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Den otevřených dveří
Milí farníci,
tak nám skončily prázdninové dny a začíná nový školní rok, mohli
bychom říci nová sezóna. V loňském roce jste měli nového faráře a teď
máme novou farní kancelář. Abyste se mohli seznámit s novým
prostředím, vyhlašuji na neděli 16. září, po mších sv. v 9:00, 10:15 a
v 18:00 hod., den otevřených dveří. Myslím, že v žádný všední den se
nás nesejde tolik, jako v neděli. Návštěvníci mše sv. v 11:30 hod. se
mohou přijít podívat před bohoslužbou. Kancelář už funguje v nových
prostorách. Má nevýhodu, že se do ní musí po schodech, ale zato je
prostornější a snad i příjemnější. Ostatně, přijďte a posuďte sami.
Připomínám setkání farní rady 11. září v 19:19, a katechetek s rodiči
a kněžími 14. září v 15 hodin.
Mnoho Božího požehnání v celém školním roce přeje a žehná
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Hlavní pouť v Hájku u Prahy bude v sobotu 8. září 2007
10:30 mše sv., slavnost Narození Panny Marie, celebrují bratři františkáni
14:45 slavnostní požehnání
Doprovodný program:
• prodej křesťanských knih
• občerstvení různého druhu
• kulinářské umění mistra kuchaře na ohni
• koncert skupiny „Ztracená kapela“
• hry pro děti s výhrou (Lucián)
• tradiční prohlídka kláštera s výkladem
• výstava fotografií P. Filipa Rathouského OFM
Doprava do Hájku je zajištěna autobusem z autobusového nádraží v Unhošti,
odjezd v 9:15 hod. Tento spoj navazuje na linky A30 z Berouna v 8:15, A33
z Kladna v 8:45 a MHD č. 307 ze Zličína v 8:10.

Biblická katecheze pro dospělé
První poprázdninové setkání zájemců bude ve středu 12. září v 19:15, sraz před
farou. Katechetka Mgr. Simona Skřivánková, tel. 722 569 464, e-mailová
adresa: simsk@email.cz.
Výuka náboženství pro děti od 10 let začíná ve středu 12. září v 17 hod.
v malém refektáři. Těší se na vás katechetka Mgr. Simona Skřivánková.
Mše svatá pro rodiče a děti bude poprvé po prázdninách v neděli 9. září
v 10:15 v kapli sv. Michala. Pak již zase pravidelně každou neděli.

Soutěž: „Poznáš naše básníky?“
Jde o druhý cyklus zábavné soutěže, na jejímž konci bude opět vyhlášen vítěz,
tentokrát nejzdatnější „básník“. Na nástěnce v Klubu je uveřejněno 13 básní
a 13 básníků. Ke každé básni přiřaďte tvůrce díla, o kterém se domníváte, že
báseň napsal. Kromě toho je vyvěšeno 7 citátů, které opět stačí přiřadit ke
správnému autorovi. Jako poslední je na nástěnce fotografie. Pokud někoho
nebo něco na této fotografii poznáte, např. místo určení nebo osobu, napište
a podepsané řešení odevzdejte Heleně Podlahové vždy v neděli mezi 10 až 12
v Klubu, nebo do schránky u nové fary. Tato soutěž probíhá do 30. 9. 2007.
K soutěžení Vás zve
Helena Podlahová
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Františkánská burza
Již pátým rokem se bude konat v naší farnosti 5.-7. 10. 2007 „Františkánská
burza“. Výtěžek bude použit pro děti ze sociálně slabších rodin. Budeme
přijímat a nabízet opět různé drobné věci, předměty, všechno, co může druhým
udělat radost a budou ještě moci použít.

Do burzy budeme přijímat všechno kromě ošacení, obuvi a knih.
Věci přijímáme zdarma a stanovíme minimální cenu. Přijďte udělat radost sobě
i druhým.
Rádi uvítáme ty z Vás, kteří byste se chtěli zapojit do organizace.
Kde?
Klub u Panny Marie Sněžné
Shromažďování věcí: pátek 5. 10. 15-18 hod.
sobota 6. 10. 10-12 hod.
Prodej:

sobota 6. 10. 10-18 hod.
neděle 7. 10. 10-18 hod.

Helena Podlahová

Farní putování na kolech
Lesní silničkou se řítí skupinka cyklistů. Pod pneumatikami kol praská
drobný štěrk a lesní porost sem tam vystřídá pohled na širou krajinu.
K vesnické hospodě nám zbývá pár kilometrů.
Třetí ročník cyklistického putování mladých farníků se konal v okolí
Moravské Třebové a vyvrcholil v Táboře na celostátním setkání mládeže.
Organizování výletu měli i tentokrát na starosti Helenka Podlahová a Lukáš
Petrus, za františkány se zúčastnil bratr Norbert. Za řídítka usedli také další
ministranti z naší farnosti a jeden „přespolní“ host. Výprava trvala týden, ale
ujeté vzdálenosti nebyly nijak ohromující – většinou 30 kilometrů za den. Při
delších přesunech pomohl vlak. Na farním výletě vlastně nejde o vyčerpávající
lov kilometrů, ale o osobní setkání, ke kterému patří odpočinek i duchovní
prožitky. Ze světských radovánek připomeňme koupání v aquaparku nebo
hrátky s železničními vozíky v areálu muzea (ze kterého nás neposedné
křesťany vyhnal hlídač). Přespávali jsme v třebovském klášteře a cílem výletu
byla také poutní místa severní Moravy. Velké duchovní posily se cyklistům
dostalo v Táboře a v sousedních Klokotech. Mše svatá, modlitby, koncerty,
přednášky. A další setkávání.
Při nejrůznějších aktivitách i během procházek po městě jsme mezi
poutníky občas zahlédli postavu v hnědé kutně. Připutovali bratři františkáni
z Brna a Plzně, s pražskou výpravou jsme se sice minuli, ale o jejím příchodu
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do Tábora jsme se dověděli od pořadatelek setkání (děvčat z naší farnosti).
Podle dostupných informací vedli pěší expedici bratři Filip a Kapistrán a
kromě skupiny mladých je doprovázel i čtyřnohý bratr Max.
Jestli v závěrečném poděkování na někoho zapomenu, předem se
omlouvám. Za krásná a nevšední setkání s Pánem i za další zážitky vděčíme
našim spolufarníkům, bratřím františkánům, skvělým kazatelům i přímluvcům
a spoustě dalších. Komu patří náš největší dík je snad každému křesťanovi
jasné.
Za celou naši výpravu Štěpán Havlíček
Není už co dodat, jen poděkování všem, kteří se jakoukoli, byť sebemenší,
pomocí podíleli na tom, že jsme mohli prožít dny v našem společenství. Pán
Bůh zaplať.
Helena Podlahová

ROZHOVOR S LUCIÁNEM
Luciáne, každou druhou sobotu jsi v minulém
školním roce chystal nějakou akci pro děti, jaká byla
účast?
V loňském školním roce jsem zavedl pravidelná
sobotní setkání, jako možnost vytvořit v rámci farnosti
zajímavý (snad) program, většinou pro rodiny s dětmi.
Akce byly poměrně dost navštěvované, ovšem příchodem
jara zájem klesl na minimum. Je to proto, že většina lidí v
této době raději odjíždí mimo Prahu. Z konaných akcí byl
velký zájem o divadlo Víti Marčíka, adventní divadlo a výtvarnou dílnu, výlet
po Praze s bojovkou... Povedla se i patchworková lednová dílna pouze pro
maminky a adventní koncert Jardy Svobody, který byl sice mimo "sobotní"
akce, ale měl jsem v tom ruce a křídla já…
Budeš pokračovat i v roce následujícím?
Chtěl bych v podobném stylu pokračovat i příští školní rok, ale poslední
takovou akci naplánujeme s Alenkou a Dýdou na březen nebo duben 2008.
Pokud by měl někdo nápad na uspořádání čehokoliv, měl dobrý kontakt na
zajímavé lidi a chtěl se zapojit do přípravy, uvítáme to! Teď se nám třeba
přihlásila maminka, která pobývala delší dobu v Izraeli s celou rodinou, a tak
vznikl nápad uspořádat tematické odpoledne na toto téma.
Můžeš nám prozradit, co se chystá na podzim?
Jéje, tak to je na mě opravdu brzo. Musíme se vždycky sejít dohromady
a dát program tak na 3 měsíce dopředu. Ale teď o prázdninách odpočívám
4

a zatím vše jen promýšlím. Koncem srpna už pro tebe, Vláďo, budu mít
odpověď, tak třeba do příští Sněženky.
Kolik dětí a rodičů chodí na „nedělního“ Luciána?
Na nedělního Luciána chodí v průměru tak 15-20 dětí, počet se zase řídí
ročním obdobím nebo svátky a prázdninami. V zimě se často počet dětí blíží
třiceti a zjara je jich naopak méně.
Děti sem dojíždějí z různých částí Prahy a naším cílem je, aby k nám do
kostela chodily i nadále. Letos se poprvé povedlo, že část "mých odrostlých"
dětí chodila do naší farnosti na náboženství a připravovala se zde k 1. svatému
přijímání a také se ve větší míře zapojila v ministranských službách pod
vedením bratra Kapistrána. Na bratra Kapistrána si někde počíhej a popovídej
si s ním, protože práce s dětmi mu jde moc hezky. Nejenže je učí všechno, co
musí správný ministrant znát, ale vždy po mši s nimi má schůzku, kde hrají i
různé hry, kde je čas se víc poznat, popovídat si, a dokonce vymýšlí a chystá
pro děti i občasné výlety a bojovky! Děkuju ti, Kapistráne!
Kolik asi dětí v tomto školním roce přechází „z Luciána do kostela“, tedy
zajímalo by mě, s kolika novými ministranty může Kapistrán počítat?
To se uvidí až v září, říjnu. Na Luciána mohou totiž docházet děti, které
nechodí ke svatému přijímání a ani se na něj nepřipravují. Podle mých odhadů
by mohlo ke Kapistránovi (resp. k oltáři!) přestoupit alespoň 5 - 8 dětí, ale
záleží na rodičích, zda tyto děti budou docházet na náboženství a půjdou k 1.
svatému přijímání, nebo zda ještě nejsou zralé a počkají další rok, a tím pádem
mohou poznávat evangelium se mnou. Také ne všechny děti mají ve své
povaze být tak na očích, jako jsou ministranti. Je pro ně přirozenější zaplout
zpátky do lavic. Také některé dívky si nejsou u oltáře pevné v kramflecích.
Zamýšlím se nad tím, jak podchytit tyto děti, aby se při mši zapojily podle
svých možností a dispozic a aby nevypadly z toho hezkého společenství, které
se na Luciánovi tvoří a neustále přetváří. Sám jsem zvědav, jak to dopadne.
Také počet dětí se hodně během roku změnil. Asi se v Praze rozkřiklo, že
zalétávám do kostela Panny Marie Sněžné, a začínají sem chodit nové a nové
rodiny. Chodí teď více menších dětí, a tak musím dávat dobrý pozor, abych se
trefil s povídáním do jejich dušiček, abychom si navzájem rozuměli.
Taky jsem si říkal, že po třech letech, co se o děti u Panny Marie Sněžné
starám, je čas se poohlédnout po někom dalším kromě Alenky a Dýdy, kdo by
mi o nedělích trochu vypomohl. Nevíš o někom?
Za Luciána odpovídaly Alenka Brožová a Dýda Štěpančíková
Rozhovor připravil Vladimír Vašků
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TŘI POZVÁNÍ
Pouť na Petřín
Vážení a milí, bratři a sestry,
chtěl bych vás za naše místní terciářské společenství u Panny Marie Sněžné
pozvat na tradiční zářijovou pouť na Petřín. Chceme se sejít, abychom
děkovali za Boží ochranu o prázdninách a vyprošovali požehnání pro další
školní rok pro naše i všechny děti, učitele, vychovatele, rodiče, prarodiče.
Sraz je v neděli 9. 9. ve 14:00 u prvního zastavení křížové cesty. Po jejím
skončení se ještě zájemci mohou pomodlit u sochy Panny Marie z exilu za
strahovským klášterem, předpokládaný konec je do 16 hod.
br. Jan od Kříže František Tichý, ministr místního společenství SFŘ

Pouť na Hrádek u Vlašimi - 15. 9. 2007
Nad říčkou Blanicí, která ubíhá od Vlašimi na sever k řece Sázavě, leží
nepatrná vesnička. Je to vlastně jen kostelík, fara a několik chalup. Osada má
jméno po hrádku, který kdysi stál v těch místech. Je na okraji posázavských
lesů, mimo rušné silnice. Jediná silnice, která k ní vede od Ctiboře, v ní končí.
Díky určité odlehlosti a tím, že v ní dříve sídlila základní škola, připomíná
Křemešník u Pelhřimova (přestože neleží na vysoké hoře). Docela dobře
bychom si tu mohli představit pana řídicího učitele Zahálku a pana faráře
z románu F. B. Vaňka „Na krásné samotě“ (kniha pojednává o Křemešníku
z období asi před sto léty). Hlavní podobnost je však v tom, že Hrádek
i Křemešník jsou poutními místy. Lidé se asi na těchto klidných místech cítili
blíže k Bohu.
Hrádek je význačným mariánským poutním místem již po několik staletí,
a to díky milostné sošce Panny Marie s Ježíškem. Nevelká soška pochází asi ze
14. století. Je vyřezána z lipového dřeva a bývá vystavena na postranním oltáři,
který je zasvěcen Stigmatizaci sv. Františka. Oltářní obraz znázorňuje tuto
událost. Je krásné, že se zde (i na jiných poutních místech) setkáváme se
stopami františkánství (např. na Skalce u Mníšku pod Brdy nebo v Hejnicích
ve frýdlantském výběžku, kde byl význačný františkánský klášter). Kéž
bychom i my dokázali vtisknout stopy, především do myslí a srdcí lidí kolem
nás! Na Hrádku nyní působí polští kněží z řeholní společnosti Mariánů (MIC),
kteří zvelebili hrádeckou faru a bývalou školu upravili tak, aby mohla sloužit
pro exercicie a jiná setkání. V létě se u Hrádku konají dětské tábory.
Není divu, že Hrádek měl tak rád otec Alois Moc OFM, rodák z blízkých
Radošovic. Otec Alois sem putovával mj. s terciáři, jimž byl duchovním
asistentem. Putovali pěšky z Vlašimi, lesní cestou podél Blanice. Pouti se
konaly každoročně již v období totality, a to v blízkosti svátku Vtisknutí
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stigmat našemu sv. Otci Františkovi (17. září). Vznikla tak tradice, která stále
trvá. Po smrti otce Aloise putujeme navíc z Hrádku k jeho hrobu do Radošovic.
Letošní pouť se koná v sobotu 15. 9. 2007 ve 12 hodin. Mši svatou bude
slavit P. Jiljí Přibyl OFM. Otec Jiljí též putovával na Hrádek s otcem Aloisem
a tentokrát mši sv. bude sloužit za něho. Sraz pěších poutníků je na dolním
náměstí ve Vlašimi v 9 hod. Na Hrádek půjdeme po turistické cestě. Sraz u
kapličky se studánkou před Hrádkem je v 11 hod.
Spojení:
Autobusem: z Prahy-Roztyl (stanoviště č.1, trať 200521) v 7.30 hod., ve
Vlašimi v 8.34 hodin. (Hrádek je vzdálen od Vlašimi asi 5 kilometrů.)
Vlakem: z Prahy Hl. n. v 7.18 hod, v Benešově v 8.36 hod., z Benešova
v 8.47 hodin, ve Vlašimi v 9.25 hodin. Vzhledem k plánovaným pracím na
železniční trati do Benešova, doporučujeme ověřit si spojení ještě před cestou.
Miloslav Miller tel.: 272 765 083

Požehnání pamětní desky dr. Františka Noska
Deska je již umístěna na domě v Peckově ulici č. 3, v Praze 8 – Karlíně,
kde Nosek žil a zemřel. Na desce je nápis:
„V tomto domě žil v létech 1905–1935 JUDr. František Nosek,
františkánský terciář, křesťanský politik, národohospodář“.
Dr. Nosek byl významným katolickým činitelem předválečné doby.
V sobotu 6. 10. 2007 v 15 hod. bude za něho obětována mše svatá v kostele sv.
Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Celebrovat bude P. Antonín Klaret
OFM. Po mši svaté odejdeme k pamětní desce a P. Antonín ji požehná. Pak vás
zveme na karlínskou faru v Křižíkově ulici ke krátkému posezení a rozhovoru.
Stručný životopis dr. Františka Noska
Dr. Nosek se narodil v roce 1886 v Chrudimi; v roce 1905 začal studovat na
Univerzitě Karlově. Rodina se proto přestěhovala do Prahy. Po vzniku
Československa Nosek vstoupil do veřejného života. V r. 1920 se stal členem
Poslanecké sněmovny Československé republiky za Československou stranu
lidovou a byl jím až do smrti. Ve volebním období 1925-1929 byl též členem
československé vlády. Byl katolíkem a stal se i členem III. řádu sv. Františka.
Nosek žil svou víru opravdově a proto se angažoval i v řadě činností
nepolitického charakteru. Šlo hlavně o činnosti vzdělávací, sociální
a charitativní. Na pomezí politiky byla Noskova činnost hospodářská,
především budování katolických hospodářských institucí, většinou
družstevního typu.
V politické činnosti hájil zájmy své strany vždy s ohledem na potřeby
celého státu. Nesmírné úsilí vynaložil jako člen Kontrolní a úsporné komise
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parlamentní, v zájmu vyrovnaného státního rozpočtu. Členy komise byli
poslanci za různé politické strany, s nimiž dobře spolupracoval.
Dr. Nosek byl ženatý. Rodina žila v nájemním bytě v Peckově ulici. Nosek
zde zemřel 17. dubna 1935 ve věku 49 let, zcela vyčerpán.
Srdečně zve Národní rada Sekulárního františkánského řádu

DOPORUČUJEME
Domov sv. Karla Boromejského vás zve na zahradní benefiční koncert
v neděli 16. září od 16:30 hodin v prostorách zahrady Domova. Hraje Laura
a její tygři & Jana Koubková Quartet. Vstupné: dospělí 250,- Kč (v předprodeji
200,- Kč), se slevou 150,- Kč (v předprodeji 100,- Kč), děti do 10 let zdarma.
Výtěžek bude věnován na podporu činnosti Domova. Podrobněji na
www.domovrepy.cz.
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském nabízí:
Pro rodiče třídenní trénink zaměřený na výchovu dětí o sobotách 15. 9., 6.
10., 27. 10. 2007 vždy od 9 do 17 hodin. Program obsahuje přednášky,
diskuse, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem.
Společnou přípravu na život v manželství v termínu 9. 10.-27. 11. 2007.
Termíny dalších příprav jsou 22. 1.-11. 3. a 8. 4.-27. 5. 2008. Přihlašování
neodkládejte, zájem o přípravy je po celý rok obrovský.
Sobota pro manželky se koná v sobotu 13. 10. 2007 od 9 do 17 hod.
v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 (sv. Vojtěch). Setkáním budou
účastnice provázet manželé Markéta a Vlado Koronthályovi s přednáškou
O pozornostech v manželství a Eva Jelínková s tématem O spiritualitě
všedního dne s Madeleine Delbrelovou. Polední občerstvení bude zajištěno,
odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření a na závěr programu bude mše
svatá. Cílem setkání je umožnit ženám ztišení mimo svou rodinu.
Na uvedené akce pořádané Centrem pro rodinu je nutné se předem včas
přihlásit na telefonu 220 181 777 nebo na internetových stránkách cpr.apha.cz.

HUMOR
Malý školák Míša se nemůže naučit, že své paní učitelce musí vykat. Zkušená
pedagožka proto sáhne po osvědčeném výchovném prostředku a malému
provinilci uloží mimořádné cvičení (postaru řečeno trest), a to napsat 25x větu:
"Paní učitelce ve škole nemám tykat."
Hned druhý den podává snaživý Míša své učitelce napsané cvičení se slovy:
"Napsal jsem to celkem 50x, abych ti udělal radost."
zaslal Charles Tvrzník
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MYŠLENKY
Moudré (školní) předsevzetí
Nikdy nebudu nikomu, ani sobě, předpovídat negativní budoucnost.
Důležitost pochvaly
Chvála a uznání, jako upřímné potvrzení hodnoty bližního, jsou asi tím
největším darem, který skutečná láska dává. Povzbuzuje totiž člověka,
proměňuje jeho život a může proměnit i svět.
Tvrdí-li rodiče o dítěti, že z něho nic dobrého nevyroste, že to určitě daleko
nedotáhne, pak pro dítě není snadné se z takového proroctví vymanit, najít
sebedůvěru a žít svůj vlastní život.
Hlad po vědění a umění divit se jsou známkou aktivního přístupu k životu. Při
učení nejde ani tak o hromadění poznatků, jako spíše o dosažení životní
moudrosti. Sokrates učil metodou dialogu. Říkával: "Mou úlohou jako učitele
je pouze pomáhat při tvorbě myšlenek a znalostí druhých tím, že jim kladu
vhodně volené otázky."
Modlitební inspirace
Dej, Pane, všem rodičům, učitelům a vychovatelům takové porozumění pro
děti a mládež, jaké měl Tvůj Syn Ježíš Kristus. Vyzbroj je trpělivostí, aby se
nevzdávali práce, 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.
Určitě i my jsme učiteli a druhým ukazujeme cestu a náš příběh je inspirací pro
někoho druhého.
Děkovat ve víře je děkovat i za to, co teprve dostanu, co ještě nemám, a věřit,
že to dostanu. (Z kázání p. Angela)
Random Thoughts
If you make room for Jesus in your heart, He will make room for you in
heaven.
Uděláš-li pro Ježíše místo ve svém srdci, On pak udělá pro tebe místo v nebi.
To, co si mnoho lidí představuje po pojmem Bůh, bohudíky neexistuje.
(Karl Rahner)
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Nová rubrika má umožnit i notorickým nečtenářům kratičké setkání
s kvalitními knihami a přesvědčit všechny, že občas stojí zato vzít knihu do
ruky.
Nejednou se nám naskýtá hrozná otázka, jak vysvětlit, že i lidé, zřejmě plní
pýchy, mohou tvrdit, že v Boha věří, a považují se za velmi zbožné. Musím
bohužel usuzovat, že vyznávají nějakého Boha pomyslného. Teoreticky
připouštějí, že nejsou nic před tváří toho svého fantoma boha, ale zároveň žijí
v představě, že tento bůh je uznává a dokonce uznává za hodnotnější než
obyčejné lidi; jinými slovy: za haléř pokory, kterou platí, si odnášejí pýchy
vůči bližním za stovku. Myslím, že o takových mluvil Ježíš, když pravil, že
mnozí budou kázati v Jeho jménu a i ďábly vymítati, a přece nakonec jim
řekne, že je nikdy neznal. A každý z nás se může dostat do takového osidla
smrti. Naštěstí máme podle čeho to poznat. Kdykoli shledáme, že naše
zbožnost v nás hýčká pocit, že jsme dobří a dokonce lepší než někdo jiný,
můžeme bezpečně soudit, že to nepůsobí v nás Bůh, nýbrž satan. Spolehlivou
zkouškou toho, že jsme Bohu blízko, bývá, že buď sebe zapomeneme vůbec,
nebo se vidíme jako náramně nepatrné a nečisté. Neboť pýcha je jako duchovní
rakovina a sžírá v nás samu možnost lásky, spokojenosti, ba i zdravého
rozumu.
Ještě rád bych předešel dvěma omylům. Předně si nemysleme, že Bůh
zakazuje pýchu proto, že Ho uráží a že pokoru přikazuje jako daň ze své
vlastní důstojnosti, jako by sám byl pyšný. Nemá zajisté nejmenší starosti
o svou vznešenost. Jde však o to, že se vám chce dát poznat, dát vám Sebe
sama. Dojde-li k takovému přiblížení, vy se pokorným prostě stanete,
pokorným s rozkoší a s pocitem nekonečné úlevy, že jste se konečně zbavili
toho nesmyslu péče o vaši vlastní důstojnost, který vás celý život připravoval
o pokoj a štěstí. Abyste k tomu skutečně došli, snaží se vás přivést k pokoře.
Za druhé, setkáte-li se s člověkem v pravdě pokorným, nemyslete si, že to
bude podle představy mnohých lidí nějaký nahrbený patolízal, který vám bude
stále naznačovat, že vám nesahá ani po kolena. Možná, že celý váš dojem
bude, že to byl upřímný, inteligentní člověk, který měl upřímný zájem o to, co
jste říkal/a jemu. On určitě nebude myslet na pokoru, nebude vůbec myslet na
sebe.
Zde bych snad skončil. A kdyby někdo chtěl dojít k pokoře, myslím, že mu
mohu naznačit první krok. První krok je uvědomit si, že jste pyšný/á.
A je to pořádný krok! Při nejmenším nemůžete nic jiného dříve udělat.
Myslíte-li, že domýšlivý/á nejste, znamená to, že jste velmi velice domýšlivý/á.
Ukázku z díla „Hovory s C. S. Lewisem“ vybral 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)
neděle:
9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
denně:
17:25 modlitba růžence
čtvrtek:
19-20 adorace v kapli sv. Michala
PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Září 2007
8. 9. So 10:30 Hlavní pouť v Hájku, svátek Narození Panny Marie
9. 9. Ne 10:15 Mše svatá pro rodiče s dětmi (první po prázdninách)
14:00 Pouť na Petřín (sraz u 1. zastavení, pořádá SFŘ)
11. 9. Út 19:19 Setkání pastorační rady
12. 9. St 17:00 Náboženství pro děti od 10 let (první po prázdninách)
19:15 Katecheze dospělých (sraz před farou)
14. 9. Pá 15:00 Setkání katechetek, rodičů a kněží
15. 9. So 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří
12:00 Pouť na Hrádek u Vlašimi, mše sv. (pořádá SFŘ)
16. 9. Ne
Den otevřených dveří ve farní kanceláři
17. 9. Po
Svátek Vtisknutí ran sv. Františkovi z Assisi
23. 9. Ne
Svatováclavská sbírka na církevní školství
28. 9. Pá
Slavnost sv. Václava, patrona české země
3. 10. St 18:00 Tranzitus – po večerní mši svaté
4. 10. Čt
Slavnost sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
5.- 7. 10. Pá-Ne Františkánská burza – bleší trh
6. 10. So 10:30 Poslední letošní pouť v Hájku
15:00 mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje
po mši sv. požehnání pamětní desky Dr. F. Noska

Hájek
kaple
Petřín
Klub
malý refektář

Hrádek

kostel
Klub
Hájek
Karlín

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 vítám, jirsoval@volny.cz), ale stačí rukopis alespoň
trochu čitelný nebo strojopis zaslat na adresu: Ludmila Jirsová, Soukenická 14,
Praha 1. Nezapomeňte se, prosím, podepsat, anonymní příspěvky nemůžeme uveřejnit.
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 21. 9. 2007. Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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