S

něženka farní

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 10

Ročník XIII.

Říjen 2007

Porozumění nebo problémy?
Říká se, že někteří lidé hledají, jak by něco mohlo jít a jiní, jak v tom najít
problém. V centru naší farnosti, tedy v kostele a ve farní kanceláři, jsou některé
změny, jak jste si jistě všimli, po dni otevřených dveří. V kostele jsou nové
mikrofony spolu s novým zesilovačem a displej na čísla stránek pro zpívání
písní. Ten starý už neukazoval žádné pořádné číslice a objevovaly se na něm
různé znaky, kterým nikdo nerozuměl. Teď tedy všechno svítí správně, ale ti,
kdo jsou v levém zadním rohu kostela, na displej nedohlédnou, protože je pro
ně částečně ukrytý za sochami na bočním oltáři. Pro některé je to problém, jiní
vstanou a jdou se podívat, případně se zeptají. Displej má ušetřit práci
varhaníkům, případně je možné ovládat jej i z presbytáře, ale pokud bychom
měli ještě vyvěšovat papírová čísla, byly by peníze za něj vyhozeny zbytečně,
celá práce by byla zesměšněna. Je možné, že se na nějaké řešení přijde, ale
v kostele nejsme připoutáni k žádnému místu. Mně je pohybující se farnost
docela příjemná.
Mnoho Božího požehnání přeje a žehná menší bratr Antonín

Náboženství a katecheze ve školním roce 2007/2008
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MŠE SVATÁ
Tradiční "dětská" mše uzpůsobená liturgií a homilií
pro rodiče a děti dětem. Každou neděli v 10:15 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.
Luciánova ŠKOLIČKA
Společenství nejmenších –
předškolních – dětí a jejich
rodičů.
Mgr. Alenka Brožová

Pravidelné setkávání (neboli čtvrteční dopolední
náboženství předškolních dětí s rodiči) bude otevřeno
pouze bude-li vážný zájem. Kontakt: Mgr. Alenka
Brožová, tel: 776 220 870, 224 224 717,
e-mail: alenkab@volny.cz
Pondělí 17:00-18:00 s přípravou na 1. svaté přijímání
NÁBOŽENSTVÍ
18:00 možnost společné mše svaté v kostele
pro děti 1.-3. třídy pátek 16:00-17:00
Mgr. Taťána Lenfeldová
v učebně kláštera (vstup z Františkánské zahrady).

Luciánova ŠKOLA neboli
náboženství
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
úterý 14.15-15.15
v učebně kláštera (vstup z Františkánské zahrady).
Náboženství pro starší školní děti

NÁBOŽENSTVÍ
pro děti od 4. třídy
Mgr. Simona Skřivánková
Společenství teenagerů
VICHŘICE
br. Filip Rathouský OFM

středa 17:00-17:45 v malém refektáři
(vstup z Františkánské zahrady).

Příprava na biřmování
br. Filip Rathouský OFM

Společenství mládeže cca 11-15ti letých
čtvrtek 17:00-18:30
v prvním patře kláštera v La Verně.
Pondělí 17:00-18:30
první setkání bude 15. 10. 2007

Katecheze pro dospělé
Mgr. Simona Skřivánková

Středa 19:15-21:00. Sraz před farou v 19:10.

Kontakty:
Fara: tel: 222 246 243, e-mail: fara.pms@centrum.cz
P. Filip Rathouský OFM: tel: 723 189 871, 224 490 350, e-mail: filip@ofm.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
Simona Skřivánková: tel: 722 569 464, e-mail: simsk@email.cz
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
Františkánská burza - bleší trh 5.-7. října 2007
v Klubu u Panny Marie Sněžné
Věci přijímáme zdarma a stanovíme minimální cenu. Nepřijímáme ošacení,
obuv a knihy! Výtěžek bude použit pro děti ze sociálně slabších rodin.
Přijďte udělat radost sobě i druhým.
Shromažďování věcí: v pátek 15-18 hod. a v sobotu 10-12 hod.
Prodej:
v sobotu 10-18 hod. a v neděli 10-18 hod.
Helena Podlahová

Požehnání pamětní desky dr. Františka Noska
V sobotu 6. 10. 2007 v 15 hod. bude obětována mše sv. za JUDr. Fr. Noska
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.
Zve NR Sekulárního františkánského řádu

Setkání s přáteli nejen z farnosti
Stejně jako loni se budeme scházet jednou v měsíci, každé 3. úterý od 19:19,
abychom se setkali, více poznali, zasmáli se a učili se prožívat spolu nejen
bolesti, ale i radosti. Tento měsíc se výjimečně sejdeme až v úterý 23. října
v 19:19 v Klubu. Co přineseme, to si sníme a vypijeme.
Ludmila Jirsová

Svátost nemocných
Ve čtvrtek 25. října při mši sv. v 8 hod. bude udělována svátost nemocných
těm, kdo jsou vážně nemocní nebo mají zdravotní potíže s ohledem na věk. Je
třeba, aby se tito bratři a sestry přihlásili v sakristii, stačí v úterý 23. 10. a ve
středu 24. 10., kdy bude příprava na přijetí této svátosti při ranní mši sv. v 8 h.
bratr Michal OFM

Veselá je veselá
je název výstavy fotografií k 15. výročí založení Veselé školy.
Můžete ji shlédnout vždy v úterý, středu a čtvrtek od 18 hod. a v neděli od
10.15 hod.
Mnozí z nás si pamatujeme na její počátek, a tak si můžeme všechny hezké
chvíle při shlédnutí fotografií Michaely Antůškové připomenout.
Výstava potrvá do 15. 10. 2007 v kostele sv. Petra v Biskupské ulici (za
obchodním domem Bílá labuť).
__________________________________________________
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Divadlo se vrací do chrámu
Je to zvláštní – některé druhy umění vnímáme jako organickou součást
chrámového prostoru, cítíme, jak posilují naše setkání s Bohem. Výtvarná
výzdoba chrámů, obrazy, plastiky, ale i hudba tam patří po staletí. Mluvené
slovo však už pro mnohého věřícího přísluší pouze ke mši. A divadelní
představení? To jako by s chrámovým prostředím nemohlo mít nic společného.
Omyl, divadlo s chrámem úzce souvisí. Už jeho starověké, tedy ještě
předkřesťanské počátky mají svůj původ v náboženských obřadech. Také
historie evropského divadla v křesťanské éře začíná náboženskými hrami,
jejichž námětem jsou biblické příběhy, především život Ježíše Krista.
Středověký věřící vnímal chrámové produkce jako zcela přirozený jev, který
mu otevíral bránu k tajemství víry. Teprve další vývoj chrám a divadlo
odloučil. Divadlo vyšlo z chrámu ven, pomyslně i doslova. Až 20. století
přináší obrat. Objevuje, jak posilující pro víru může být dramatický text
naplněný duchovním obsahem.
V České republice patří prvenství realizace takového projektu divadelní
společnosti Petrklíč, sdružující křesťansky orientované profesionální divadelní
umělce. Jeho stálým působištěm je divadlo Miriam ve farním domě při kostele
Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích.
Před třemi lety zařadil soubor do svého repertoáru projekt nazvaný Divadlo
v chrámu – inscenování dramaturgicky vhodných textů přímo v chrámových
prostorách. K první inscenaci bylo vybráno dílo německé prozaičky Gertrudy
von Le Fort, dramatizace její novely Pilátova žena.
Nyní je připravena nová inscenace, mystérium o Janě z Arku, na kterou jste
všichni srdečně zváni.

Inscenace Jana z Arku
v úterý 16. října ve 20 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
Vstupné je dobrovolné.
Autorka, Lucie Trmíková, zde zachycuje výjimečnou historickou osobnost
ve dvou rovinách. Během představení uslyší diváci odpovědi na otázky
inkvizičního soudu a zároveň budou svědky Janina vnitřního rozhovoru
s Bohem, pro jehož vyjádření vybrali tvůrci slova „Duchovní písně“ sv. Jana
od Kříže, kterého se sv. Janou spojuje jak trýznivý pobyt ve vězení, kde
„Duchovní píseň“ vznikla, tak i živá víra, naděje a láska.
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Režie je v rukou režiséra divadla Komedie Jana Nebeského; z herců uvidíte
Lucii Trmíkovou, Karla Dobrého a Elenu Strupkovou; hudební doprovod:
Miloš Orson Štědroň (zároveň autor hudby) a Ladislav Kozderka.
V době, kdy znepokojivě cítíme, jak dnešní společnost tíhne stále častěji
k materielním hodnotám, chce tedy divadelní společnost Petrklíč nabízet svým
divákům co nejširší výběr křesťansky i obecně humanisticky orientovaných
představení. Zásadnějším přínosem pro současnost by však mohl být význam
evangelizační. Ideově vhodný, a přitom námětově atraktivní, text se může stát
posilou pro věřícího člověka, ale zároveň otevírá chrámové dveře i divákům,
kteří zatím svou cestu k Bohu hledají.
Více na www.volny.cz/d.s.petrklic/ nebo www.volny.cz/divadlo.miriam/
Markéta Mocová

Blíží se Vzpomínka všech věrných zemřelých
Dušičky jsou hned na začátku měsíce listopadu, takže v příštím čísle Sněženky
by už zřejmě toto oznámení nemělo význam. Jak možná víte, byl kolem našeho
kostela hřbitov, to znamená, že vlastně ještě je, i když se tam už nepohřbívá.
Po 2. listopadu je možné získávat každý den plnomocné odpustky
přivlastnitelné duším v očistci po dobu jednoho týdne, ale nestačí jen účast na
mši svaté se svatým přijímáním a modlitby jako obvykle. V podmínkách je
ještě návštěva hřbitova, kde se za zemřelé alespoň krátce pomodlíme. Do
takového období spadá i neděle 4. listopadu. Po mši svaté pro rodiny s dětmi
(asi v 11:15) bychom tedy šli na krátkou pobožnost na náš historický hřbitov
u kostela Panny Marie Sněžné. Všechny vás k této pobožnosti zvu a těším se
na vaši účast. Nechci psát „těším se, že se sejdeme na hřbitově“.
Sejdeme se v neděli 4. 11. v 11:10 na nádvoří.
Zdraví a žehná menší bratr Antonín
Modlitba:
Chválen buď, můj Pane, skrze ty, kdo z Tvé lásky odpouštějí a snášejí nemoci
a protivenství. Blaženi jsou ti, kdo věrně v míru vytrvají, neboť Ty je budeš
korunovat v nebi. (František z Assisi, 1182-1226)

Já „ hraji“ dál
Zatím postrádám kvalitní nástroje a širší okruh profesionálních
i amatérských spoluhráčů. Metaforu pro označení svého úsilí a snahu oslavit
významné výročí ke „hře“ jsem si dovolila vypůjčit z nedávné promluvy bratra
Regaláta. Považuji za svou povinnost omluvit se čtenářům Sněženky, že
__________________________________________________
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avizovaná oslava k výročí 660 let položení základního kamene k chrámu
Panny Marie Sněžné, která se měla konat v pondělí 3. září 2007, proběhla
příliš skromně – zmínkou bratra Regaláta při ranní mši. Vlastně to bylo tím
pravým stylem františkánským. Oslava měla upozornit na zahájení projektu,
jenž by trvale připomínal nadčasový plán císaře Karla IV., který se v r. 1348
rozhodl založit Nové Město Pražské podle Jeruzaléma. Jak je již výše uvedeno,
předcházelo tomu v roce 1347 položení základního kamene k chrámu, který
měl být v tomto novém městě dominantou. O tom, že chrám nebyl nikdy
dostavěn, a že dnešní kostel je pouze kněžiště, se mj. psalo v prázdninové
Sněžence v pojednání P. Petra Alkantary pod názvem Pražská zastavení.
V květnové promluvě P. Petra Regaláta jsem byla oslovena jeho pojetím
významu slov „Nový Jeruzalém“. Od té doby nepřestávám žasnout nad tím,
že při založení nového pražského města se Karel IV. inspiroval Jeruzalémem.
Navíc následující úryvky, které mi poskytnul také P. Regalát, je patrné, že
vnímání Prahy jako Jeruzaléma – Nového Jeruzaléma se mělo stát. „…Snad
vůbec nejvýznamnějším činem Karla IV. bylo založení Nového Města, které
mělo vytvořit z Prahy hlavní duchovní centrum křesťanské Evropy…“ (Arno
Pařík Věstník 4/2006 – žid. časopis)
„…Založení Nového Města Pražského císařem Karlem IV. v roce 1348
představuje jedinečný urbanistický čin, a to jak rozměry, tak ideovým obsahem.
Ve 14. stol. nebylo nikde v Evropě založeno město srovnatelných rozměrů…“
(Převzato z Respektu 10/2006.) Celé texty, z nichž byly převzaty ukázky,
budou po dohodě s redakcí Sněženky postupně otištěny kompletní.)
Základní ideou projektu je snaha navázat na odkaz našich předků. Hlubším
poznáváním historických a kulturních kořenů Evropy pomáhat
k zodpovědnějšímu přístupu k současnosti a upozorňovat na to, že
františkánské kulturní dědictví je též příkladem nadnárodního šíření kultury. Se
záměrem připravovaného projektu, který má název „Nové Město Pražské –
Nový Jeruzalém“ byli seznámeni farář farnosti P. Marie Sněžné P. Antonín
Klaret Dabrowski, provinciál Menších bratří františkánů P. Jan Maria Vianney
a i starosta Městské části Praha l, Petr Hejma. Podrobný koncept k projektu
bude předložen ke konečnému schválení a připomínkám pastorační radě.
Program projektu bude publikován nejen na stránkách Sněženky a včas se
všichni dozvědí jméno odpovědného dramaturga .
Za tvůrčí skupinu připravovaného projektu
Božena Harmáčková
Ještě jedno výročí, které připadlo na stejný den jako položení základního
kamene ke kostelu P. Marie Sněžné a nebylo oslaveno: 3. září 2007 uplynul
rok od uvedení P. Antonína Klareta Dabrowského do funkce faráře této
farnosti.
Božena Harmáčková
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DOPORUČUJEME
Ekumenická rada církví v ČR spolu s Ekologickou sekcí ČKA zvou na
úterý 9. října 2007 od 18 hodin do Velké posluchárny Evangelické teologické
fakulty v Praze 1, Černá 9 k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za
stvoření, při níž poslouží kázáním P. RNDr. Matúš Kocián. Po bohoslužbě, asi
od 19 hodin, bude následovat beseda s prof. Dr. Helenou Illnerovou.
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském (tel.: 220 181 777) nabízí, )
Sobota pro manželky se koná v sobotu 13. října 2007 od 9 do 17 hod.
v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 (sv. Vojtěch). Cílem setkání je
umožnit ženám ztišení. Předem se přihlaste.

MYŠLENKY
Tři rady Tomáše Kempenského (15. stol.)
Co nesnáším u jiných, toho se musím všemožně varovat sám.
Je dobré a pokojné mlčet o druhých, lehkomyslně nevěřit hned všemu
a netrousit to dále.
Jen málokomu se svěřovat.
Nemám rád slovo JENOM a řadím je mezi životu nebezpečná. Jenom
předjíždět, jenom se vyklánět, jít jenom na interrupci. Na konci těchto jenom
stává smrt. (MUDr. Max Kašparů)
Charles R. Darwin (1809-1882)
"Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou
teorii je možno úplně sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že
velkolepý a nadevše nádherný vesmír, a stejně tak člověk, povstali jen
náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existence Boha."
Random Thought
God can speak to us even through our errors.
Bůh k nám umí mluvit i přes naše chyby a omyly.
Buďme vděční za všechno, dokonce i za bolest, neboť, jak víme, když vás nic
nebolí, je to značně podezřelé.
Dej mi, Pane, nebo odejmi ode mě, ale dej, ať se má vůle shodne s Tvou.
(Blaise Pascal)

Otázka pro nás všechny:
Neschází nám tak trochu odvahy i k malým změnám v našem životě?
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.

Lidská přirozenost a Boží milost:
Všichni lidé touží po dobru a zamýšlejí svými řečmi i skutky dobro, jenže
mnozí se klamou zdánlivým dobrem. Přirozenost nás vábí, zavádí a šálí, ale za
cíl má vždy jenom sebe. Kdežto milost si počíná prostě, varuje se zdání,
neužívá úskoků a všechno koná pro Boha, v němž nakonec spočine.
--Přirozenost se přičiňuje o svůj prospěch a pozoruje, jaký jí vzejde užitek
z toho druhého.
..Milost však nepřihlíží k tomu, co je jí užitečné a příjemné, nýbrž k tomu, co
prospívá druhým.
--Přirozenost ráda přijímá čest, slávu a úctu.
..Milost však všechnu čest a chválu připisuje jen Bohu.
--Přirozenost miluje zahálku a tělesný odpočinek.
..Milost však nedovede nečinně zahálet, nýbrž ráda se chápe práce.
--Přirozenost se domáhá věcí vzácných a krásných, štítí se obyčejných
a hrubých.
..Milost si pak libuje ve věcech prostých a nepatrných, nezdráhá se obléci ani
do všedního oblečení.
--Přirozenost si hledí věcí časných, raduje se z pozemského zisku, truchlí nad
škodou a hněvá se i pro nepatrně urážlivé slovo.
..Milost však patří na věci něžné, nelpí na časných, neznepokojuje se nějakou
ztrátou, ani se nerozčiluje pro hrubší slovo. Vždyť svůj poklad a svou radost
má v nebesích.
Milost je zvláštním Božím darem, který pozvedá člověka od pozemských věcí,
aby miloval nebeské, a z tělesného člověka dělá duchovního. Čím více se tedy
potlačuje a přemáhá přirozenost, tím se do duše vlévá větší milost, a tak se
člověk každodenně stále více připodobňuje k Božímu obrazu.
Ukázky jsou z knihy Tomáše Kempenského Následování Krista. Kniha po prvé
vyšla kolem roku 1470 v Augsburgu, od té doby nesčetněkrát v mnoha jazycích
a údajně je to po Bibli nejrozšířenější kniha na světě. Kniha Tomáše
Hemerkena z Kempenu v Porýní (+1471) podává návod k "moderní zbožnosti",
ve snaze nevzdělávat pouze rozum bez současného vzděláváni srdce.
Ukázky vybral Charles Tvrzník
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HUMOR
Odposloucháno v hodinách náboženství
Abrahámovi bylo už skoro sto let a stále nemohl porodit syna.
Tehdy se nečistý duch vrací a přivádí s sebou sedm jiných duchovních ještě
horších než je on sám.
Panna Maria řekla Duchu svatému: Co se dá dělat!
Bible se dělí na mladou a starou.
Abraham obětoval Izáka na hoře Říp.
__________________________________________________________

Hádanka pro čtenáře Sněženky?
Který druh zvířat Noe nevzal s sebou do archy?

ROZHOVOR S BRATREM KAPISTRÁNEM OFM
Kolik ministrantů chodí v neděli na mši svatou?
To je různé, jelikož mnoho ministrantů nepatří obvodem do naší farnosti, tak
k nám dojíždějí. Pravidelně jich chodí šest až osm. Potom jsou takoví, kteří se
ukáží méně často. Většina našich ministrantů jsou sourozenci, v tom smyslu, že
ministrují třeba dvě až tři děti z jedné rodiny. Pokud odjedou některé na
víkend, tak je to hned znát.
Jak probíhá výcvik ministrantů a co se již naučili?
Schůzky probíhají každou neděli po mši svaté a trvají většinou půl až jednu
hodinu, podle toho jak obsáhlá je látka, kterou chci probrat. Rodiče pak mají
možnost na ně počkat ve farním klubu. Ministranti mají deníčky, do nich si
lepí obrázky toho, co probíráme, aby si i doma mohli představit co jak vypadá.
Obrázky, a i tedy témata, jsou předměty a úkony při mši svaté, jako jsou
posvátné nádoby, oblečení kněze a význam různých úkonů a postojů při mši
i mobiliáře kostela. Schůzky se dělí na praktickou a teoretickou část, kdy se
ministranti učí jednotlivé věci pojmenovat a také s nimi zacházet. Nácvik je
neoddělitelnou součástí, při němž se učí jak správně, a v kterou dobu,
vykonávat daný úkon při mši. Učí se průběh církevního roku a jednotlivé
svátky, které se snažím s nimi probrat a vysvětlit jejich význam. Schůzky
probíhají i formou her a souvisejí s probíranou látkou. Tak si ministranti lépe
zapamatují jednotlivé názvy předmětů i úkonů (mnohdy v latině). Většinou
existují i české ekvivalenty, a proto latinské názvy zadávám jen zřídka a to tak,
že jejich znalost přímo nevyžaduji. Ministranti mě však sami mnohdy příjemně
__________________________________________________
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překvapí svými znalostmi. Dále hrajeme hry i pro „pouhé“ potěšení a zábavu.
Není mým cílem ministranty jen něco naučit. Chci, aby se i bavili a přitom se
blíže poznali.
Budeš mít ministranty na starosti i v příštím roce?
Doufám, že mi tato služba bude opět svěřena. Zatím nevím, že by tomu tak
nemělo být. Je to pro mě veliká radost i pocta, jelikož se mi tímto dává od
rodičů důvěra k výchově jejich dětí v dané oblasti.
Kde nebo u koho se mohou rodiče a budoucí ministranti hlásit?
Kontaktní osobou jsem nejen já, ale i Vláďa Vašků nebo Vašek Brož. Nejlépe
je hlásit se po dětské mši svaté. Maminky, které by rády viděly své dítě
u oltáře, se nemusí bát, že se k tomu jejich syn či dcera nehodí nebo že jsou
příliš malé či staré. Mezi ministranty slouží prvňáčkové, ale i otcové rodin,
kteří mi pomáhají ministranty při mši uhlídat. Já sám jsem začínal ministrovat
„až“ ve dvanácti letech.
Mohou se do ministrování zapojit i kluci a holky již „odrostlí“ Luciánovi?
V naší farnost mohou ministrovat jak chlapci tak děvčata, nakonec u oltáře je
to vidět. Tato možnost se přímo naskytuje, jelikož v Luciánovi se děti pohybují
a tvoří. Návrat do kostelních lavic jim tuto volnost omezí. Kdyby potom přešly
k ministrování, nebylo by to omezení tak výrazné. Právě Lucián může děti
pomoci u oltáře vést. Řady ministrantů je třeba stále posilovat. Ne všichni jsou
u této služby dlouho. Služba u oltáře je nádherná a tady se potom rodí
i povolání ke kněžství a zasvěcenému životu.
Bratře, děkuji Ti za rozhovor a přeji Ti mnoho radosti z této činnosti, která je
velmi důležitá pro farnost i pro děti a jejich rodiče.
Rozhovor připravil Vladimír Vašků

LUCIÁN DĚTEM
Lucián vás zve tentokrát
na 1. sobotu v měsíci říjnu do “Vltavy!!!“
Sejdeme se 6. října v 10 hodin před Muzeem Bedřicha
Smetany (Novotného lávka).
Co nás čeká?
• Dětský poslechový a výtvarný program
• Téma: Bedřich Smetana – Vltava
• Možnost prohlídky muzea
S sebou: fixy, 10 Kč/dítě, předpokládaný konec v 11.30 hod.
10
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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
Říjen 2007
Klub
5.- 7. 10. Pá-Ne Františkánská burza – bleší trh
6. 10. So 10:00 Lucián zve děti do muzea Bedřicha Smetany (sraz: Novotného lávka)
Hájek
10:30 Poslední letošní pouť v Hájku
Karlín
15:00 Mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje
po mši sv. požehnání pamětní desky Dr. F. Noska
kaple
7. 10. Ne 14:00 Shromáždění SFŘ
fara
10. 10. St 19:15 Katecheze dospělých (sraz před farou, dále každé úterý)
Klub
14. 10. Ne 10-12 Prodej křesťanských knih
15. 10. Po 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří
16. 10. Út 20:00 Divadelní inscenace: Jana z Arku (hrají členové divadla Miriam) kostel
Klub
23. 10. Út 19:19 Setkání přátel farnosti
23. - 2 4.10 . 8:00 Příprava na přijetí svátosti nemocných
25. 10. Čt 8:00 Při mši sv. bude udělována svátost nemocných (předem se přihlásit )
30. 10. Út
Slavnost Výročí posvěcení kostela
1. 11. Čt
Slavnost Všech svatých
2. 11. Pá
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
4. 11. Ne 11:10 Dušičková pobožnost na hřbitově u kostela (sraz na nádvoří)

POZOR ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST!
Farní kancelář u Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1 – Nové Město, 110 00
14:00 - 17:30
Pondělí
14:00 - 17:00
Úterý
9:00 - 11:30
14:00 - 17:30
Středa
14:00 - 15:30
Čtvrtek
9:00 - 11:30
Pátek
Tel. na faru: 222 246 243,
farář: P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM, tel: 224 490 356, 606 751 883
farní vikář (kaplan): P. Filip Rathouský OFM
web: www.pms.ofm.cz , email: fara.pms@centrum.cz
_______________________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Uzávěrka listopadového čísla je 19. 10. 2007. Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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