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Nový rok 2007
Milí farníci i ostatní čtenáři Sněženky. Na začátku nového občanského
roku toužíme vyprosit si požehnání pro společnou cestu tímto rokem. Máme
novou pastorační radu a teď nás čeká sestavení a uskutečňování pastoračního
plánu farnosti. Ke konci uplynulého roku jsme zase byli Pánem obdarováni.
Františkánská provincie nám poskytla pro potřeby duchovní správy dvě
místnosti v bývalé farní budově. Sice to znamená, že návštěvníci farní
kanceláře budou muset vyšlapat do prvního poschodí, ale prostory jsou
mnohem příjemnější a větší. Tam snad i nějaký pastorační plán s Boží pomocí
sestavíme. Dosavadní farní kancelář bude používat farní charita. Prosím Vás
všechny o velké pochopení a vnímavost pro vzájemné soužití všech subjektů,
které existují v areálu našeho kláštera, a o vstřícnost všech lidí, kteří s nimi
mají něco společného. Jenom takto můžeme být svědectvím, že evangelium
spojuje. Také první letošní akce, a sice „Tříkrálová sbírka“, ať je dokladem
této nezištné velkorysosti.
Boží požehnání a všechny potřebné milosti v celém roce Vám všem přeje
a vyprošuje
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Volby do pastorační rady
Na 3. neděli adventní, 17. prosince 2006, se uskutečnily volby do pastorační
rady. Volilo se v Pasovské kapli po každé mši svaté. Volební komise ve
složení: br. Antonín, br. Michal, Ludmila a František Jirsovi, Helena
Podlahová st. hlídali urnu i odevzdané hlasy. Za celou neděli přistoupilo
k volební urně 137 voličů, z toho bylo 7 hlasů neplatných. Z devíti kandidátů
byli nakonec zvoleni tito pastorační radní: Helena Podlahová ml. (66 hlasů),
Vladimír Vašků (64 hlasy) a Hana Outratová (41 hlas). Tito zvolení radní tvoří
část pastorační rady. Již dříve byli do této pastorační rady jmenováni farářem:
Alena Brožová, Jan Deutsch a Ludmila Jirsová, aby byl v pastorační radě
zastoupen Lucián, klub a farní časopis. Dále tam patří: františkáni Antonín,
Filip, Michal a Pacifik, protože jsou řeholníci a přímo v duchovní správě této
farnosti pracují; dále za farní charitu patří do pastorační rady její ředitelka
Henrieta Votíková a za Sekulární františkánský řád Lucie Vorlová. Prosím
Vás, milí farníci a čtenáři Sněženky, abyste se se svými připomínkami a
nápady obraceli především na tyto lidi, kteří Vás budou moci po složení slibu
zastupovat na zasedáních pastorační rady.
Chtěl bych vyjádřit svoji vděčnost členům volební komise, všem zvoleným
i nezvoleným kandidátům, všem, kdo organizaci voleb připravovali, i všem
voličům za hojnou účast a za zodpovědný přístup. Pokud to bude možné, budu
rád, když v neděli 14. ledna při mši sv. v 9 hodin celá pastorační rada složí
menší bratr Antonín
předepsaný slib.

Složení pastorační rady:
P. Antonín Klaret Dabrowski OFM
P. Michal Pometlo OFM
P. Filip Rathouský OFM
bratr Pacifik Tománek OFM

Alena Brožová
Jan Deutsch
Ludmila Jirsová
Hana Outratová
Helena Podlahová ml.
Vladimír Vašků
Lucie Vorlová OFS
Henrieta Votíková

__________________________________________________________

Poděkování
Děkujeme všem za pomoc při úklidu našeho kostela v sobotu 16. 12. 2006
a zvláště pak našim nejmladším farníkům, jejichž jména jsme dostali do
redakce. Nejvíce tedy pomáhali Štěpán, Radek, Anička, Tomáš, Pavel, Editka,
Klára a Vašek.
redakce
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Křesťanské obyčeje
Zjevení Páně – Tři králové
V předvečer tohoto svátku se v kostele světí tříkrálová voda, kadidlo a křída
pro požehání domu.
Svěcené kadidlo se položí na žhavé uhlí a nosí se bytem, domem a do stájí.
K tomu se rozprašuje tříkrálová voda. Svěcenou křídou se na dveře napíše: C +
M + B a letopočet.; písmena jsou začáteční písmena latinského požehnání:
Christus mansionem benedicat – Kriste, žehnej tomu domu.
V ústním podání se praví, že to jsou začáteční písmena tří králů Kašpara,
Melichara a Baltazara. Ale tak tomu není. Kříže mezi písmeny jsou opravdu
kříže, nikoliv plusy.
Na začátek
Pane Ježíši Kriste, voláme k Tobě: Přijď na pomoc našemu konání, ať
Tebou začíná a Tebou skončí. Amen.
Ke vkládání kadidla
Mudrci přinesli dary. Přijmi i od nás dary kadidla, Ty pak naplň náš dům
požehnáním svého zalíbení. Amen.
V obývacím pokoji
Skrze lásku našeho Pána Ježíše Krista, kterému se zalíbilo pobývat s námi
jako náš bratr a přítel, buď požehnáno toto obydlí a všechno, co v něm je. Váda
a nesvornost ať tu nemají místo. Ať soužení a zármutek i nadále nemá tu účast.
Naopak nechť u nás žije víra, láska, naděje, pokoj, svornost, úcta, trpělivost,
laskavost a radostnost. Ano, on sám, náš Pán Ježíš Kristus, ať je povždy naším
nejmilejším hostem. A s ním všichni naši andělé a svatí. Amen.
Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen.
Poté hlava rodiny napíše na dveře prosbu o požehnání:
20 C + M + B 07
Kristus ať žehná našemu obydlí! Amen.
Tyto obyčeje jsou rozšířené v katolických zemích Střední Evropy (Německo, Rakousko,
část Švýcarska) a také ve Francii a ve Španělsku. Jejich původ lze vysledovat v tom, že
až do rozhodnutí papeže Innocence XII. v roce 1691, že začátek kalendářního roku se
stanoví na 1. leden, nový rok začínal právě 6. ledna, na svátek Zjevení Páně. A v tu
dobu – na přelomu jednoho a druhého roku – se prováděl úklid domácností a okolí,
úklid fyzický i duchovní. Ten se zachoval i nadále, alespoň symbolicky, v podobě
tříkrálových obyčejů.
Hanuš Karlach

___________________________________________________________________

"Když se budete dotazovat celým svým srdcem, dám se vám nalézt“, je výrok
Hospodinův (Jeremjáš 29, 13-14)
___________________________________________________
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CO NÁS ZAUJALO
Večer evangelický
Čtvrteční večer 30. listopadu v Klubu byl vyhrazen hostům a přátelům
z evangelického sboru U Salvátora. Připravili si zajímavý program o dvou
chodech – přítomní jistě potvrdí, že své divadelní kvality měly obě části
programu. Tou první byla „Hájecká ptákovina“ – divadelní hříčka inspirovaná
prostředím hájeckých poutí, spiritualitou svatého Františka i klasickou českou
literaturou. Vedle Františkovy modlitby zazněl velmi zvučný monolog boha
Peruna z Havlíčkova Křtu svatého Vladimíra nebo úryvky z díla barokního
historika Františka Beckovského.
A pak již byla na řadě hlavní část programu, beseda s evangelickým
farářem Josefem Danielem Benešem, který se po více než třech desítkách let
vrací do duchovní služby ve své vlasti. Díky uhrančivému vypravěčství jsme se
mohli doslova ponořit do běhu života emigranta, který našel druhou vlast, aniž
přitom ztratil tu první.
Josef D. Beneš pochází z tradiční evangelické rodiny a měl před sebou
vzorovou dráhu evangelického kazatele – absolvoval pražskou evangelickou
bohosloveckou fakultu, učiliště českých evangelických duchovních. Pak však
potkal ženu svého života, rodilou Vídeňačku, a vydal se cestou posrpnových
emigrantů z Československa. V roce 1970 se usadil ve Švýcarsku, přímo
v srdci kalvínské emigrace – v Ženevě. Tam byl nucen začít od píky – lépe
řečeno od hrábí, když nějaký čas uklízel zahradu u vily svého budoucího
kazatelského kolegy na břehu Ženevského jezera. Vyzkoušel si i práci ve
vodárenské společnosti, kde se za hukotu turbíny učil francouzsky.
Po nějaké době se mu podařilo dostat se k duchovenské práci a postupně
působil v několika sborech. Ačkoli byl velmi vytížen náročnou pastorační a
kazatelskou prací, neztrácel kontakt s Čechy a češtinou. Po roce 1989 začal
publikovat knížky v češtině v pražském nakladatelství Primus – zatím jich
vyšlo šest, počínaje románovou prvotinou Útěky.
Josef Beneš je rozený vypravěč: dozvěděli jsme se o životě v Ženevě,
o mentalitě tamního hrdého až nedůtklivého evangelictví, o ekumenických
kontaktech, které se tam rozvíjejí, o dějinách reformační Ženevy a jejích
kontaktech s českým prostředím, o švýcarské mentalitě vůbec. Po skončení
oficiální besedy hlavní host ještě drahnou chvíli zůstal a „zapovídal se“,
a pokračoval v rozhovoru o tom, co je pro něho právě nejdůležitější. Hovořil o
návratu ke kazatelské a farářské práci U Salvátora, který je skutečným novým
začátkem. Přejme Josefu Danielovi Benešovi, ať je to start něčeho opravdu
dobrého.
Filip Outrata
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Luciánovo adventní tvůrčí odpoledne
Každou neděli zve Lucián svým zvonečkem děti do kaple. Během první
části mše se tam dozvědí to podstatné ze čtení příslušné neděle, a to způsobem
velmi poutavým, nápaditým a srozumitelným pro uši předškoláků. To vše díky
Alence a Janě, které již třetím rokem setkání pravidelně připravují.
Čas od času zve Lucián také na akce mimonedělní. V sobotu před 2. nedělí
adventní to byla odpolední tvůrčí dílna pro děti a rodiče. Již při minulých
akcích se stalo určitým zvykem spojit kreativitu vlastní s umem například
divadelníků (Medvědí odpoledne – divadlo Kejklíř).
Zahájení se tentokrát ujal vokálně-taneční soubor z baletní přípravky Státní
opery Praha, který předvánočně naladěnému publiku v režii Barbory Kyndlové
a Daniela Vidláka zatančil a zazpíval Příběh o narození. Hudbu složil Vít
Bulíček, text Martina Podéšťová. Když Svatá Rodina se zástupy andělů,
mudrci i Herodes opustili pódium, farní klub se na dvě hodiny proměnil v malý
atelier. Nastala chvíle pro zájemce o výrobu vánočních papírových
i korálkových potěšení pro sebe či někoho blízkého.
U prvního stolu Vojta vysvětloval, jak obkreslit, vystřihnout či vytrhat
z ručního papíru andělíčka na zavěšení, a jak mu vyměřit záclonové šatičky
(k nahlédnutí byla i ručně kreslená knížka-návod: andělíček krok za krokem).
Na jiném místě Alenka dětem i dospělým ukazovala, jak poskládat a vyzdobit
papírové přání – krabičku s okýnkem, za nímž bylo možné spatřit Betlém,
anděly či vánoční stromky. Záleželo na výběru obrázků a vlastní fantazii.
O kousek dál se (pomocí Editky) vybarvovaly a vystřihovaly postavy z
Betléma, který nakreslila Klárka Brožová (jeden kompletní exemplář byl
vystaven). Na čtvrtém stanovišti nabízela Renata se svými pomocníky Otíkem
a Šimonem vlastnoruční výrobu vánočních ozdob z korálků. Výsledky snažení
byly mnohdy podobné ozdobám po našich prababičkách. Po návratu domů si
náš Kuba přáníčko vystavil na okno, korálkovou ozdobu dal do ošatky a já
jsem šla najít větev pro třepetavého anděla.
Eva Ebenová
K Adventu se hodí lépe sníh než déšť. V sobotu 9. 12. pršelo, přesto ti, kdo se
sešli ve farním klubu, měli možnost zažít něco adventně příjemného. Nejdříve
děti zahrály příběh o narození Ježíše plný zpěvu a baletu. Mladí i starší pak
ocenili následný program, při kterém se již aktivně zapojili všichni – vytváření
vánočních ozdob z korálků, barvení a lepení vánočních přání či stavění
betlémů. Vše s laskavou radou těch, kdo tyto aktivity velmi zručně ovládají. A
výsledek? Příjemný zážitek z divadla, nové výtvarné znalosti a především
hezký pocit ze setkání lidí, kteří vnímají advent jako radostné očekávání. Na
závěr patří poděkování všem, kdo se na přípravě celé akce podíleli.
Eva Balcarová

___________________________________________________
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Několik pokusů o recenzi koncertu částečné sestavy
skupiny Traband
1. Adventní Traband
V pondělí 11. prosince se ve farním klubu u Panny
Marie Sněžné konal koncert muzikantů Jardy
Svobody a Jany Modráčkové. Oba jsou členové
známé hudební skupiny Traband, která v lednu
opět začíná po roční pauze hrát. Návštěvníci
koncertu mohli slyšet staré, převážně však nové
písničky,
doprovázené
harmoniem
(Jarda
Svoboda), trubkou (Jana Modráčková) a
elektrickou kytarou (oba). Nové písně byly
napsány v letošním roce Jardou Svobodou. Jde o
písničky, se kterými se hodlá prezentovat nový
Traband v lednu, už ale jako celek včetně bicích.
Pondělní koncert tedy byla vlastně jakási
předochutnávka, nahlédnutí do dílny muzikantů,
rozhodně velmi zajímavá. Divák si mohl
vyslechnout skladby s vyzrálými milými a mnohdy
i vtipnými texty, převážně lyrickými. Nezbývá mi
než Traband doporučit a těšit se na nějaký další
případný koncert ve farním klubu. Více informací
na www.traband.net.
jh=
2. I trochu „klasiky“
V pondělí 11. 12. večer potěšila dvojice muzikantů Svoboda–Modráčková
zhruba padesátku svých posluchačů komorním vystoupením ve farním klubu.
Krom několika nových písní, které se v repertoáru skupiny Traband objeví
začátkem příštího roku, přednesl frontman této známé kapely spolu se svou
sympatickou spoluhráčkou i klasické „kousky“ z minulých tvůrčích období.
Půvabné tóny harmonia, které Jarda Svoboda použil k doprovodu, opravdu
netradičně podbarvily citlivé texty písniček, v nichž se odráží zejména hledání
bezpečí a pravdy v mezilidských vztazích. Tedy právě v Adventu, tematika
opravdu příhodná…
Martin Nermut
3. Co se dělo na koncertu trabandích sirotků Jany a Jardy?
Začnu s fakty: Hrálo se na harmonium, elektrickou kytaru a trubku. Začalo se
s písničkou starší, aby se navázalo na předešlou trabandí tvorbu, pokračovalo
se novějšími, jedna z posledních se jmenovala Můj syn, takže nejspíš víte, co si
pod tím představit, dále narozeninová píseň s věnováním Utopenec a jako
přídavek vánoční písnička. Musím říci, že stylové prostředí farního klubu je
6

k takovému koncertu ideální. Je tam šero, trochu goticky ponuro, a tak
příjemná hudba proniká k člověku mnohem snáz. Samotné písničky mají
krásné texty k zamyšlení, a hudba jejich „srdeční“ efekt ještě zvyšuje.
Jak Jarda řekl, jsou o hledání domova, o hledání něčeho, kam by mohl člověk
soustředit své starosti, city a všechno, co se v něm odehrává (to si tedy zas
myslím já!). Člověku se při nich vybavují krásné neznámé krajiny, ale
i obyčejné starosti obyčejných dnů. Když jsem zas po půl roce slyšela písničku
o tom, co všechno se může stát v jednom okamžiku, vzpomněla jsem si na ty
krásné hvězdy a inkoustové nebe v lomu, kde jsem ji slyšela poprvé. Bylo mi
fajn a nepodstatné věci jsem hodila za hlavu.
Závěrem bych písničky Jardy Svobody doporučila každému, kdo stojí o trochu
milé, nevtíravé hudby, kterou chápete a která chápe vás.
Anna Koutská
Srdečně děkujeme rodině, která poskytla sponzorský dar na uspořádání
tohoto koncertu! Také děkujeme mužům, kteří pomohli s přestěhováním
harmonia z kaple do farního klubu.
Lucián

MYŠLENKY
Trocha humoru nikoho nezabije
To lidé si vymysleli čas, aby věděli, od kdy do kdy a co za to. (J. Werich)
Nedělej si o Bohu žádné iluze – On si je o tobě taky nedělá.
MUDr. Max Kašparů
Evangelista nám o Panně Marii nevypráví proto, aby nás jejím příběhem dojal.
Vypráví jej proto, aby Mariino "ano" bylo i v nás. I my dnes – po více než
dvaceti staletích – jsme v podobných situacích. Jsme vyzýváni, abychom byli
Bohu k dispozici jako byla k dispozici Maria. Bůh s námi počítá, stejně jako
počítal s ní.
Na návštěvě u XIII. Dalajlámy (nositele Nobelovy ceny míru):
Ať věřící nebo bezvěrec, křesťan, žid nebo buddhista, důležité je být dobrým
člověkem.
Žádný materiální předmět, ať je jakkoli krásný nebo cenný, v nás nemůže
vyvolat pocit, že jsme milováni.
Dělám vše, jak nejlépe umím, což je s mírou.
Moje náboženství je velmi prosté, je jím laskavost.
Random Thought
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King!
Radost celému světu, vždyť přišel jeho Pán. Kéž země přijme svého Krále.
___________________________________________________
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Novoroční ohňostroj zářivých myšlenek
Věřit v Boha znamená vidět, že život má smysl.
Bůh je zdroj, z něhož pochází i naše schopnost souhlasit nebo nesouhlasit.
Na Bohu se mi líbí, že svou štědrost neprojevuje jen o Vánocích.
Kdo vidí všechno černě, tomu slunce zapadá už ráno.
Humor a lidé, kteří ho umějí rozdávat, jsou velkým projevem Boží štědrosti a lásky
k nám. (T. Halík)
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník

DOPORUČUJEME
Ekologická sekce ČKA zve na Podvečeru modliteb za životní prostředí a náš vztah
k němu, v úterý 9. 1. od 17:00 do Emauzského kláštera. Srdečně zve RNDr. Jiří Nečas.
Komunitní centrum sv. Prokopa v Butovicích zve na
• koncert Slávka Klecandra a skupiny Pranic (vítěz festivalu VOX 006)
v sobotu 13. 1. v 19 hod., vstupné dobrovolné;
• přednášku pana biskupa Karla Herbsta „O výchově“, v úterý 16. 1. v 18:30.
UKŽ pořádá přednášku na téma Theotokos a Jan Křtitel ve středu 17. 1. v 18:00 hod.,
přednáší P. Josef Čunek SJ v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6.

Týden modliteb za jednotu křesťanů
Týden modliteb za jednotu křesťanů, společně vyhlašovaný Světovou radou církví
a Papežskou radou pro jednotu křesťanů, jehož program letos vychází ze zkušenosti
křesťanských společenství v jihoafrické oblasti Umlazi nedaleko Durbanu, se koná od
18. do 25. 1. 2007.
V jeho rámci se v pondělí 22. ledna 2007 od 18 hod. uskuteční setkání představitelů
jednotlivých církví sdružených v ERC v ČR a katolických biskupů při ekumenické
bohoslužbě slova ve sboru Církve bratrské v Soukenické ulici 15 v Praze 1.
Na tuto bohoslužbu bude navazovat tzv. „Noc otevřených kostelů“, během které
bude v kostele ČCE U Salvátora, v chrámu sv. Mikuláše CČSH a u sv. Jiljí (v refektáři
dominikánského kláštera) připraven program pro širokou veřejnost. Bude představen
proces přípravy 3. evropského ekumenického setkání v Rumunsku, dokument Charta
Oecumenica, představí se také nově přistupující země do EU, Rumunsko a Bulharsko.
Pro děti je připraven samostatný odpolední program. (viz programy níže)
V rámci modlitebního týdne, jehož mottem je Ježíšovo uzdravování „I hluchým
dává sluch a němým řeč“ (Mk 7,37), jsme zváni k setkávání s věřícími ostatních
denominací nad biblickými texty, ke společným modlitbám a k diskusi nad dalšími
tématy, která nás spojují bez ohledu na církevní příslušnost.
Účelem sbírky konané během týdne modliteb je v tomto roce podpora projektu,
který má pomoci všem, kdo se ocitají v ohrožení života, jsou nuceni trávit čas v
nemocnici nebo jsou příbuznými a známými těch, kteří nějakou nemocí trpí, a
vyhledali proto pomoc lékařů.
převzato z Arcidiecézního zpravodaje č.1/2007
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NOC OTEVŘENÝCH KOSTELŮ
22. ledna 2007
v rámci 2. etapy 3. evropského ekumenického setkání

„Kristovo světlo září nade vším“
18:00-19:15 EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
ve sboru Církve bratrské (Praha 1, Soukenická 15)
za účasti vrcholných představitelů církví v ČR a se slavnostním podpisem
DOKUMENTU CHARTA OECUMENICA
a s návazným programem v kostelech

ČCE U Salvátora (Praha 1, Salvátorská 1)
16:00 – 18:30 DĚTSKÝ PROGRAM (viz níže)
19:30 – 20:30 koncert Svatopluka Karáska
CČSH sv. Mikuláše (Praha 1, Staroměstské nám.)
19:30 - 20:00 Co to je 3. Evropské ekumenické setkání v Sibiu 2007?
prezentace

20:00 – 20:40 Co to je Charta Oecumenica?
panelová diskuse s kardinálem Miloslavem Vlkem (ŘKC),
prof. Zdeňkem Kučerou (CČSH) a prof. Pavlem Filipim (ČCE)
20:40 – 21:00 Varhanní koncert – prof. Václav Rabas

Dominikánský klášter (Praha 1, Jilská 7)
19:30 – 21:00 Rumunsko a Bulharsko před a po 1. 1. 2007,
aneb co víme o nových členech EU?
videoprojekce, poklady Rumunska a Bulharska, rumunský a bulharský folklór,
ochutnávka specialit, pravoslavná spiritualita
Zveme všechny děti i s jejich rodiči na odpoledne plné zábavy, písniček a soutěží

DĚTSKÝ PROGRAM
se koná v kostele ČCE U Salvátora (Praha 1, Salvátorská 1)
16:00

Divadlo: pohádka Elixír a Halíbela (Markéta Zinnerová,
v podání dramatického souboru ZUŠ Adolfa Voborského)

17:15
18:15
18:30

Koncert: Ztracená kapela
Vyhlášení výtvarné soutěže
Ukončení programu

Během celého odpoledního programu bude probíhat výtvarná soutěž
o atraktivní ceny a děti se spolu se svými rodiči budou moci zúčastnit
rozmanitých workshopů i uměleckých aktivit.
___________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – leden 2007
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Jako každou druhou sobotu v měsíci zve Lucián na
SOBOTNÍ - TENTOKRÁT PATCHWORKOVÉ – ODPOLEDNE
určené pouze pro maminky (respektive ženy)
Pojďme si udělat, my, maminky, takové pěkné, klidné, sobotní
odpoledne, kdy budeme mít čas si konečně beze spěchu popovídat
nad šálkem čaje nebo kávy a ještě si odnést domů nějaký pěkný
módní doplněk!
Nevěříte, že je to možné?
Tak přijďte k Panně Marii Sněžné

v sobotu 13. ledna
Korálková maminka Renata nás naučí úplně jednoduchý patchwork.
O děti se určitě rádi postarají tatínkové a dopřejí nám ten komfort
mít jedno odpoledne v roce pro sebe. Pokud to nepůjde, určitě se
najde nějaké provizorní řešení, jako například promítání pohádky po
dobu našeho setkání…
Za Luciána zve Renata

Přesnější informace budou ohlašovány a vyvěšovány během ledna, sledujte vývěsky!
____________________________________________________
INFORMACE K NOVÉMU KRESLENÉMU KALENDÁŘI VE SNĚŽENCE
Už třetím rokem pro vás Editka a Klárka Brožovy kreslí do Sněženky dětský
kalendář. Ten letošní bude o středověku, a to proto, že zrovna ve
středověku byl postaven náš kostel. Dozvíme se tedy něco o lidech, kteří
v této době žili, o jejich architektuře, umění, zaměstnání, ale také o módě
a zábavě.
Provázet vás bude jeden můj kamarád - ledňáček, kterého můžete najít na
Mostecké věži na Karlově mostě naproti kostelu Nejsvětějšího Salvátora.
Mám pro vás, děti, také nachystané 2 soutěže:
1. každý, kdo obrázek ze Sněženky vybarví, vystřihne, vzadu podepíše
a vhodí do obálky na mojí nástěnce, bude koncem měsíce odměněn!!!
2. najděte v kalendáři soutěžní otázku, a odpověď na ni (podepsanou)
vhoďte také do obálky. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden
šťastlivec, který dostane nevídanou cenu!
Slosování a udílení cen bude probíhat vždy poslední neděli v měsíci, po mši
svaté pro rodiče a děti, tentokrát v neděli 27. ledna 2007.
Těšte se!! Já se těším také!!
Váš Lucián
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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 rodiče s dětmi), 11:30, 18:00
17:25 modlitba růžence
19-20 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Leden 2007
2. – 7. 1. 2007 Tříkrálová sbírka
Klub
6. 1. So 14:00 Tříkrálové zpívání koled (sraz ve 13 hod. v Klubu)
kaple
7. 1. Ne 14:00 Shromáždění SFŘ s rekolekcí
13. 1. So
Patchworkové odpoledne pro maminky, resp. ženy (zve Lucián ) Klub
5. - 12. 1.
Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů
18. - 25. 1.
Týden modliteb za jednotu křesťanů
kostel
23. 1. Út 18:00 Ekumenická bohoslužba
28. 1. Ne
Sbírka na nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
2. 2. Pá
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Setkání s přáteli (nejen) z farnosti se bude konat opět v únoru. V lednu se sejdeme
při zpívání koled v sobotu 6. 1. v rámci Tříkrálové sbírky 2007 na Jungmannově nám.

14. 1.
17. 1.
24. 1.
25. 1.

10-12
St 14:30
St 18:30
Čt 19:00

PROGRAM VE FARNÍM KLUBU
Prodej křesťanských knih
Přednáška s diapozitivy – Portugalsko (UKŽ)
Večery ve středu, program nejen pro mládež (ADCM)
Přednáška s projekcí filmu Čtyři okamžiky ticha (Střed na okraji)

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

Modlitba
Přiznávám Pane, že jsem ochoten jít za Tebou, ale jen kousek cesty,
poslechnout Tě, ale ne ve všem, milovat Tě, ale jen pokud to nebude nic stát,
věřit Ti, ale ne bez výhrad, odevzdat se Ti, ale ne docela.
Smiluj se Pane, nad mou nevěrou, neláskou, neposlušností
a strhni mě za sebou celého.
____________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Odpovědný redaktor L. Jirsová. Příští uzávěrka je 15. 1. 2007. Náklady na vytištění jednoho
čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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