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Pozdravení návštěvníkům kostela Panny Marie Sněžné
Se začátkem měsíce září jsem nastoupil do služby faráře tohoto
kostela. Obracím se na vás tímto oslovením, protože chci pozdravit nejen
farníky, ale i ty, kdo sem přicházejí z jiných farností a jsou pravidelnými
návštěvníky zdejších bohoslužeb. Netrpím představou, že ve farnosti všechno
změním. Chci nejdříve pozorovat, jak vžité systémy fungují. Proto prosím,
abyste na mne nespěchali s takovým rozhodováním, které by mělo dlouhodobý
dosah. Jsem si však vědom i zodpovědnosti, která mně byla svěřena, proto
předpokládám, že toto rozhodování nebude nikdo urychlovat bez mého
vědomí. Naše farnost je zvláštní tím, že je svěřena řeholnímu společenství.
Mám tedy být prostředníkem mezi řeholním společenstvím a vámi. Musím
proto vnímat obě strany. Podpořen vašimi modlitbami a vstřícností se o to chci
pokusit.
bratr Antonín Klaret
farář

Náboženství a katecheze 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 setkávání se koná každý čtvrtek od
9:30 v malém refektáři (vstup z Františkánské zahrady).
Čeká nás putování církevním rokem, procházka Biblí,
Luciánova ŠKOLIČKA
setkání se světci a také vše, co se při nedělním
Luciánovi nestihne.
Mgr. Alenka Brožová
Pondělí 16:45-18:00
NÁBOŽENSTVÍ
18:00 možnost společné mše svaté v kostele
pro děti 1.-3. třídy pátek 15:45-16:00
Mgr. Taťána Lenfeldová
v učebně kláštera (vstup z Františkánské zahrady).
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
pátek
13:15-14:00
v učebně kláštera (vstup z Františkánské zahrady).

Náboženství pro starší školní děti
NÁBOŽENSTVÍ
středa
pro děti od 4. třídy 17:00-17:45 v malém refektáři
Mgr. Simona Skřivánková
(vstup z Františkánské zahrady).
Společenství mládeže cca 11-15tiletých.
Společenství teenagerů
Povídání, modlení, poznávání, setkávání, hledání,
VICHŘICE
katecheze, témátka, čajovna…
br. Filip Rathouský OFM
čtvrtek 17:00-18:30
Mgr. Jana Nermutová
v prvním patře kláštera v La Verně
Společenství dospívajících
br. Filip Rathouský OFM
Tradiční „Filipovo“ spolčo dospívající mládeže.
Katecheze pro dospělé
Mgr. Simona Skřivánková Středa 19:15-21:00. Sraz před farou v 19:10.

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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Z FARNOSTI
Slavnost svatého Františka z Assisi
Zvu vás všechny v předvečer svátku na "Tranzitus", což je bohoslužba
k oslavě Františkova vstupu do nebeského království.
Bude se konat v úterý 3. října po mši svaté, která začne v 18:00.
Ve středu 4. října v 18:00 budou slavnostní mši svatou celebrovat
bratři dominikáni.
bratr Filip

Františkánská burza – bleší trh
Stejně jako loni Vás zveme na burzu. Přijímáme různé drobné věci, předměty,
všechno, co druhým může udělat ještě radost nebo to budou ještě moci použít
(kromě ošacení, obuvi a knih). Věci budeme přijímat zdarma a nabízet za
minimální cenu. Výtěžek bude věnován sociálně slabým rodinám. Přijďte
udělat radost sobě i druhým.
Kde?
Klub u Panny Marie Sněžné (vchod z Františkánské zahrady)
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.

Přednáška
Papež Pius XII.
jeho osobnost a působení se zvláštním zřetelem k období 2. světové války
a židovské otázce

P. Mgr. Petr Alkantara Houška OFM

v úterý 17. října v 19:19 v Klubu

Vizitace farnosti
V pátek 20. října 2006 bude konat vizitaci farnosti P. Michael Slavík,
generální vikář. Večer v 19:19 v Klubu bude setkání s farností.
V neděli 22. 10. v 9:00 bude celebrantem P. Michael Slavík, generální vikář.

Pondělí 23. října 2006
v 10:00 při mši sv. bude Jakub František Sadílek skládat doživotní slavné sliby
v 18:00 bude tradiční mše sv., kterou bude celebrovat jeden z vojenských
kaplanů české armády (je svátek sv. Jana Kapistrána, patrona
vojenských kaplanů).
____________________________________________________
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Pozvání do Klubu na výstavu
Ve dnech 20.-22. 10. 2006 se uskuteční v našem Klubu výstava fotografií
většiny českých, moravských a části slovenských hradů a zámků, které zachytil
během posledních let fotograf amatér Dušan Jakeš.
20. 10. 2006 v 17:00 vernisáž (pátek),
21. 10. 2006 bude otevřeno od 9:00-17:00 (sobota),
22. 10. 2006 od 10:00-17:00 (neděle).
Na Vaši návštěvu se spolu s autorem těší Jiří Petrus.

Beseda s hudebním publicistou Jiřím Černým
se koná 7. 11. 2006 v 19:19 v Klubu u Panny Marie Sněžné.
Hlavní téma: Postkomunistická média,
čemu věřit a čemu ne v množství informací.
Zve Zdeněk Řeřicha.

Setkání dvou hudebních stylů
Naše farnost P. Marie Sněžné pořádá již tradičně několik benefičních koncertů
v roce. Srdečně zveme vás, návštěvníky kostela, na jeden z nich
v pondělí 30. 10. v 19:15
a věříme, že na ukončení měsíce října, který je věnován úctě Panně Marii, to
bude pro každého posluchače příjemný a obohacující zážitek.
Po koncertě máme možnost se sejít v Klubu i s účinkujícími umělci.
Ludmila Jirsová

Folk je žánr, který má své kořeny v anglosasských zemích. Samotné slovo
folk znamená v angličtině lid. Spojení Folk Music znamená tedy lidová hudba,
lidová písnička. Těžko ale můžeme čekat, že se hudebně vyjádří třeba žížala.
Takže dovedeno do důsledků je vlastně každá hudba lidová, protože je
vytvořená, interpretovaná a poslouchaná člověkem. Proto je těžké vymezit, co
znamená pojem vážná, klasická hudba. Melodie z díla Mozartova si, v období
jeho života, pískali kluci na ulici. Nicméně je možné, že v současné době si
různé hudební žánry více přitáhly a rozdělily své posluchače. Někdo preferuje
hard rock, někdo dechovku. Ani dělení na dobrou a špatnou hudbu nemůže být
objektivní. Podle mne je prostě vnímání hudby zcela individuální. Proto taky
můžeme přijímat hudbu jako fenomén a nepřemýšlet, proč nás přitahuje. Tím
jsem se vlastně dostala k tomu, že název našeho koncertu není úplně správný.
Protože hudba je prostě hudba.
Martina Podéšťová, členka SOP
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Koncert dvou hudebních stylů
duchovní hudby vážné a folkové

v pondělí 30. října 2006 v 19:15 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
Účinkují:
členové Státní opery Praha:

hudba folková:

Martina Podéšťová zpěv
František Ryšavý zpěv
Vít Bulíček housle, zpěv
Markéta Lutková varhany
Petr Lutka kytara, zpěv

Program:

P. a M. Lutkovi, Vítej, Růže tajemná, č. 1
W. A. Mozart, Ridente la calma
A. Caldara, Sebben crudelle
C. Franck, Pannis angelicus
P. a M. Lutkovi, Vítej, Růže tajemná, č. 2
J. Haydn, Stabat mater, Fac me vere
J. Ph. Rameau, housle, varhany
P. a M. Lutkovi, Národ v nebi, č. 5
A. Dvořák, Biblické písně, č. 7
A. Dvořák, O sanctissima

Petr a Markéta Lutkovi
Martina Podéšťová
Vít Bulíček
František Ryšavý
Petr a Markéta Lutkovi
Martina Podéšťová
Vít Bulíček
Petr a Markéta Lutkovi
František Ryšavý
Martina Podéšťová
a Vít Bulíček
A. Dvořák, Biblické písně č. 10
František Ryšavý
Petr a Markéta Lutkovi
P. a M. Lutkovi, Národ v nebi, č 12
A. Vivaldi, koncert a moll, 3. věta, housle, varhany
Vít Bulíček
A. Vivaldi, Domine Deus
Martina Podéšťová
P. a M. Lutkovi, Národ v nebi
Petr a Markéta Lutkovi
J. S. Bach, Phoebus und Pan, arie Momus Martina Podéšťová
J. S. Bach, Gigue, housle, varhany
Vít Bulíček
P. a M. Lutkovi, Vítej, Růže tajemná, č. 8 Petr a Markéta Lutkovi
Vstupné dobrovolné
____________________________________________________
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CO NÁS ZAUJALO
První velké poprázdninové setkání v Hájku …… 9. 9. 2006
Celé setkání počalo v Hájku v 9:30 na křížové cestě, na kterou jsme se
postupně sjížděli a scházeli. Po skončení následovala mše svatá, o kterou byl
tak velký zájem, že lidé stáli ještě před refektářem, protože se tam nevešli.
Když mše skončila, klášter v Hájku byl plný lidí, jak z farnosti, tak i z okolí
Hájku. Po mši (ještě v refektáři kláštera – pozn. redakce) následovaly litanie
k Panně Marii, kde se všichni, prodchnuti františkánským duchem, modlili a
zpívali. (Loreta je v tuto dobu pod lešením a rekonstruuje se) Po litaniích měli
mladí farníci z Kladna pásmo k Panně Marii pod mariánským sloupem. Poté se
lidé navzájem seznamovali, bavili a poobědvali. Mládež (i se mnou) od Sněžné
sekala dříví a připravovala jídlo a oheň na odpolední „vaření s Filipem“.
Když se lidé, čili „naše velké farní společenství“, dalo tak nějak
dohromady, šli jsme se podívat na vystoupení o založení Hájku, které si
pečlivě připravila mládež z evangelického sboru od Salvátora.. Po vystoupení
jsme se šli podívat, jak náš skvělý kněz Filip vaří vynikající Paellu (tradiční
španělské jídlo) na ohni. Všichni vyloženě „slintali“, když jsme se koukali na
přípravu. Ostatně, kdo má zájem, ať se zeptá br. Filipa, co to je a z čeho se
dělá. Když byla Paella hotová, všichni jsme si smlsli. Po papáníčku si velcí
povídali a my mládežníci jsme se smáli a povídali si různé vtipné historky a
„drby z farnosti“.
Více píše můj bratr, který šel po papáníčku na odpolední akci s Luciánem.
Děkuji všem, kdo tam byli…
Vaše farnice Barbora Macková

Asi od 14,00 se konaly v Hájku aktivity, které připravil Lucián. Byly tam
různé soutěže, jako například Člobrdo – vylepšené Člověče, nezlob se.
Rybičky – to byl takový rybníček a v něm plno bonbónů! Poté se krmil
hladový medvěd. Také se dokresloval kostel na papíře a po dokončení vypadal
báječně. Prolézalo se strašidelným tunelem, všichni to zvládli! Ještě se skákalo
přes švihadlo a dělaly se na něm osobní rekordy. Na hyper-super trampolíně se
všichni vyřádili. Puzzle se také skládalo – asi 4 druhy. Ani kuželky nechyběly!
Prostě si to všichni užili!
Tonda Macek
______________________________________________________________________

Milí čtenáři,
snažíme se, aby ve zpravodaji bylo co nejvíce informací o dění ve farnosti.
Program je bohatý, ale dopisovatelů, kteří popíší své dojmy z farních akcí, je
málo. Možná, že krátký popis prožité události někoho osloví a příště přijde
také. Pište, mailujte,…
Děkujeme Báře i Tondovi za příspěvky.
(redakce)
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Zážitek z prázdnin aneb Dárek od sv. Františka
Musím se s někým podělit o svůj zážitek z jedné červencové neděle, který
na mne udělal trvalý dojem. Přijela jsem v sobotu večer na chatu po mši svaté
místo nedělní, neb na Jílovišti není kostel, ani v okolí, kam bych došla pěšky.
Neměla jsem již možnost zjišťovat, kdo je přítomen v sousedních chatách, neb
bylo již pozdě. V takových případech udělám na otevřené verandě aranžmá,
jakože je v chatě více osob. Nainstaluji další židli, pod ni pánské boty, láhev od
piva...
Ráno jsem vstala a nikde nebylo ani živáčka. Pomyslela jsem si: Takový
krásný den, a nikde nikdo, pohlédla jsem na manželovo místo a konstatovala,
že je mi smutno. Povzdechla jsem: Ani ten ptáček tady není. (To bylo
nečekané, neb měli připravenou hostinu na krmítku cca 3 m ode mne a od něj
směrem ke mně plynule na zemi nasypáno pro ty, kteří nejsou tak průbojní a
ostatní je vyženou z krmítka. Jindy to mají již snězené.) Neuplynulo ani 15
vteřin a uslyšela jsem šum křídel a štěbetání. Přiletěly 4 pěnkavy a šly rovnou
na zem, batolily se mi kolem nohou – jsou důvěřivé. Během dalších 15-20
vteřin přiletěla rodinka brhlíku, též čtyři. Udivilo mne, že nešli na krmítko,
které jindy suveréně ovládnou a nepustí tam menší ptáky, nejvíc pronásledují
pěnkavy, které jsou mírumilovné a hned se před nimi klidí. Povídala jsem si, je
zle, pěnkavy skončí brzo. Ale byla jsem vyvedena z míry, neboť všichni se
živili, brhlíci se chovali proti své přirozenosti, nikoho neklovali (jindy se
klovou i navzájem), vládla mezi všemi pohoda. Rozesmálo mne to a rozverně
jsem nahlas řekla: "Tak ještě strakapouda.!" (To je druh datla s červeným
bříškem, velký je asi jako holub a velmi plachý.) Vídám jej jen v korunách
stromů nebo brzo ráno na krmítku přes záclonu za oknem. Když vyjdu,
okamžitě odletí. Ostatní ptáci včetně brhlíku, před ním mají respekt a hned
mizí. K mému úžasu přiletěli téměř okamžitě 4 strakapoudi, rodinka. Nikdy
jsem jich tolik pohromadě neviděla. Mimořádnost situace vynikla o to víc, že
se s ostatními batolili na zemi jako slepice, v prostoru 1,5-3 m ode mne. Nikdo
nikoho nevyháněl. Představení trvalo asi 3 minuty. Když jsem se probrala z
úžasu, zazněla mi v uších věta, kterou kněz při promluvě na včerejší mši svaté
několikrát opakoval: Bůh nemá rád, když jsme smutní..."
Tenhle příběh asi nezní pro lidi, kteří neznají tak důvěrně život a chování
ptáků (některých druhů), nijak mimořádně. Mne ohromila jak časová
návaznost, tak chování, neodpovídající jejich nátuře.
M. B.
z mailové pošty Ludmily Jirsové
____________________________________________________
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Projev velké lásky lze sdělit i malou výtkou
Vyjádřením vztahu a láskyplné starostlivosti o své ovečky bylo pro nás,
kterých se to bezprostředně týká, upozornění nového pana faráře Klareta na to,
čím je zahájena mše svatá a jakým aktem by naše účast na ní také měla končit.
Tímto způsobem, který nepochybně patří do jeho kompetencí, odhalil naši
neúctu a nepochopení celého obřadu. Nastavil zrcadlo všem, kteří přicházíme
na mši svatou po zazvonění a odcházíme před požehnáním, aniž si kdokoli
z nás uvědomuje, že tím nejen velmi ochuzujeme sami sebe o prožitek z celé
slavnosti, ale jasně definujeme vztah k Tomu Hostiteli, s nímž máme šanci se
potkat. Navíc vlastně obtěžujeme a vyrušujeme ty, kteří přišli včas. Bylo
podnětné si uvědomit, k jakému stolu si dovolujeme přicházet pozdě a od
jakého stolu vstáváme dříve, než hostitel. Jaký pokrm svým chováním
degradujeme na konzumaci v bufetu. Omlouvám se Vám proto, otče Klarete,
jménem všech „potrefených“ a děkuji za váš zájem o naše plnohodnotné
vnímání mše svaté i za jednoduchý návod, jak umocnit její radostné prožití.
Je příjemné a milé vědět, že Vám nejsme lhostejní a že Vám na nás záleží.
Božena Harmáčková

Spolupráce s Ukrajinou
Ve dnech 15. a 16. září 2006 nás navštívila paní Jevgenija Losová, ředitelka
charitativní organizace Živá rodina ve městě Bučač na západní Ukrajině, se
kterou jsme posledních 15 let spolupracovali. Předali jsme jí letošní výtěžek ze
sbírek v naší farnosti u Panny Marie Sněžné a sbírek pořádaných Unií
katolických žen. Peníze, které s díky převzala, budou použity na pomoc starým
lidem a rodinám s více dětmi ve městě Bučač, konkrétně na nákup potravin
a obnošených oděvů před nadcházející zimou.
Z našich rozhovorů vyplynulo, že další spolupráce tímto končí. Paní
Jevgenija už dosáhla věku 60ti let, na práci sama (nebo spolu s manželem) už
nestačí a mladší spolupracovníky se jí nepodařilo pro tuto práci získat. Jídelnu
musela již před nějakou dobou zavřít, protože náklady na její provozování byly
neúměrně vysoké. Ze strany ukrajinského státu se humanitární práci nedostává
žádné podpory, spíše se jen hromadí překážky administrativního rázu (získat
povolení pro příjem humanitární zásilky je obtížné nejen časově, ale
i finančně). Proto jsme se s paní Losovou rozloučili, poděkovali za dlouholetou
spolupráci a popřáli jí klidný důchod. Vzpomínali jsme na různé formy
spolupráce: zájezdy ukrajinských dětí do našich rodin, naši návštěvu na
Ukrajině, sbírky oblečení, obuvi a trvanlivých potravin, sbírky finanční.
Děkujeme tímto všem, kdo se na této dlouholeté pomoci Ukrajině jakýmkoliv
způsobem podíleli. Pokusíme se hledat další možnosti, jak pomáhat
potřebným, nejen na Ukrajině, ale i u nás doma.
Markéta Koronthályová
8

DOPORUČUJEME
Akademie nejen pro seniory – 4. 10. v 9:30 Práce tiskového střediska České
biskupské konference. Koná se u sv. Vojtěcha v Dejvicích. (Další setkání 18. 10.,
1. a 15. 11.)

Česká křesťanská akademie, ekologická sekce pořádá
1) ekumenickou bohoslužbu ke Dnům vděčnosti za stvoření – čtvrtek 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.
2) besedu „Historie a přítomnost české krajiny“ v úterý 10. 10. v 17:30
v Klubu u P. M. Sněžné (pořádají ČKA s MČ Praha 1).
Přednáška „Co nevíte o životě dítěte před narozením“ se koná 5. 10. v 18
v Klubu u P. Marie Sněžné. Přednáška je doplněna záběry z dokumentárních
filmů. Pořádá sdružení Za dětský život Jihlava; ThMgr. Ing. Eva Štěpančíková,
telefon: 567 306 334, 776 781 066. Návštěvou přednášky doplníte své znalosti
a pomůžete zachraňovat životy našich dětí.
Obsah přednášky: Učení katolické Církve; život a ochrana člověka v období před
narozením. Proč způsobuje hormonální „antikoncepce“, nitroděložní tělíska aj.,
miliony a ve světovém měřítku miliardy skrytých potratů? Umělé oplodnění a jeho
potratové závady. Chirurgické potraty a jejich zdravotní i společenské následky.
Zodpovědnost Církve, rodičů, příbuzných, lékařů, společnosti za životy nenarozených
dětí. Jak řešit sociální, zdravotní nebo jinou tíseň (postižené dítě, nemoc matky…)
těhotných žen. Příklady statečných matek, které si život svého nenarozeného dítěte
musely vybojovat. Mimomanželská zdrženlivost, zodpovědný výběr partnera, známost.

Sobota pro manželky v sobotu 14. 10. od 9:00 do 17:00. se koná
v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6. Setkání žen žijících v manželství.
Možnost objasnit si spoustu zbytečných problémů. Přihlášky na 220 181 777.
Hudební festival VOX 006 koná se v sobotu 14. 10. od 14 do 22 hod.
v kulturním domě Vltavská, Bubenská 1, Praha 7. Hrají křesťanské kapely
(pořádají Sdružení Pyramida, ADCM Praha a ROSA s.r.o.).
UKŽ pořádá 5. přednášku z cyklu Ženská spiritualita: „Maria – mateřská
tvář Boha“ – středa 18. 10. 2006 v 18:00, přednáší: Prof. Ctirad V. Pospíšil,
Th.D. Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6, učebna č. 1053.
Rekolekce s P. Józefem Augustynem se koná 3.-5. 11. 2006 v Pastoračním
středisku na téma Každý den s modlitbou. Poplatek je 100,- při registraci 3. 11.
od 17 hod., v 18 bude slavení eucharistie. Hlaste se písemně na adrese
Pastorační středisko, Thákurova 3, 16000 Praha 6 nebo kancelar.ps@vira.cz.
____________________________________________________
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MYŠLENKY
Meditační myšlenky moudrých
1. Každý chce dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.
2. Stárnutí – to je práce na plný úvazek.
3. K moudrosti stáří patří i umění častěji odpočívat.
4. Prosme Pána o to, abychom měli s druhými stejnou trpělivost, jakou má On
s námi.
MIKROúvaha seniorská
Když ti stáří či nemoc odnímá síly, nesmutni, protože práce vynaložená k
trpělivému nesení kříže je stejně záslužná jako práce určená k plnění
povinností.
Random Thoughts
Ask God, as St. Francis of Assisi did, for the serenity to accept the things you
cannot change, the courage to change the things you can, and to wisdom to
know the difference.
Jako svatý František z Assisi požádej Boha o klid v duši přijmout věci, které
nelze změnit, požádej o statečnost změnit věci, které změnit lze, a požádej
o moudrost rozlišovat tyto věci.
Modlitba
Dobrý Pane můj, buď žehnám všemi těmi, kdo nepřátelům svým pro Tebe
odpouštějí s úsměvem laskavým. Kdo snášejí svou slabost a tiše v bolu jdou:
ti budou odměněni tvou rajskou korunou. (František z Assisi)
Naučili jsme se létat jako ptáci a plavat jako ryby. Avšak nenaučili jsme se
jednoduchému umění – žít jako bratři a sestry. (Martin Luther King)
Pokud se v těžký den hroutíš – tvá víra za moc nestojí. (Kniha Přísloví)
Předsevzetí dne
Mládí je třeba žít. Nezáleží na věku, kdy se rozhodneme, že budeme mladí.
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník

HUMOR
Ptali se kloučka ze školky, který den v týdnu má nejraději. „Sobotu“, vyhrkne.
"A proč?"
„Protože v sobotu nemusím jít ani do školky, ani do kostela“.
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PRO DĚTI A RODIČE

Lucián zve děti a jejich rodiče na
pravidelnou druhosobotní akci v měsíci

VÝLET ZA SKŘÍTKY MODŘÍNKY
KDY?

v sobotu 14. října

KAM?

do Velké Chuchle

SRAZ? ve 13´45 na stanici metra Smíchovské nádraží, výstup směr
Velká Chuchle, u zastávky autobusu č. 172. Přijďte včas, cesta trvá 10
minut, ale intervaly jsou v sobotu dlouhé…
CO NÁS ČEKÁ?
skřítci Modřínci.

Procházka, prolézačky, zvířátka, hry, soutěže, a hlavně

CO S SEBOU?
Pro malé kočárek (cesta ideální pro kočárky), pro větší
botičky, svačinu a co vás napadne. Děti, nezapomeňte vzít s sebou rodiče!!
A DÁLE? Předpokládaný odjezd z Chuchle 18´17, v případě deště se akce
ruší, aktuální informace Alenka 776220870, Jana Dýda 737722205,
chuchelská spojka Kateřina 777658834.
KDO NEMÁ NOHY OPUCHLÉ,
AŤ S NÁMI JEDE DO CHUCHLE!

____________________________________________________
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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
Říjen 2006
1. 10.
3. 10.
4. 10.
5. 10.
6. - 8.
7. 10.
10. 10.
11. 10.
14. 10.

Ne
Út
St
Čt
10.
So
Út
St
So

10-12
18:00
18:00
18:00
Pá-Ne
10:00
17:30
19:15
14:00
8:00
17. 10. Út 19:19
18. 10. St 18:30
21. - 22. 10. 10-17
22. 10. Ne 9:00
23. 10. Po

24. 10. Út
24. -25. 10.
26. 10. Čt
30. 10. Po
1. 11. St
2. 11. Čt

10:00
18:00
18:00
8:00
8:00
18:30
19:15

Prodej křesťanských knih
Mše svatá, po ní Tranzitus – připomínka smrti sv. Františka
Slavnost sv. Františka, mši sv. celebrují bratři dominikáni
Přednáška: Co nevíte o životě dítěte před narozením (z Jihlavy)
Františkánská burza – bleší trh
Divadlo pro děti: Šípková Růženka (Lucián)
Beseda: Historie a přítomnost české krajiny (ČKA)
Katecheze pro dospělé, sraz před farou (dále každou středu)
Ekumenická bohoslužba (pořádá Unie katolických žen)
Připomínka 14ti umučených bratří
Přednáška: Papež Pius XII., P. Petr Alkantara Houška OFM
Večery ve středu, program nejen pro mládež (ACDM)
Výstava amatérských fotografií Dušana Jakeše (hrady, zámky)
Mši sv. celebruje P. Michael Slavík, generální vikář
Sbírka na misie
Svátek sv. Jana Kapistrána, patrona vojenských kaplanů
Při mši sv. bude skládat doživotní slavné sliby bratr Jakub OFM
Mši sv. celebruje jeden z vojenských kaplanů české armády
Přednáška: Předpověď počasí stále otevřený problém (ČKA)
Příprava na svátost nemocných (zájemci, hlaste se v sakristii)
Při mši sv. bude udělena svátost nemocných
Přednáška s projekcí filmu Gepard (Střed na okraji)
Koncert dvou hudebních stylů
Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny zemřelé

Klub

Klub
Klub

Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub

Klub

Klub
kostel

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
Máme nové bankovní spojení u Raiffeisenbank, číslo účtu je 1211001040/5500.
Aktuální informace najdete na internetových stránkách www.pms.ofm.cz.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________……………………………………………………………………………………………………………………______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka 15. 10. 2006. Náklady na vytištění jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do
pokladničky v kostele.
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