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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
v měsíci listopadu vzpomínáme na naše zemřelé. Přitom navštěvujeme
hřbitovy, kde se setkáváme i s mnoha živými lidmi. Přece jenom stále
vnímáme lásku i vděčnost, která spojuje lidi různých generací a jde i za hrob.
Pamatujme i na tyto naše živé bratry a sestry. V jejich srdcích je mnoho dobra,
a přece někteří nenajdou odvahu k víře. Avšak těžko lze předpokládat, že na
hřbitovy chodí jenom tak, aby se neřeklo. Každé znamínko dobra je třeba
podchytit, posílit. Jako jsme se připravovali na návštěvu papeže v modlitbě, tak
prosme i za chvíle strávené na hřbitovech. Jde o evangelizaci zvláštního druhu.
Při pohřebních obřadech říkáme o zemřelých, že se stali Kristu podobnými ve
smrti. Možná také i pro své příbuzné, pro jejich obrácení. Modleme se se všemi
ochotnými za zemřelé, i s těmi, kteří to moc neumí, ale modleme se i se
zemřelými za živé, aby smrt každého člověka dostala v Kristu smysl.
Hlubokou víru při prožívání společenství svatých vám ze srdce přeje
menší bratr Antonín Klaret

Z FARNOSTI
Modlitba za zemřelé na hřbitově za kostelem bude v neděli 8. 11. 2009.
Sejdeme se na nádvoří po mši svaté pro rodiče a děti, asi v 11 hod.
Setkání farnosti bude v úterý 10. listopadu v 19:19 v Klubu. Nezapomeňte
přinést něco dobrého ke kávě a čaji.

Přednáška s promítáním a besedou Lékaři bez hranic v Jemenu
s Petrou Růžičkovou bude 25. 11. v 19:19 v Klubu. Více na další straně.

Svátost nemocných bude v našem kostele udělována 26. 11. 2009 při mši sv.
v 8:00. Bude předcházet příprava, a to 24.-25. 11. Vždy při mši sv. v 8:00.
Prosíme, aby se zájemci hlásili předem v sakristii.

V neděli 29. 11. (1. neděle adventní) při mši sv. v 9:00 a 10:15 bude žehnání
donesených adventních věnců.
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DOSTALI JSME DOPIS
Jemen, Sana, 24. 6. 2009
Ahoj všichni,
moc vás zdravím tentokrát ale už ne ze Sady, ale z hlavního města Sana, kam
jsem byla evakuována. Situace se velmi zhoršila; kromě toho, že se všude
začalo válčit, začaly také únosy, což v Jemenu není nic nového. Když minulý
týden unesli autobus s 25 zaměstnanci sousední nemocnice, jen jsme si dělali
legraci, jak se mají u únosců dobře, protože tak to většinou v minulosti bylo.
Veškeré únosy, kterých je stále hodně, skončily radostně. Také bus byl hned
druhý den se všemi pasažéry vrácen. Avšak ten samý den unesli 9 lidí z další
nemocnice, z nichž jsme některé osobně znali. Zpočátku jsme to nebrali moc
vážně, ale když jsme o nich několik dní nedostávali zprávy, začali jsme trochu
panikařit. A pak jsme se dozvěděli, že 3 ženy byly zastřeleny. Jeden náš
zaměstnanec jel vyzvednout těla z místa, kde byla nalezena domorodým
pastevcem. Ten samý den byl pak náš tým (ve kterém jsem měla též být, ale
kvůli únosům mi v tom moji nadřízení zabránili) přepaden a auto bylo
ukradeno. Tak začalo být dusno. My osobně jsme se v nebezpečí moc necítili,
přestala jsem jen jezdit do zdravotních center v okolí a pracovali jsme pouze
v naší nemocnici, do které jsme začali všichni společně jezdit autem. Vedení v
hlavním městě však rozhodlo, že je lepší v této chvíli tým redukovat a tři z nás
poslal speciálním letadlem zpátky do Sana. Tady teď dodělávám jen nějaké
zprávy a čekám na potvrzení mého letu zpět do ČR, což by snad mělo být
někdy příští týden. Teď se ještě proslýchá, že na jihu vypukla cholera. Pokud
se to potvrdí, jela bych s emergency týmem tam. Ale vypadá to spíše tak, že
stát má teď hodně jiných starostí a určitě se jim nehodí vyhlásit ještě epidemii
cholery, takže to klidně nějak zahladí a řeknou, že vše mají pod kontrolou. No,
počkáme si. Jen jsem vám chtěla dát vědět, že jsem v pořádku a že se brzy
uvidíme doma. Mějte se krásně.
Petra Růžičková

Přednáška s besedou
a promítáním fotografií

LÉKAŘI BEZ HRANIC - JEMEN
(s Petrou Růžičkovou)
se koná

ve středu 25. listopadu 2009 v 19:19 hod.
ve Farním klubu
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Náboženství pro starší děti
Letos je přihlášeno do katecheze pro starší děti (10-15 let) celkem 5 dětí ve
věku 10, 12, 12, 12, 15 let, 4 chlapci a jedna dívka.
Po předchozích osmi letech, kdy jsme s žáky na náboženství probírali
základy věrouky a mravouky, používajíc biblické texty jako východisko, (loni
to byla osobnost sv. Pavla), jsem se letos rozhodla přistoupit k biblické
katechezi o manželství, na které se všichni pravděpodobně budou připravovat.
Věnovali jsme se počátečním textům Písma o stvoření člověka a úkolech,
které od Tvůrce dostal, a poté evangeliu, kde Pán Ježíš o manželství mluví
spolu s apoštoly. Po krátkém exkurzu do Mojžíšského zákona, slovech Sir, Kaz
a sv. Pavla, věnujících se danému tématu, zaměříme svou pozornost na
jednotlivé biblické manželské dvojice, což bude pro děti asi nejzajímavější.
Do hodin mají přístup a jsou vítáni i rodiče, jedna matka této možnosti pilně
využívá. Ze své zkušenosti vím, jak potřebné jsou hovory dospívajících dětí
s rodiči právě o tématu volby životního partnera a jak se jim paradoxně právě
tuto jejich potřebu nedaří uspokojit.
Všichni další případní účastníci našich setkání jsou proto srdečně vítáni!
Pravidelná setkání jsou ve středu v malém refektáři od 17:00 do 17:45.
Mgr. S. Skřivánková

Biblická katecheze pro dospělé
Již šestý rok se scházejí zájemci o biblickou katechezi, která postupně mění
svou tvář podle probíraných témat a složení účastníků.
Loňský rok byl věnován sv. Pavlovi – podrobné studium Skutků apoštolských
nám vydrželo půl roku. První pololetí jsme ještě dokončovali látku
z předchozího roku, studium konkrétní morálky, jmenovitě 7. a 8. přikázání.
Letos jsme zahájili naše setkávání přípravou na návštěvu Svatého otce
Benedikta XVI. četbou a rozborem jeho myšlenek. Od října pokračujeme
četbou Pavlových listů. První i druhý list Soluňanům už máme za sebou, teď
je na programu list Římanům. Vzhledem k jeho závažnosti u něj zůstaneme
určitě do Vánoc.
Letos se účastní našich setkání 8 lidí, další jsou samozřejmě zváni a vítáni.
Scházíme se každou středu od 19:10 do 21:00 na faře. Sraz před farou po
nešporách asi v 19:05 hod. Byla jsem požádána o zasílání poznámek k daným
tématům a otázek k nim, kterým se v našich hodinách věnujeme. Ráda je zašlu
i případným dalším zájemcům. Moje mailová adresa je simsk@email.cz.
Na všechny příchozí se osobně nebo elektronickou formou těší
Vaše katechetka Mgr. Simona Skřivánková.
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Papežské misijní dílo
Ve čtvrtek 1. října 2009
jsme
měli
možnost
účastnit se v našem
kostele P. Marie Sněžné
večerní mše sv., kterou
celebroval bangladéšský
biskup Paul Ponen Kubi
C.S.C. Právě v Praze
ukončil týdenní putování
po České republice (25.
9.-2. 10.), při kterém ho
doprovázel P. Jiří Šlégr,
národní ředitel
Papežského misijního díla v ČR. V promluvě pana biskupa jsme se dozvěděli
o vzniku Bangladéše, rozloze, počtu obyvatel a náboženském i civilním životě
lidí v této zemi. Při následné besedě v kapli P. M. Pasovské jsme dále
rozmlouvali o jedné z nejchudších zemí světa. Při mši sv. byla vykonána
sbírka. Každý mohl vložit do obálky dar a odevzdat do košíčku. Celkem bylo
vybráno 19 000,- a mimo obálky bylo darováno 20 000,- Kč, tedy celkem
39 000 Kč.
Skromný, drobný biskup nám přiblížil život církve v Bangladéši, kde lidé
žijí velmi nenáročně, vlastně se ti chudí denně starají jen o svoji základní
obživu. Zazněla také otázka, jaký vidí pan biskup rozdíl mezi lidmi zde a ve
své zemi. „Naši lidé, i když jsou velmi chudí, jsou stále usměvaví a radostní“,
odpověděl biskup.
I my můžeme podporovat chudé země různými způsoby, a právě nyní si lze
koupit misijní kalendář na rok 2010. Když zaplatíte 100 Kč, uhradíte
nejnutnější náklady na přežití 1 dítěti na půl roku, při částce 200 Kč na
celý rok. Kalendář dostanete v sakristii.
Více informací o PMD najdete na www.misijnidila.cz
L. Jirsová

Poděkování
Děkuji všem, kteří jste se zapojili do letošní „Františkánské burzy“ (2.-4. 10).
Ať již výpomocí při vlastní realizaci burzy, nebo tím, že jste přispěli nebo si
zakoupili drobný dárek a podpořili tím potřebné ve farnosti. Celkový výtěžek
je 8 224,- Kč. Peníze budou rozděleny 3 potřebným rodinám z farnosti.
Děkuji a Pán Bůh zaplať.
H. Podlahová
____________________________________________________________
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Bratr Bonaventura Ondřej Čapek OFM
přijal
v sobotu 24. 11. 2009
jáhenské svěcení
v kostele Panny Marie Sněžné
z rukou pana biskupa Herbsta.

Bratře Bonaventuro, vyprošujeme Ti Boží
pomoc, ochranu Panny Marie, vlídnost,
dobrotu a trpělivost se všem, s kým se
budeš na své duchovní cestě setkávat.
farníci

Výročí svaté Anežky České
Anežka Česká se narodila z druhého manželství přemyslovského krále
Přemysla Otakara I. s Konstancií Uherskou, pravděpodobně roku 1211. Jako
královská dcera byla předmětem plánů svého otce, zvláště pokud jde o budoucí
zásnuby. Získala velmi dobré vzdělání. Velmi záhy se však rozhodla zasvětit
život Kristu, a tak nakonec odmítá i císaře Fridricha II., který chtěl, aby se za
něho provdala. Byla inspirována ideály sv. Františka a sv. Kláry. Podobně jako
sv. František začíná i ona nový život službou chudým a nemocným. Zakládá
pro ně nemocnici, špitál, a zřizuje zvláštní bratrstvo ošetřovatelů, z kterého se
později vyvinul řád křížovníků s červenou hvězdou. V letech 1234-1236
vstupuje do kláštera klarisek, který sama založila v Praze na pravém vltavském
břehu, kde se pak začalo říkat Na Františku podle kostela sv. Františka zde
vybudovaného. První klarisky poslal do Prahy na Anežčinu žádost sám papež
Řehoř IX. a přišly přímo z Assisi přes Trident a Ulm. Anežka odmítla být
abatyší, ale chtěla být nazývána pouze „starší sestrou". Se sv. Klárou ji pojilo
upřímné přátelství, ačkoliv se nikdy osobně nesetkaly. Sv. Klára napsala naší
sv. Anežce čtyři listy, ve kterých ji utvrzovala v jejích ideálech. Bohužel se
nám nezachovaly Anežčiny dopisy Kláře, ač můžeme předpokládat, že
korespondence byla vzájemná. Klášter v Praze Na Františku, jako první za
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Alpami, se stal ohniskem, odkud se šířilo zakládání klášterů klarisek do
sousedních zemí, zvláště do Maďarska a Polska.
Papež Řehoř IX. napsal o Anežce 7. června 1235 kastilské královně Beatrici:
„Prchajíc před korunou císařské důstojnosti jako před jedovatými hady, všeho
zproštěna, uchvacujíc vítězný prapor kříže, již kráčí vstříc svému ženichu s
rozžatou svítilnou, provázena zástupem zasvěcených panen...". Toto
konstatování nebylo nijak přehnané, protože je známo, že v době rozkvětu
kláštera tam bylo hodně řeholnic z předních českých rodin.
Spiritualita sv. Anežky se vyznačuje především láskou k chudobě. Ne k
chudobě jako k sociálnímu jevu, ale k chudobě jako dobrovolnému odstupu od
všeho vlastnění, aby se rozšířil duchovní prostor pro nadpřirozenou lásku.
Přála si, podobně jako sv. Klára, aby její klášter nic nevlastnil a aby sestry žily
jen z almužen. Středověk nepovažoval takový způsob života za příživnictví,
protože hluboká středověká víra považovala život motlitby a kontemplace za
natolik prospěšný lidskému společenství, že si zaslouží být hmotně vydržován.
Církevní autorita byla ovšem opatrná a snažila se spíše o nalezení jakéhosi
právního statutu. Považovala určité minimum zajištěnosti za nutné a obávala
se, aby přílišný idealismus, hlásající naprostou nemajetnost, nevyústil do
nějakých neblahých důsledků. V tomto smyslu můžeme říci, že mezi
charismatem a církevně-právní strukturou probíhá určité zápolení. Klára sama
přenechává dosti iniciativy právě Anežce, protože je to dcera českého krále,
který v tehdejší Evropě a rovněž u papežské kurie něco znamenal. Anežka
zůstává poslušnou dcerou církve, ale přitom s přemyslovskou energií vytrvale
usiluje o privilegium chudoby. Innocenc IV. je nakonec uděluje sv. Kláře na
smrtelném lůžku a Anežka si je vyprosí o něco později i pro svůj pražský
klášter. Avšak požadavek chudoby nevztahovala na vzhled a zařízení kostelů,
na výzdobu oltáře a vše, co sloužilo Eucharistii. V té věci se řídila duchem
samého sv. Františka, který dbal na to, aby bohoslužebné náčiní bylo skvostné.
O Anežčině horlivosti o dům Boží svědčí stavitelská aktivita Na Františku,
financovaná jejím bratrem králem Václavem I. Dalším významným prvkem
Anežčiny spirituality byla tedy eucharistická úcta, avšak ona potkávala Krista
nejen v Eucharistii, ale také v chudých a potřebných. Je vlastně výraznou
představitelkou charitativního úsilí, které ve středověku bylo výhradně věcí
církve. Anežka sdílela lásku sv. Františka ke Kristovu kříži a to se promítalo
do jejího kajícího života. Nepochybně dosáhla vysokých stupňů mystické
zkušenosti s Bohem. Svým životem odčiňovala hříchy svého rodu a v době,
kdy její synovec Přemysl Otakar vyvolal vzpouru proti svému otci králi
Václavu I., přičiňovala se všemožně o usmíření. Umírá Na Františku 2. března
roku 1282, v tragickém období po porážce Přemysla Otakara II. na Moravském
____________________________________________________________
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poli, kdy země byla vydána na pospas braniborskému pustošení. Tělo sv.
Anežky nebylo zřejmě balzamováno a její hrob Na Františku byl vystaven
náporu častých povodní, proto předpokládáme, že mohlo být i přemisťováno.
V následujících dobových zmatcích se vůbec ztratila jeho stopa. S konečnou
platností, když Josef II. v roce 1782 klášter zrušil a sestry dožily v městském
domě v Dlouhé třídě. Zdálo by se, že dílo sv. Anežky bylo zničeno, ale ona
nadále žila v povědomí českého věřícího lidu, i když jakoby kráčející kdesi
vzadu za dlouhým zástupem českých patronů. Uchovávala se tradice, že až se
najde tělo Anežčino, nastane šťastná doba pro českou zemi. V roce 1874
prohlásil papež Pius IX. Anežku za blahoslavenou, což je předstupeň
svatořečení. Nicméně ještě měla uplynout dlouhá doba než k němu došlo.
Mezitím, jakoby zázrakem, se podařilo českému františkánu páteru Šimonu
Zuskovi, který za komunistického režimu byl nucen emigrovat do Španělska,
najít ve zdejším Escorialu v dosti nepřehledné spoustě světeckých relikvií také
ostatek Anežčin. Dostal se do Španělska někdy v 16. století po dynastické linii.
O svatořečení Anežky Přemyslovny se zasloužil mezi jinými i český kněz,
emigrant, profesor Jaroslav Pole. K aktu kanonizace došlo za početné účasti
českých poutníků 12. 11. 1989, tedy před dvaceti roky, v Římě, papežem
Janem Pavlem II. Svatý Otec tehdy prohlásil, že Bůh uchoval toto svatořečení
pro dobu stanovenou jeho prozřetelností. U nás události rychle spěly k
dobovému zlomu, svítalo na nové časy a sv. Anežka se stala jakoby novým
symbolem české státnosti. Lidé demonstrující v pražských ulicích za svobodu
provolávali mezi jiným: „Buď s námi Anežko, ať nám není těžko...". Po
dvaceti letech to připomněl při své návštěvě současný papež Benedikt XVI.
Povzbuzoval české katolíky a vůbec křesťany, abychom čerpali z našich
bohatých náboženských a kulturních tradic a byli kvalitní menšinou, která bude
ozdravovat společenskou atmosféru.
Dnes, když uchováváme relikvii sv. Anežky u nás, nechme se inspirovat i jejím
odkazem: Duchem víry, lásky a pokoje!
P. Petr Alkantara Houška OFM

DOPORUČUJEME
Ekologická sekce ČKA zve na besedu o hnutí Sekem (ekozemědělská
iniciativa v Egyptě). Úvodní slovo přednese sestra Klára Hejkrlíková. Beseda
se koná v úterý 10. 11. 2009 od 17:30 v přízemí Emauzského kláštera
(Vyšehradská 49, Praha 2)
Unie katolických žen zve na
•
přednášku z cyklu Ženská spiritualita: Otcové a matky – synové a
dcery, ve středu 18. 11. od 18:00, přednáší PhDr. Jaroslav Šturma;
v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6, v 1. patře, v P1;
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•

společenské odpoledne na téma Thajsko II – ostrovy, ve středu 18. 11.
od 14:30 do 16:30 ve Farním klubu, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek;
Adventní duchovní obnova pro manželské páry se koná 28. 11. od 9 do
16 hod. v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6. Vedení
programu přislíbil P. ThDr. Michael Slavík. Hlaste se na tel. 220 181 777.
Setkávání dospělých s P. Ludvíkem Armbrusterem SJ se koná v úterý 3. 11.
ve 20 hod. v místnosti č. 70 v „domečku“, Rezidence jezuitů, vstup z Ječné ul.
Pravidelná (prvo)sobotní duchovní obnova pod vedením P. L. Armbrustera
SJ se koná 7. 11. od 9 do 16:00 v místnosti č. 24 ve věži kostela sv. Ignáce na
Karlově nám., vstup z Ječné ul. (další 5. 12.)

MYŠLENKY
"Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný
život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve." (J 10,27- 28)
"Buď vůle Tvá" se často vyskytuje jako motto úmrtního oznámení, ale právě
tam se nehodí. Boží vůle přece není nějaká nevyhnutelnost či nějaké násilí,
kterému se musíme podrobit. Boží vůle je něco žádoucího, co má vyvstat,
zazářit, prosvětlit svět. "Buď vůle Tvá" by se tedy mnohem více hodilo na
narozeninové a křestní oznámení.
M. Rejchrt, evang. farář
Díky Bohu za všechny změny - připravují nás na dobu, kdy všechno bude
jinak.
Apoštol Pavel "běžel k cíli", zatímco někteří z nás se plouží do neznáma...
Žádný lenoch se nestal svatým a žádný svatý nebyl lenochem.
Jak posuzujeme otázku našich zemřelých: "Už to má za sebou. Už ho nic
nebolí. Nás to taky čeká..." Ono je však může bolet něco dál. Oni to nemají
vůbec za sebou! Všichni tam máme větší část života před sebou. Díváme se
trochu křesťansky na tento věčný život? Nejsou naše názory omezeny
materialistickým myšlením, vědeckým i nevědeckým? Jak to musí bolet ty
naše zemřelé, kteří dobře žili a nyní už jásají v nebi se svým Pánem a s anděly
- a my je litujeme (pokud si na ně vzpomeneme).
P. Kubíček
V onen den, který už nebude dnem, možná nám řekne: Co ukazujete svými
košíčky, plnými zásluh, maličkých jako lískové oříšky a většinou prázdných?
Co chcete dokázat kapsami plnými ctností, k nimž jste přišli z nedostatku
odvahy, příležitosti nebo perfektní drezúrou? Neosvobodil jsem vás od toho
všeho? Chci jen vědět: „Nakazili“ jste jiné svým životem - jako já vás?
J. Dachsel
____________________________________________________________
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V neděli 22. 11. 2009 má svátek Kristus-Král
Kristova slova jsou jako dynamit, který rozmetá vše staré, jsou jako oheň,
který vše přetaví, jsou jako slunce, které všecko zahřívá. To však neznamená,
že ten, kdo vlastní knihu evangelií (Bibli), vlastní také tento oheň. Je nutné
Bibli otevřít a denní četbou (rozjímáním) nad jejími slovy vykřesávat z našich
L. Černocha
srdcí jiskru, aby zapálila i naše duše.

SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Max Kašparů: Barevní svatí
Motto: "Prosím Pane, daruj mi humor a milost porozumět vtipu, ať mám
radost ze života a radost umím dávat i druhým." (sv. Thomas More)
Pan farář se ptal dětí v hodině náboženství, kdo je to světec. Kromě dobrých
i méně dobrých odpovědí zaslechl také, že světec je ten, kdo barevně září.
Takové odpovědi nerozuměl, a proto žádal doplnění. Dítě vysvětlovalo, že v
obci, kde bydlí babička, mají v kostelních oknech barevná sklíčka, vitráže, kde
jsou vyobrazeny postavy světců. Když při nedělní mši svaté svítí do kostela
sluníčko, prochází jeho světlo barevnými sklíčky a obrazy svatých září
barvami. Tak si může svatého představovat jenom dítě. Představa dospělých
věřících už bývá prozaičtější, ale zároveň chudší a v určitém směru
i zkreslenější. Světec podle jejich představ musí být bezdětný, protože
rodičovské povinnosti jsou překážkou k plnému věnování se svatosti. Nejlépe
by měl být svobodný, protože v manželství může dojít i na sex – a jak je
známo, ten není pro kandidáta svatozáře zrovna to akorátní. Ale především
a nade všechno by se měl chovat vážně.
Doporučuje se až smrtelná vážnost, nebo ještě lépe – měl by se chovat
přímo smrtelně. Veselá mysl, dobrá nálada a smysl pro humor jsou vlastnosti
dozajista pochybné a nevypočitatelné. Osobně si myslím, že přesně takové
představy naplňují nebe smíchem. Pokud se svatí něčemu smějí, a nemusí to
být jen ti uvedení v kalendáři, tak především našim pokřiveným představám
o obsahu jejich svatosti. Život světců je skutečně barevný. Ono dítě mělo svým
způsobem pravdu. U svatosti jde v zásadě o dvě věci: být křesťansky poctivý
na místě, kam nás Bůh povolal, a žít své poslání radostně. Ať už jako
vyznavač, panna nebo mučedník. Proto si myslím, že bez radosti to nejde ani
po zemi, ani do nebe.
K radosti duše patří smysl pro humor a veselé srdce. Svatý Pavel na ně
apeluje v listu Filipským, když píše: "Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám,
radujte se!"
Myšlenky a Sváteční krátké počtení vybírá Charles Tvrzník.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného
smýšlení, prohloubit svoji víru, případně připravit něco pro celou farnost.
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 rodiče a děti),
11:30, 18:00
Modlitba růžence
denně: od 17:25 hod.
Adorace
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli.
Setkání po mši
Neděle 10:00-12:30 vždy v Klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Pro děti i dospělé kulečník.

Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00
s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou,
simsk@email.cz, tel.: 722 569 464;
pro děti 1.-4. tř. v pátek 15-16 (pro
nejmenší), 16-17, součástí výuky je
příprava na 1. sv. přijímání,
Mgr. T. Lenfeldová, tlenf@seznam.cz
Vchod do malého refektáře je
z Františkánské zahrady.
Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19:15 na faře. Sraz
v 19:10 na nádvoří před kostelem.
Katechetka S. Skřivánková.

Setkání katechumenů (příprava
dospělých na křest). Pondělí v 18:30,
sraz před farou.
Katechetka Marie Hlaváčová,
P. Antonín Klaret OFM.

Příprava na biřmování
Ve čtvrtek od 17:00 do cca 18:30,
sraz na nádvoří před kostelem.
br. Jakub OFM, jakub@ofm.cz,
tel. 731 604 059.

Setkávání nad Písmem
V pondělí v 19:00 (kromě státních
svátků aj.) v Klubu.
P. Petr Regalát Beneš OFM

Společenství pro 16-25leté
Pro mladé, kteří se chtějí společně
modlit, diskutovat a probírat život
z víry - ve čtvrtek od 19:00
(adorace v kapli sv. Michala, v 19:30
se přesuneme do kláštera).
br. Jakub OFM, jakub@ofm.cz,
tel. 731 604 059.

Společenství seniorů
Úterý od 9:00 v Klubu. Setkání po
ranní mši svaté v 8:00 při čaji a kávě.
Jiří Petrus

____________________________________________________________
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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
Listopad 2009
1. 11. Ne
2. 11. Po

4. 11. St
5. 11. Čt
6.
7.
8.
10.
13.
14.
18.
21.
22.
24.
25.
28.
29.

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

Pá
So
Ne
Út
Pá
So
St
So
Ne
Út
St
So
Ne

Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny zemřelé
18:30 Katechumenát (příprava dospělých na křest)
Klub
19:00 Setkávání nad Písmem (dále každé pondělí)
17:00 Náboženství pro děti od 10 let (vstup z Františkánské zahrady) m. refektář
fara
19:15 Katecheze dospělých (sraz před farou, dále každou středu)
17:00 Příprava na biřmování
19:00 Společenství pro 16-25leté, začátek v kapli sv. Michala
15, 16 Náboženství pro děti 1.-3. tř. (vstup z Františkánské zahrady) m. refektář
Hájek
10:30 Dušičková pouť v Hájku
11:00 Modlitba za zemřelé na hřbitově u našeho kostela
sraz na nádvoří
Klub
19:19 Setkání farnosti
Památka svaté Anežky České, panny
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
Klub
14:30 Společenské odpoledne: Thajsko – ostrovy (pořádá UKŽ)
kaple
14-17 Adventní rekolekce pro rodiče (s hlídáním dětí)
Slavnost Ježíše Krista Krále
fara
19:19 Pastorační rada
Klub
19:19 Přednáška s besedou: Lékaři bez hranic - Jemen
Klub
16:00 Výroba adventních věnců, Adventní dílna s Luciánem
9, 10:15 1. neděle adventní - svěcení adventních věnců

Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, tel: 224 490 356, 606 751 883,
klaret@ofm.cz
farní vikář (kaplan): P. Jakub OFM, jakub@ofm.cz
pomocní duchovní: P. Peter OFM, P. Michal OFM, P. Regalát OFM
Úřední hodiny na faře: Po, Út 14-17; St 9-11:30, 14-17:30; Čt 14-15:30; Pá 9-11:30.
Farní klub: bratr Kapistrán, tel.: 733 755 903, Po-Pá 9-11, 14-17; So 9-11.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz ; www.lucianpms.cz
__________________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 15. 11. 2009. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1. Náklady na vytištění
jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč. Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do
pokladničky v kostele.

