S

něženka farní

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 11

Ročník XIII.

Listopad 2007

Zase něco nového
Říká se, že farář nemá v prvním roce na novém místě nic měnit. Tento první
rok již uplynul. Na setkáních pastorační rady, a také na posledním setkání těch,
kdo se zvláště věnují dětem a mládeži v naší farnosti, se objevilo přání, zda by
opět nemohla být mše svatá, které se kdysi říkalo „mše svatá nejen pro
mládež“. Bývala ve čtvrtek odpoledne, buď v kapli sv. Jana Nepomuckého,
nebo v Pasovské kapli. Uvažovali jsme, jak této touze vyhovět. V odpoledních
hodinách jsou totiž mladí lidé zaneprázdněni svými povinnostmi. Nakonec
jsme se dohodli takto: Čtvrtek by zůstal dnem určeným pro tuto mši svatou. Se
změnou letního času na středoevropský, budou mše svaté opět v Michalské
kapli. Vyhradíme tedy mši svatou v normálním čase, tedy v 18 hodin, každý
čtvrtek mládeži. To znamená, že si ji budou sami připravovat (nebudeme zvát
varhaníka, krásné by bylo, kdyby si sami mladí lidé připravili i přímluvy).
Dokážu si představit, že i po návratu do hlavní lodi kostela by tyto mše svaté
mohly pokračovat. Celebrovat budu většinou sám, protože čtvrteční mše svaté
dle rozpisu připadají na mne. Teď očekávám nějakou odezvu od Vás mladých.
Třeba, zda z toho máte radost, nebo jak se zapojíte, je možné udělat i něco
s následující adorací, prostě různé možnosti jsou, jenom se ozvěte, kdo o ně
stojíte. V listopadu si ještě vše můžeme společně promýšlet.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Setkávání pastorační rady
Ze stanov pastoračních rad arcidiecéze pražské: Schůze pastorační rady
(dále jen PR) jsou veřejné. Jsou-li proti účasti veřejnosti oprávněné námitky,
rozhodne PR konat zasedání neveřejné. Pak jsou všichni členové PR vázáni
mlčenlivostí.
Jednání PR se může zúčastnit každý, koho trápí nějaký problém v životě
farního společenství nebo kdo chce něčím přispět k jeho životu. Zájemce
o účast na jednání PR seznámí předem se svým příspěvkem faráře (bratra
Antonína) nebo farního vikáře (bratra Filipa). Možnost účastnit se jednání PR,
i samo navrhované téma, je vhodné projednat osobně na faře v hodinách pro
veřejnost. Pokud není možné osobní jednání, lze návrh podat písemně do
schránky u fary nebo elektronickou poštou. Farář nebo farní vikář rozhodnou,
zda je možné příspěvek zařadit na program nejbližší nebo další PR. O termínu
zařazení příspěvku bude žadatel vhodným způsobem informován. Žadatel se
pak zúčastní jednání PR, na které byl jeho příspěvek zařazen. Téma je také
možné prodiskutovat na „Setkání s přáteli farnosti“, které se koná jednou
měsíčně a jichž se pravidelně zúčastňuje farář i někteří členové PR.
Příští setkání pastorační rady bude 13. 11. v 19:19 na faře.

menší bratr Antonín

Modlitba za zemřelé na historickém hřbitově u kostela Panny Marie Sněžné
bude 4. listopadu v 11.15 hod. po mši svaté pro rodiče s dětmi. Na hřbitov
půjdeme společně z nádvoří kostela.

Setkání s přáteli nejen z farnosti
Opět máme možnost sejít se a společně posedět při šálku čaje či kávy,
pohovořit, sdělit si zážitky… v úterý 20. listopadu v 19:19 v Klubu. Na úvod
probereme spolu s farářem Antonínem to, co nás zajímá, trápí, co bylo na
setkání pastorační rady, aj. Určitě si zazpíváme (možná i s kytarou).

Setkání těch, kteří byli pokřtěni v kostele Panny Marie Sněžné,
bude 24. listopadu při mši v 15:00 hod. tamtéž.

Adventní podnikání s mládeží
bude v sobotu 1. 12. od 16 hod. - výroba adventních věnců, půlnoční modlitba
a požehnání Praze.
zve bratr Filip

Svěcení adventních věnců
bude v sobotu 1.12. při mši sv. v 18 hod., a také v neděli 2. 12. při mši sv. v 9
a 10.15 hod. Posvětíme nejen věnce vyrobené v sobotu, ale všechny, které si
donesete z domova. Pokusme se prožívat adventní dobu, kterou nám budou
připomínat postupně rozsvěcované svíčky.
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Milé děti, milí rodiče,
v neděli 2. 12. 2007 v 15 hod. se ve velkém refektáři kláštera koná Mikulášská
besídka. Nezapomeňte své děti přihlásit na faře, v sakristii nebo v Klubu.
Příspěvek na jedno dítě je 60 Kč, na dvě děti 100 Kč, na tři 120 a na každé
další dítě 40 Kč.
Honza Deutsch

Kající bohoslužba bude v úterý 4. 12. v 18 hod. Nebude mše svatá.
Příprava na biřmování se koná každé pondělí od 17.15 s br. Filipem OFM
a každou středu od 19:15 s Mgr. Simonou Skřivánkovou na faře v rámci
katecheze pro dospělé, sraz v 19:10 před farou.
_______________________________________________________________________________________

Ze zápisu setkání pastorační rady 2. 10. 2007
Přítomni: P. Antonín Klaret (farář), P. Filip (farní vikář), Alenka Brožová,
Jan Deutsch, Ludmila Jirsová, Hana Outratová, bratr Pacifik OFM,
Helena Podlahová, Vladimír Vašků, Lucie Vorlová
Hosté: František Jirsa, Jakub Outrata, Hana Šimková (zaměstnanec charity)
Nepřítomni: Henrieta Votíková
Akce do konce prosince 2007
vánoční besídka pro mladé – 20. 12., zpívání dětí u jesliček - 25. 12., měly
by zpívat děti z „dětské“, zpívání je třeba „posílit“ kvalitním zpěvákem, br.
Antonín přislíbil účast s kytarou, podle možnosti lze zpívání opakovat;
Silvestr 31. 12. – mše sv. v 16.00, poté bude posezení farníků s farářem
v Klubu, pohoštění svépomocí.
Různé: otevřené setkání pastorační rady - viz článek výše.; Tříkrálová
sbírka – tak, jak bylo její využívání až dosud, není pro mnohé farníky
přijatelné; padl návrh, zda by byly možné vytvořit současně 2 skupiny: za
charitu a za farnost. Z debaty vyplynul komunikační problém mezi PR
a ředitelkou farní charity Henrietou Votíkovou. Pracovnice farní charity Hana
Šimková projevila značnou míru ochoty podílet se na vylepšení vztahů, br.
Antonín poprosil všechny přítomné, aby se za to především modlili.
Příští setkání se uskuteční 13. listopadu 2007.
Zapsala H. Outratová.
Nezkrácený zápis se vyvěšuje v Klubu na nástěnku.
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Duchovní dostavba kostela Panny Marie Sněžné

Koncert písničkáře Bedřicha Ludvíka
se koná
ve čtvrtek 15. listopadu 2007 v 19:19
v Klubu u Panny Marie Sněžné
jako úvod připravovaného projektu Nové Město Pražské - Nový Jeruzalém.

Duchovní dostavba chrámu Panny Marie Sněžné
začne vystoupením dramaturga ČT,
scenáristy, režiséra, ale také
písničkáře a spisovatele Bedřicha
Ludvíka. Nejširší divácká veřejnost
zná
nejspíše
jeho
seriály
o rozhlednách, památných stromech
nebo pramenech našich známých
řek. Ty napsal a poté s průvodcem
Luďkem Munzarem natočil pro ČT
v letech 1999 až 2005. Složil
a nazpíval k nim i jejich ústřední
písně.
V roce 2007 zahájil Bedřich Ludvík natáčení nové seriálové řady, tentokráte
s hercem Viktorem Preissem. A nezačal ničím menším, než seriálem
o pražských věžích. Nový seriál, PRAHA, MĚSTO VĚŽÍ, bude Česká
televize vysílat každou neděli počínaje 6. lednem 2008 před 17:00 hodinou na
ČT1.
Desátý díl tohoto seriálu, Věže Jungmannova náměstí a okolí, se dotýká
chrámu Panny Marie Sněžné. Herec Viktor Preiss je v něm pomocí plošiny
vynesen vysoko nad Jungmannovo náměstí, do nikdy nepostavených věží,
které měly stát v průčelí tohoto kostela. Kostela, který nebyl ledajaký: císař
Karel IV. ho zamýšlel jako největší chrám Nového Města Pražského. Dodnes
má tento kostel nejvyšší klenbu v Praze. A to bylo postavenou „pouhé“
kněžiště! A právě tento díl představí autor a režisér mezi svými písněmi
v předpremiéře v našem Farním klubu 15. listopadu 2007 (začátek 19:19
hodin). Snad toto vystoupení poslouží jako dobrý základní kámen zamýšlených
programů „duchovní dostavby“ chrámu Panny Marie Sněžné.
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Bedřich Ludvík
Narozen 1953 v Šumperku, ženatý, otec dvou dospělých dětí. Absolvent katedry
dramaturgie a scenáristiky na pražské FAMU. Poté skladník a topič. Od roku
1990 zaměstnán v České televizi jako dramaturg hrané tvorby. Stál u zrodu
řady distribučních filmů (Kuře melancholik, Oběti a vrazi, Výchova dívek
v Čechách, Kytice, Smradi) a televizních filmů (Bláha a Vrchlická, Hra se
smrtí, Dobrodružství pod postelí, cyklu Oběti, Gambit, Ex offo a In nomine
patris či Swingtime). Od roku 1994 je autorem a režisérem několika
společenských a vzdělávacích dokumentů. V letech 1998-2005 natočil pro
Českou televizi tři cykly, jejichž průvodcem byl Luděk Munzar – Rozhlédni se
člověče, Paměť stromů a Zpět k pramenům. Každý z cyklů našel svůj odraz
i v knižní podobě. Jako spisovatel debutoval Bedřich Ludvík knihou pohádek
pro dospělé Pohádky pro otce a matky, v roce 2003 se stal spoluautorem
výpravné knihy Stromy se na nás dívají, volně navazující na TV seriál Paměť
stromů a v roce 2005 vydal v MF Zpět k pramenům. Kniha vychází ze scénářů
ke známému seriálu, které autor doplnil o řadu osobních úvah a vzpomínek.
Zejména se tu však zúročuje množství fotografií, pořízených režisérem
Ludvíkem a kameramanem Josefem Nekvasilem během natáčení. Nejnovějším
autorským počinem B. Ludvíka je seriál Praha, město věží, kde je průvodcem
Viktor Preiss. V těchto dnech dokončuje seriál s výtvarníkem Martinem
Patřičným – Kus dřeva ze stromu. Bedřich Ludvík je znám i jako pravidelně
koncertující písničkář. Více na www.bedrichludviku.cz
redakce
Koncert Bedřicha Ludvíka se stane vstupním krokem k připravovanému cyklu
a otevře tak prostor k dialogu o vzniku Nového Města Pražského. K této formě
veřejné diskuse zveme všechny, kteří mají k tomuto místu vztah a kteří chtějí
navázat, spolu s naší farností, na duchovní odkaz Karla IV.
Božena Harmáčková

CO NÁS ZAUJALO
Poohlédnutí za Františkánkou burzou 2007
„Cokoli jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili.“
Již popáté se konala tradiční „Františkánská burza“ (5-7. října). Děkujeme
všem dárcům i kupujícím, neboť jste podpořili sociálně slabé rodiny v naší
farnosti, které pomoc potřebují a mezi něž bude výtěžek rozdělen. Velký dík
zasluhují ti z Vás, kteří jste přišli pomoci v průběhu burzy. Bez Vás by se tato
akce nedala realizovat.
Jaký byl v průběhu let výtěžek burzy: 2003 - 4400 Kč; 2004 - 7000 Kč; 2005 6200 Kč; 2006 - 11200 Kč; 2007 - 10183Kč.
Zaplať Pán Bůh všem.
Helena Podlahová
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Vambeřice, Dolnoslezský Jeruzalém
V jednom teplém květnovém dnu jsme se vydali na pouť do Vambeřic, kam
nás skautští přátelé Petrusovi spolu s farníky od Panny Marie Sněžné pozvali.
Autobus u Lékařského domu v 7 ráno už čekal, lidičky se trousili docela čile,
naposled přiběhl drobný usměvavý mnich, františkán s obrovitou krosnou,
a jelo se. Všechno, včetně pana řidiče Kunce, bylo nadějné.
A opravdu. Zanedlouho se zablýskla hladina Rozkoše, brzičko hranice
Polska a v půvabné zelené krajině nás vítalo malé městečko Vambeřice.
Tam nedaleko náměstí trůní nad okolím slavný monument, kostel či
bazilika Matky Boží. Stačilo vyběhnout pár schodů a už jsme četli jeho historii.
Na místě dnešní stavby stála ve 12. století lípa se soškou Rodičky Boží
s Jezulátkem. U ní byl zázračně uzdraven slepý Jan z Raševa a další nemocní.
V r. 1218 zbudovali polští věřící kamenný oltář, nad ním dřevěný kostel. V 16.
století hrabě Pánwitz budovu zvětšil. Třicetiletá válka dílo pobořila, téměř
zničila. Dnes má podobu Šalamounova chrámu v Jeruzalémě, je barokní.
Hlavní oltář je ruční práce řezbáře K. Flackera. Nad svatostánkem se třpytí
zázračná soška Panny Marie Rodinné. Vše kryje nádherná mříž. Stejně
nádherná byla mše svatá, kterou sloužil bratr Peter, náš františkán. Tmavou
kutnu překryl nebesky modrý ornát, vroucně zněly české modlitby a zpěv
poutníků.
Slunce, které mezitím prozářilo kraj, udiveně zíralo za kostel, tam vydala
tajemná krosna svůj obsah, tam nasytil čiperný Peter své poutníčky. Teplé
spišské párečky spadly, jak by řekl Kája Mařík, rovnou do ledvin, ani káva
nechyběla. Odpoledne vylákaly naši rodinu zděné oltáře křížové cesty, některé
s malbami, jiné se sochami v životní velikosti. Zaplnily celý kopec proti
bazilice, mnohé končily daleko v polích. Všechny velmi krásné.
Ještě jednou zazněl český zpěv a mocné „Kyrie eleison" pod historickou
klenbou v odpolední mši, ještě nám nabídla doušek dobré vody místní
studánka a byl konec. Cesta domů zeleným Kladskem a se zpěvem rychle
ubíhala. Načerpané síly z pouti a milost P. Marie Vambeřické však nevymizí.
Zdenka Wittmayerová
Převzato z farního zpravodaje Kobylístek září 2007
Tuto pouť organizovali senioři z kostela Panny Marie Sněžné.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

V naší farnosti se koná spousta činností, ale jen o některých se píše v našem
zpravodaji. Zamysleme se nad tím, že nemáme jenom brát, ale i dávat. A dávání je
i informování ostatních z farnosti, kteří se možná podíleli třeba finančně nebo i jinak
na té které činnosti (letní tábory, poutě, aj.). Díky Vám všem, kteří jste napsali anebo
teprve napíšete.
Ludmila Jirsová, redakce
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DOPORUČUJEME
UKŽ pořádá
o 12. přednášku cyklu Ženská spiritualita s názvem „Ještě k tématu
ženská spiritualita“. Přednáší Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík. Přednáška se
koná ve středu 7. 11. 2007 v 18.00 v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6,
posluchárna P3, I. patro vlevo.
o přednášku s promítáním diapozitivů na téma Hory Balkánu ve středu 21.
11. 2007 ve 14.30 v Klubu u P. Marie Sněžné. (Rumunsko, Bulharsko, Černá
Hora), přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úterý 13. listopadu
2007 od 18 hodin do Klubu u Panny Marie Sněžné k besedě s ředitelem
Ekumenické akademie ThDr. Jiřím Silným, věnované Problémům globalizace
zemědělství, ilustrovaným na příkladech z Jižní Ameriky.
Slavnost světla se koná 16. 11. ve 20.00 v kostele Nejsvětějšího Salvátora.
Slavnost má tradičně rozjímavý charakter (modlitby a úryvky z Písma jsou
prokládány zpěvy z Taize za doprovodu hudebních nástrojů).
Centrum pro rodinu pořádá v sobotu 1. 12. 2007 od 9 do 16 hod. ve
Strašnicích adventní duchovní obnovu pro manželské páry pod vedením P.
Petra Hrušky a Mgr. Jindřicha Fencla, vedoucího centra pro rodiny plzeňské
diecéze. Přihlašujte se na tel. 220 181 777.
Školení lektorů se koná v sobotu 24. 11. od 9 do 13 hod. v Pastoračním
středisku (sv. Vojtěch). Povede je paní Marie Fischerová. Program je zaměřen
na správný přednes biblických textů a na techniku řeči. K účasti bez
předchozího přihlašování jste srdečně zváni.

CHARITA
Pečovatelská služba podle Vašeho přání
Pomoc druhému člověku může mít mnoho podob. Můžeme pomoci pouze
drobnou radou, nasměrováním druhého k snadnější cestě. Na druhé straně ho
můžeme zavalit svojí pomocí do té míry, že ztratí vlastní svobodu a stane se
pouhým objektem našeho pomáhání. Obzvláště pro staršího člověka je situace,
kdy začíná potřebovat pomoc druhých, velmi citlivá. Proto se pracovnice Farní
charity Prahy 1- Nové Město u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově
náměstí, rozhodly vytvořit službu, která by byla skutečnou pomocí seniorům,
kterým ubývají síly a přesto chtějí zůstat ve svém prostředí a žít způsobem, na
jaký byli dosud zvyklí.
Zajistit si službu není žádný složitý proces. Zatelefonujete nebo se osobně
dostavíte do kanceláře farní charity. Po domluvě Vás navštíví v místě Vašeho
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pobytu sociální terapeutka, která Vám bude především naslouchat. Vyptá se
Vás na Vaše potřeby a zvyky a podle nich stanoví nejen rozsah, ale i způsob
pomoci pečovatelek. Naše pečovatelky vykonávají práci podle Vašich pokynů
a Vašeho přání. Můžeme Vám také zprostředkovat kontakty s úřady, pomoci
zažádat o příspěvky, na které máte nárok, vyhledat a zkontaktovat instituce,
které budete potřebovat.
Pokud budete využívat pečovatelské služby, seznámí Vás terapeutka
s každou pečovatelkou, která Vás bude navštěvovat. S pečovatelkami zůstává
v kontaktu, kontroluje a koordinuje jejich činnost tak, aby Vaše spokojenost
byla co největší. Terapeutka díky pravidelnému kontaktu s Vámi může pružně
reagovat na změny ve Vašem zdravotním či sociálním stavu a přizpůsobovat
nastavení služby Vašim potřebám.
Snahou našich pracovníků není jen zajistit potřebnou péči, ale také
podporovat naplňování citových potřeb všech, kterým pomáhají. Sociální
terapeutky se spolu s pečovatelkami snaží předcházet izolaci a vytvořit dle
možností podmínky k Vašemu zpětnému zapojení do společenství. Poskytnou
Vám sociální poradenství a kontakt s programy, které by Vám mohly být
prospěšné. Za žádných okolností nevnucujeme nikomu jediné správné řešení.
Poskytování služeb je vždy záležitostí domluvy mezi sociální terapeutkou,
Vámi a Vašimi rodinnými příslušníky, případně pečovatelkami a dalšími
institucemi zajišťujícími předem dohodnuté služby.
Naše služba je připravena i pro ty z Vás seniorů, kteří ještě nepotřebujete
naši přímou pomoc. Můžete nás kontaktovat a domluvit si s námi postup např.
pro případ hospitalizace nebo nemoci. Také nám můžete sdělit, koho si přejete
v takovém případě informovat (kněze, přátele z farnosti apod.)
Senioři by neměli být považování za sociálně vyloučenou skupinu obyvatel
a už vůbec se jí nesmějí stát. Mají stejná práva a podobné potřeby jako všichni
ostatní, a proto je třeba jednat s nimi především s ohledem na zachování jejich
lidké důstojnosti. Pracovnice Farní charity se snaží se seniory otevřeně
komunikovat a dávat tak najevo, že i přes svou nelehkou životní situaci jsou
pro ně plnohodnotnými lidmi, jejichž přání je nutno respektovat.
Projekt Farní charity není zaměřen pouze na osaměle žijící seniory.
Pracovníky mohou kontaktovat i rodinní příslušníci, kteří se domnívají, že
sami by domácí péči o své blízké nedokázali zajistit.
Gabriela Skružná
koordinátor soc. práce ve Farní charitě Praha 1-Nové Město,
kontakt: tel.: 602 699 255 nebo 222 230 026. Také osobně v pondělí a čtvrtek
8.15-12.15, (po předchozí domluvě i jindy) v kanceláři Farní charity (bývalá
kancelář fary).
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Netradičně pojatý "dušičkový příběh", sepsaný současným katolickým farářem
a humoristickým spisovatelem Jiřím Barhoněm:

"Příběh hřbitovní"
"Pláčete sice hezky, ale na cizím hrobě", upozorňuje pozůstalého Felix
Holzmann coby hrobník v jedné své nezapomenutelné skeči. Což se může stát
občas každému. Přijde položit svíčku nebo kytku na hrob, pomodlí se, pobrečí
si, a vůbec neví, že v něm leží někdo jiný. Mně se to nestalo občas, ale po deset
let pravidlem. Jezdíval jsem každé Vánoce v letech 1980 -1989 zapálit svíčku
na hrob Jana Palacha do Všetat. Když jsem tam přijel poprvé, našel hřbitov
a hrob, na kterém bylo vytesáno jeho příjmení, myslel jsem si, že jsem na
správném místě. Ale nebyl. Myslím, že Janu Palachovi to však nevadilo. Mně
také ne (věřím, že ani tomu, kdo v něm odpočíval). I já budu jednou ležet
v nějakém hrobě a potěší mě, až někdo přijde a položí na něj třeba jen malou
kytičku. Řeknu mu: "Díky, to nemuselo být, ale je dobře, že to je," a hned se
mi bude ležet lépe. Zaraduji se, bude-li to nejen někdo známý, ale třeba
i takový popleta jako já.
Proto si myslím, že je dobře čas od času koupit svíčku, či pár květin, zajít
na hřbitov a položit je tam na hrob svého drahého. Nebo někoho jiného, když
už tam budete. Kdyby to udělal každý druhý, naše hřbitovy by rozkvetly víc
než všechny pražské zahrady. Tak nezapomeňte, příští neděli s náručí květin,
třeba na Olšanech. Když si dvakrát, třikrát zabrečíte na cizím hrobě, pak se
jednou určitě zasmějete ve svém. Na věky věků. Amen.
Ukázka je z knihy "Pane faráři, já vás budu muset zabít" od Jiřího Barhoně.
P.S. Na oficiálním žebříčku nejžádanějších knih v létě 2007 (Svazu českých knihkupců
a nakladatelů) se tato kniha dostala do první desítky, přesně na osmé místo.

MYŠLENKY
V historii lidí platí zvláštní zákon, že lidé mají neustálou snahu podceňovat své
okolí, podceňovat své štěstí, podceňovat sebe. (G. K. Chesterton)
Své já můžeme podporovat a rozvíjet, anebo podceňovat a shazovat
- záleží jenom na nás!
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Nezájem o bližního je urážka, která není postižitelná světským zákonem, ale
jistě zákonem Božím. Za mnohé hříchy jsou totiž odpovědni ti, kteří mohli
upozornit, napomenout, ale neudělali to.
Oscar Wilde líčí soud, který pronáší Bůh nad hříšnou duší na zemi:
„Musím tě soudit, protože jsi těžce zhřešila!“ „Ano, Otče!“
„Pohrdla jsi mnou a pošlapala můj zákon!“ „Ano, Otče!“
„Povolovala jsi vášním a pila hřích jako vodu!“ „Ano, Otče! To všechno jsem
dělala.“ „Za tvůj hříšný život tě musím odsoudit.“ „Po právu, Otče!“
„Musím tě uvrhnout do pekla!“ „To nemůžeš, Otče, v pekle jsem už teď!“
Hlavním pocitem při každé zlosti je lítost nad sebou samým. (Goethe)
I ti nejvíce nevědomí spíše potřebují naši lásku než naše vědomosti!
Modlitba čínského rolníka - křesťana
Bože, mám takový hlad jako ten, kdo hladoví po rýži. Jsem vyprahlý jako ten,
kdo žízní po čaji. Naplň mé prázdné srdce. Pane milý, který jsi mě zachránil,
učiň si ze mě bambusový stvol schopný přenášet živou vodu, která by pomohla
obživit vyschlá pole naší vesnice.
Modlitební inspirace
Chválíme Tě Otče, že je Tvé milosrdenství větší než kterýkoli jiný z Tvých
skutků a že jsi docela jiný než my. Dáváme přednost spravedlnosti před
promíjením, odsouzení před odpuštěním, trestání před smířením. Kdybys byl
stejný jako my, museli bychom my první zahynout.
I ti nejvíce nevědomí spíše potřebují naši lásku než naše vědomosti!
Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník

PRO DĚTI A RODIČE
Na stěnu chci, na stěnu… Na stěnu chci, na stěnu… Na stěnu chci, na stěnu… Na stěnu chci, na stěnu…

Děti, Lucián vás tentokrát zavede na místo 10 minut
vzdálené od kostela Panny Marie Sněžné, kde povede

HOROLEZECKÝ VÝCVIK.
Sraz: 10. listopadu v 9.15 hod. na nádvoří kostela P. M. Sněžné
S sebou: sportovní oblečení a obutí (do haly); pokud vlastníte,
tak lezeckou výstroj (vše lze půjčit na místě asi za 40 Kč).
Pozor!!!
Hlásit se předem Simoně Krutské: Krutska@post.cz nebo na 608 046 935.
Na stěnu chci, na stěnu… Na stěnu chci, na stěnu… Na stěnu chci, na stěnu… Na stěnu chci, na stěnu…
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
čtvrtek:

7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
19-20 adorace v kapli sv. Michala

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Listopad 2007
1. 11. Čt
2. 11. Pá
4. 11. Ne 11:15
14:00
7. 11. St
10. 11. So
11. 11. Ne
13. 11. Út
15. 11. Čt
20. 11. Út
21. 11. St
24. 11. So
1. 12. So
2. 12. Ne

19:15
9:15
10-12
18:00
19:19
8:00
19:19
19:19
14:30
15:00
16:00
18:00
9, 10:00

15:00
4. 12. Út 18:00

Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Modlitba za zemřelé na hřbitově u našeho kostela
Shromáždění SFŘ
Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
Příprava na biřmování - katecheze dospělých

sraz na nádvoří
Kaple
Fara

(sraz před farou, dále každou středu)
sraz na nádvoří
Lucián: Horolezecký výcvik pro děti
Klub
Prodej křesťanských knih
Beseda: Problémy globalizace zemědělství, ThDr. Jiří Silný Klub
fara
Setkání pastorační rady
Připomínka 14ti umučených bratří
Klub
Koncert písničkáře, dramaturga Bedřicha Ludvíka
Klub
Setkání přátel farnosti
Klub
Přednáška s projekcí: Hory Balkánu (UKŽ)
Mše sv. pro ty, kteří byli pokřtěni v kostele Panny Marie Sně žné
Adventní počínání s mládeží
Svěcení adventních věnců
Svěcení adventních věnců
Mikulášská sbírka na bohoslovce
refektář
Mikulášská besídka pro děti z farnosti (přihlášené)
Kající bohoslužba

Farní kancelář u Panny Marie Sněžné
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, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 – Nové Město, 110 00
farář: P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM, tel: 224 490 356
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 říjnového čísla je 15. 11. 2007. Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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