Fara: tel: 222 246 243, e-mail: fara.pms@centrum.cz
Alenka Brožová: tel: 776 220 870, 224 224 717, e-mail: alenkab@volny.cz
Táňa Lenfeldová: tel: 776 638 577, 974 816 439 (zaměstnání), tlenf@seznam.cz
Jana Nermutová: tel: 737 127 985, 233 338 669, jana.nermutova@centrum.cz
Filip Rathouský: tel: 723 189 871, 224 490 350, e-mail: filip@ofm.cz
Simona Skřivánková: tel: 723 842 038
Jana Štěpančíková: tel: 737 72 22 05, e-mail: dyda@cbox.cz
Lenka Zemanová: tel: 607 920 917, 284 826 514, e-mail: lenka@jelly.cz
__________________________________________________
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Každou druhou sobotu v měsíci
budeme pořádat nějakou akci pro děti – výlet, divadlo, výtvarnou dílnu…
Počítejte s tím ve svých diářích!!
V ZÁŘÍ to bude setkání na pouti v Hájku (v sobotu 9. září, podrobnější
informace na str. 2). Pro děti bude připraven doprovodný program.
V říjnu se můžete těšit na výlet a na divadelní představení Víti Marčíka!!
Těší se na Vás Lucián

CO NÁS ZAUJALO
Na kolech po jižní Moravě
„Teď jsme měli jet doprava. Kousek se vrátíme.“ Kolona cyklistů se
rozjíždí od malé továrny zpátky do vesnice. Obloha je ocelově temná, každou
chvíli začne pršet, a do cíle zbývá ještě deset kilometrů. Doprovodná škodovka
s nákladem spacáků a karimatek se nachází daleko před skupinou. Členové
výpravy se převlékají do bund a pláštěnek a vyrážejí dokončit dnešní etapu.
Cyklistické putování po jižní Moravě, které jsme podnikli v polovině srpna,
sice provázelo aprílové počasí, avšak i s tím musejí poutníci počítat. Mnohem
důležitější a silnější než občasné přeháňky byl vznik společenství. Všichni, kdo
jsme cestovali, patříme do farní rodiny u Panny Marie Sněžné, ale ne všichni
jsme se před odjezdem osobně znali. Návštěvníci tří různých nedělních
bohoslužeb. Helenka Podlahová po loňské výpravě do jižních Čech
naplánovala trasu, spojující františkánské kláštery v Uherském Hradišti
a v Brně. V prvním z nich nás přivítal otec Antonín Klaret OFM, od září farář
u Panny Marie Sněžné,v dalším bratři Ignác a Justin.
Nedělní bohoslužbu jsme slavili v bazilice na Velehradě a téhož dne jsme
zamířili do barokního kostelíka sv. Antonína u obce Blatnice. Když už je
člověk na výletě, nenechá si ujít ani světské radovánky, třeba ochutnávku vín
ve sklepě v Břeclavi, ovšem naše výprava se číší chopila až po modlitbě
v moderním chrámu sv. Václava. Dalším turistickým lákadlem byly
romantické stavby Lednicko-valtického areálu včetně slavného minaretu. Ani
při projížďce rozbahněnými lesními cestami nepostihla nikoho z nás žádná
nehoda, jen občas měl náš „mechanik“ Lukáš Petrus práci se spadlými řetězy.
Jakou vzdálenost jsme za necelý týden ujeli, nikdo neví. Někteří měli na
řídítkách svých bicyklů elektronické tachometry, avšak přístroje se během
cesty ve vytrvalém dešti porouchaly. Aspoň si lépe uvědomujeme, že správné
putování nemůže být pouhou honbou za naježděnými kilometry.
Štěpán Havlíček

Děkujeme všem, kteří se podíleli jakoukoli pomocí na realizování našeho
farního putování.
Za skupinu poutníků H.P.
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DOPORUČUJEME
UKŽ pořádá v neděli 17. 9. pouť do Svaté Dobrotivé (Benigna) v Zaječově u
Příbrami. Program: 8.30 odjezd od Hlavního nádraží, 10.00 mše sv., prohlídka
areálu, odjezd do Příbrami, volno na oběd, návštěva restituovaného zámečku
s kaplí a statku Adámek v Čelině. V 17-18 hod. návrat. Závazné přihlášky na
tel. 220-181-329 nebo UKŽ, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 do 12. 9. 2006.
Ekumenická rada církví a Ekologická sekce ČKA zvou u příležitosti oslav Dnů
vděčnosti za stvoření všechny děti k účasti na výstavce dětských kreseb na
téma „Stromy, stromky, stromečky“. Kresby zasílejte nebo doneste na ERC
v ČR, Donská 370/5, 101 00 Praha 10. Nejpozději však do 30. září 2006!
Ekumenická bohoslužba ke Dnům vděčnosti za stvoření se koná 5. 10. od
18:00 hod. na Evangelické teologické fakultě v Praze 1, Černá 9. Po ní bude
diskuse o významu stromů a našem vztahu k nim.
Sdružení Pyramida, ADCM Praha a ROSA s.r.o., pořádají 3. ročník
hudebního festivalu VOX 006. Koná se v sobotu 14. 10. od 14 do 22 hod.
v kulturním domě Vltavská, Bubenská 1, Praha 7. Hrají křesťanské kapely.

HUMOR
Za rabínem přijde mladý Karpeles a ptá se: "Rabbi, mám se oženit?"
"A chceš se ženit?"
"No, nechci."
"Tak se nežeň."
"Ale tatík má pro mě lákavou partii."
"Tak se ožeň."
"Ale nemá dobrou pověst."
"Tak se nežeň."
"Ale je moc hezká."
"Tak se ožeň."
"Ale její rodina měla pletky s kriminálem."
"Tak se nežeň."
"Ale dají jí velké věno."
"Tak se ožeň."
"Když já, rabbi, nevím."
"Tak víš co? Nech se pokřtít."
"A proč, rabbi? Pomůže to?"
"No, hlavně budeš chodit otravovat faráře, a ne mě."
__________________________________________________
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MYŠLENKY
Chcete-li být úspěšní, nedívejte se na druhé, ale na ty první.
Nebývá těžké dělat věci nové, ale dobré.
Nejtěžší je život studentů. Je plný zkoušek.
Učedník bez kázně je jako voda bez koryta. (staročes. přísloví)
Získat maturitu či akademický titul je něco, jako mít papíry na hlavu.
Školní humor: „Ach, Bože, také jsi musel o prázdninách chodit do kostela?"
MUDr. Max Kašparů
Pokud se týká vzdělání Panny Marie, považuji její kádrové materiály za
kvalitní. Základní škola u svaté Anny, maturita u archanděla Gabriela,
nadstavba u svaté Alžběty, vysoká škola u východních mudrců a sv. Simeona,
postgraduál u svého Syna, permanentní konzultace u Ducha svatého.
Poradna prof. Dominika Pecky (1895-1981)
Je-li dítě ve škole neposlušné, není to vždy známkou zlé vůle. Neumí
poslouchat, toť vše. Vždyť dnešním dětem se doma nepřikazuje, nýbrž jen se
s nimi vyjednává. Je tedy třeba učit děti, aby chápaly souvislost mezi příkazem
a jeho provedením, a cvičit je, aby tato souvislost se jim stala zvykem
a samozřejmostí."
Modlitba
Bože, dej všem rodičům, učitelům a vychovatelům takové porozumění pro
děti a mládež, jaké měl tvůj Syn Ježíš Kristus. Vyzbroj je trpělivostí, aby se
nevzdávali, když nevidí uspokojivé výsledky a setkávají se s nekázní. Probuď,
Bože, svědomí naší mládeže a dej jí mysl, která se dovede zapálit pro všechno,
co je pravdivé a hodnotné. Posiluj nás všechny ve stálé naději a důvěře v moc
Ducha svatého. (Neznámý autor)
"Mějme se na pozoru, abychom v rozhořčení nad špatností se nehoršili i nad
pachatelem." (sv. Ignác)
Random Thoughts
Whenever we have been victorious, it was through spiritual strength rather
than the power and might of force.
Kdykoli jsme (český národ) byli vítězní, byl to výsledek naší duchovní síly,
nikoliv výsledek naší moci a násilí. (F. Palacký)
Hádanka nakonec
Znáte jméno nejstarší jazykové školy na světě?
Babylon.
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
neděle:
17:25 modlitba růžence
denně:
čtvrtek:
19-20 adorace v kapli sv. Michala
PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Září 2006
2. 9. So 10:00 Sliby noviců Norberta a Kapistrána
4. 9. Po 7:00 První konventní mše sv. po prázdninách
7. 9. Čt 19:30 Koncert renesanční hudby, účinkuje pražský katedrální sbor,
diriguje Josef Kšica. Vstupné dobrovolné.
8. 9. Pá
Svátek Narození Panny Marie
9. 9. So 10:30 Hlavní pouť v Hájku, celebrují bratři františkáni
10. 9. Ne 10:15 Mše svatá pro rodiče s dětmi (první po prázdninách)
12. 9. Út 17:00 Pracovní setkání farnosti s novým farářem
15. 9. Čt 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří
21. 9. Čt 19:00 Divadlo: „Oskar a růžová paní“ – divadlo Miriam
23. 9. So 10:00 Slavné sliby bratra Jakuba OFM
24. 9. Ne
Svatováclavská sbírka na církevní školství
28. 9. Čt
Slavnost sv. Václava, patrona české země
3. 10. Út 18:00 Tranzitus – po večerní mši svaté
4. 10. St 18:00 Slavnost sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
celebrují bratři dominikáni
6. - 8. 10.
Františkánská burza – bleší trh

kostel

Hájek
kaple
Klub
Klub

kostel

Klub

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
28. 8.-15. 9. „Poselství světla“, Olga Stárková, Josef Fiala, ve prospěch FCH
19. 9.-1. 10.
Klub výtvarníků u kostela Panny Marie Sněžné, 19. 9. v 17:00 vernisáž
Fara:

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
Aktuální informace najdete na internetových stránkách www.pms.ofm.cz.

Jak poslat příspěvek do Sněženky?
Přispívat do zpravodaje Sněženka může každý. Není třeba umět ovládat počítač a
používat e-mail (i když tyto formy vítáme), stačí rukopis alespoň trochu čitelný nebo
strojopis zaslat na adresu: Ludmila Jirsová, Soukenická 14, Praha 1. Nezapomeňte se,
prosím, podepsat. U převzatých článků uveďte zdroj.
redakce
_______________________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je 16. 9. 2006. Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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