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Postní doba začíná 17. února
Koloběh času se trochu pootočil. Před čtvrt rokem jsme byli na počátku
Adventu. Dnes stojíme na prahu doby postní. Jak ji budeme prožívat? Co bude
naším předznamenáním postních dní? Sledujeme-li liturgický rok jako
promítnutí života Kristova do souřadnic našeho života, pak je téma jasné: Je
třeba mít před očima tajemství vykoupení a naší spásy. Abychom toto téma
alespoň trochu hlouběji pochopili a zažili, poprosme Ducha svatého o správné
zaostření naší mysli.
Podmínky máme podobné s Kristem:
40 dní přípravy na slavné Vzkříšení;
40 probuzení s myšlenkou na Krista a jeho život;
40 dní prožívání tajemství Mariina, tzn.: mít Krista v srdci a konat dobro
všedních dní kolem sebe;
40 večerů s předkládáním denního účtu Kristu ukřižovanému.
Těchto čtyřicet dnů nás vybízí k tomu, abychom se "vybičovali" z naší lenosti,
pohodlnosti, zaběhanosti, stereotypu a udělali o něco víc dobra, krásy, radosti...
Jiří Petrus
Úvodník je ze Sněženky farní z března 1995 (kráceno).

Z FARNOSTI
Zpívání s kytarou
Při Tříkrálovém zpívání koled jsme se dohodli s Petrem Lutkou ještě na dalším
setkání a to v úterý 2. února v 19:19 hod v Klubu. Přijďte si zazpívat a
seznámit se s výsledky letošní Tříkrálové sbírky. Něco slaného či sladkého ke
kávě se bude jistě hodit.

Setkání farnosti bude na masopustní úterý 16. února v 19:19. Vstupné 50,Kč, abychom tak přispěli na výdaje s přípravou společné teplé večeře. Něco
sladkého k čaji prosím přineste sami. Svoji účast zapište v Klubu vždy v neděli
(10-12), nebo se hlaste u br. Antonína (abychom mohli podle účasti nakoupit).
bratr Antonín

Poděkování
Děkuji všem, kteří jste se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce.
Zvláště pak dětem a Vám dospělým, bratřím, kteří jste s úsměvem vyráželi
s kasičkou do ulic.
Děkuji všem,
kteří jste přispěli
modlitbou,
finanční částkou,
společným zpěvem před
kostelem, zpěvákům
či jinou podporou po
celou dobu konání této
sbírky.
Zapojením do sbírky
jsme měli možnost
pomoci potřebným
lidem.
Naše farnost tak přispěla
těmto potřebným
Částkou 54 360,- Kč,
což svědčí o Vaší
velkorysosti.
Pán Bůh zaplať.
H. Podlahová
2

Zpívání koled na náměstí
Tříkrálová sbírka je jednou z mála příležitostí, kdy alespoň někteří farníci
vystoupí jako farníci ze přítmí kostela na veřejné prostranství, kdy alespoň
někteří
křesťané
vystoupí jako
křesťané
z křesťanské
uzavřenosti
a osloví
„nevěřící“.
Stejně jako
v minulých
letech
proběhlo
v sobotu
odpoledne
(9. 1. 2010)
společné
zpívání koled na Jungmannově náměstí. Letos sáhlo do peněženky nebo do
kapsy daleko více oslovených než minulý rok, lidé dávali alespoň drobné. Také
bylo více těch, kteří se sami zastavili, když slyšeli koledy a viděli pokladničku,
i když nebyli osloveni. Starší pán se zastavil, postěžoval si, že nic nemůže dát,
že má malý důchod a manželka ještě menší, jenom 5 tisíc, že platí vysoký
nájem, ale že si alespoň na chvíli poslechne. Chvíli zpovzdálí poslouchal a pak
se vrátil, že našel alespoň dvě koruny a hodil je do pokladničky. Jak si při tom
nevzpomenout na Ježíšovo hodnocení daru chudé vdovy (Mk 12, 41-44).
Některé zajímavé dialogy:
„Co vy jste za sektu?“ „My nejsme sekta. Jsme katolíci.“ „Já jsem taky byla
pokřtěná, tak to vám dám.“
„Kde máte velbloudy?“ „Byla by jim zima.“ „No, tak tady máte něco i bez
velbloudů.“
Plno lidí se také na chvíli zastavilo a poslouchalo koledy, i když kromě Petra
Lutky (kytara, zpěv), Evy Jiranové (housle) a několika zpěváků z chrámového
sboru to byl zpěv veskrze amatérský.
Poučení pro příští rok? Naučit se trochu rusky – nejčastější odpověď těch, co
nechtěli nic dát, byla: „Ja něpanimáju“.
František Jirsa
__________________________________________________________
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Tříkrálová sbírka 2010 v Pražské arcidiecézi
Výsledky:
1. farnost Panny Marie před Týnem, Praha 1
2. farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Kobylisy, P8
3. farnost sv. Františka z Assisi, Chodov, P4
4. farnost sv. Ludmily, Vinohrady, P2
5. farnost Neposkv. početí P. Marie, Strašnice, P10
6. farnost Panny Marie Sněžné, Praha 1

129 645,- Kč
96 403,- Kč
74 726,- Kč
60 929,- Kč
55 238,- Kč
54 360,- Kč

Podporujeme tyto projekty:
- podpora provozu Azylového domu sv. Terezie v Praze 8-Karlíně,
- stavební úpravy v charitním domě pro seniory v Mukařově u Říčan,
- podpora projektu pomoci chudým dětem v Bělorusku,
- výstavba základní školy v Ugandě.
Převzato z internetu.

PŘIPRAVUJEME
Pojďte s námi pomáhat stárnoucím kněžím
Modlitba stárnoucího kněze
Bože, celý život jsem ze všech sil sloužil druhým lidem. Nebylo týdne, kdy bych
nepodal svaté přijímání, nevyslechl lidské strasti ve svátostné zpovědi, nebo
neutěšil zarmoucené srdce, když hledalo pomoc. Snažil jsem se být druhým
nablízku ve chvílích těžkých, i v těch všedních. Vím, že ne vše, co jsem v životě
konal, bylo dobré a správné. Ale stejně, jako jsem druhým odpouštěl jejich
pochybení, vždy jsem se modlil za to, aby i mně bylo odpuštěno. Dnes však, kdy
mi sil ubývá a mé tělo i duše jsou znavené, nosím v sobě tolik obav. Jak strávím
poslední roky života? Co se mnou bude? Kdo se o mě postará? Až budu muset
odejít z farnosti pryč, kdo z mých přátel si na mě najde čas? Bude někdo stát
o mou společnost? Budu mít ještě vůbec nějaký domov?
Říká se, že žádná modlitba nezůstane nevyslyšena. Má-li to být pravda, měli
bychom se o to přičinit i my, ostatní. Fary se strmými schody, vlhké místnosti,
nedostatečné vytápění, snížená bezpečnost na osamělých farách, ale i řada
dalších věcí, to vše jsou problémy, které se pro stárnoucí kněze postupem věku
stávají neřešitelnými. Občanské sdružení Cesta 121 ve spolupráci s otci
biskupy chce pomáhat stárnoucím kněžím, aby mohli svůj život dožít
v prostředí, ve kterém se cítí být doma.
Ljerka
Srdečně zveme všechny, kteří by se o daném tématu rádi dozvěděli více, na
setkání s Antonínem Randou, předsedou občanského sdružení Cesta 121 a
šéfredaktorem Katolického týdeníku, v úterý 23. 3. 2010 v 19:19 hod. do
Farního klubu u P. M. Sněžné, kam nám přijde více představit celý projekt.
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ROZHOVOR
Štěpána Havlíčka (25) vidíme nejčastěji jako ministranta. Do kostela Panny
Marie Sněžné chodí odmalička. Jako osmiletý tu vykonal svoji první zpověď
a také zde přijal svátost biřmování. U Panny Marie Sněžné se rovněž účastní
středečního společenství mládeže.
Jak ses dostal ke křesťanství?
Mě pokřtili, když mně bylo 5 týdnů. Když
jsem byl násilně vnášen do katolické církve,
vyplivnul jsem dudlík k nohám pana faráře
Podoláka v kostele sv. Štěpána. Víra je dar, za
který jsem úžasně vděčný. Je pravda, že víra
prochází vývojem času, u žádného člověka
není konstantní, a že během života si člověk
musí položit otázky, zda chce věřit nebo jak
chce věřit. Musí se pro to rozhodnout sám.
Jak ses dostal do farnosti?
My jsme s mamkou chodili k Panně Marii
Sněžné už v mém dětství, tedy ještě za otce Norberta Šamárka. Když mi byly
3-4 roky, tak jsem si venku na dvoře hrával s autíčkem. Tam tehdy rostly
oleandry a já jsem si květy oleandrů vozil na korbě náklaďáčku, když jsem se
v kostele nudil.
Často tě vidíme ministrovat v našem kostele. Kdy jsi začal ministrovat?
To bylo ještě za otce Norberta, to mi mohlo být asi 5 nebo 6 let. Později mi
přestala vyhovovat mše svatá pro děti. Jsem rád, že mše pro rodiny existuje
dál, ale kázání, která tam byla, už mně přestala vyhovovat, protože byla
zaměřená spíše na děti mladšího věku. A tak jsem začal chodit na devátou, ale
na nějaký čas, něco přes pět let, jsem ministrovat přestal. V roce 2001 nebo
2002, když vypukla nouze o ministranty, nastal můj ministrantský comeback
a já jsem se odhodlal k ministrování, i když se mi do toho lehce nešlo, protože
se nerad prezentuji před lidmi, nerad vystupuji na veřejnosti před velkým
množstvím lidí, nerad se ocitám pod drobnohledem a zvlášť v této funkci, kdy
jsem si nebyl jistý, co všechno budu vykonávat, jak při ministrování
postupovat. Ale myslím si, že za tu dobu jsem si už zvyknul, považuji
ministrování za prestižní službu. Je pro mě čest zúčastnit se mše svaté u oltáře
a tímto způsobem přispět a sloužit Kristu.
Jak často ministruješ?
Několikrát týdně, v neděli na deváté a během týdne většinou chodím na šestou
večer, někdy na osmou ráno, abych nepřeháněl 4-5krát za týden. Každý den
__________________________________________________________
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jsem na mši svaté. V naší farnosti na mši vždy ministruji, jedině když přijdu
pozdě, tak neministruji. A já se musím přiznat, že jsem pozdní chodič. Často se
do sakristie přiřítím na poslední chvíli. Většinou už na ulici se modlím, abych
to ještě stihnul, aby ve chvíli, kdy procházím presbytářem, už proti mně
nevyšel zástup ministrantů i s knězem.
Jak se jinak účastníš života farnosti?
Několikrát jsem byl na výletě na kolech. Také jsem byl několikrát na Petříně
na křížové cestě. Předčítal jsem tam texty, které pobožnost provázely.
Podobným způsobem jako k ministrování jsem se dostal ke zpěvu ve schole při
mši, nyní jsem i ve sboru na Katolické teologické fakultě, kde studuji dějiny
umění. Také navštěvuji středeční modlitební společenství. Dlouho jsem hledal
nějaké společenství, až jsem ho našel při jedné ekumenické akci. Jednou nebo
dvakrát jsem se zúčastnil úklidu kostela. Když jsem ometal mopem sv. Petra,
v ruce se mu začaly houpat klíče a za chvíli začaly kolem mne padat částečky
barevného laku. Dospěl jsem k názoru, že úklid by neměli dělat laici, ale
restaurátoři.
Viděl jsem několik tvých článků v Katolickém týdeníku (KT)…
To začalo v roce 2005, kdy jsem studoval Vyšší odbornou školu publicistiky
(VOŠP) a v rámci letní praxe jsem nastoupil právě do KT. Asi tři týdny jsem
tam zpracovával zprávy z agentur, byl jsem na nějaké tiskové konferenci,
přepisoval z diktafonu články redaktorů. Od té doby se průběžně ke KT
vracím, ale spíše nárazově, není to spolupráce na úvazek. Ještě dělám pro
Český rozhlas, to jsou hlavně ankety, někdy přes léto se dostanu také
k rozsáhlejším akcím. To je jedna z věcí, která mi pomohla vystupovat na
veřejnosti i při čtení v kostele.
Tak to si ke studiu něco přivyděláš.
Říkám o sobě, že jsem osoba prodělečně činná. Ve chvíli, kdy dělám rozhovor
a s člověkem se sejdu třeba opakovaně, musím cestovat třeba mimo Prahu, tak
to není ekonomicky příliš přínosné.
Jak jsi se dostal k žurnalistice?
Léta mne lákalo stát se spisovatelem, to byl takový můj dětský sen. Jenomže to
je profese, kterou se dnes málokdo uživí. Novinařina je tomu nejbližší, navíc
obnáší setkání s lidmi a to mě baví, protože poznám plno zajímavých lidí.
Nějaké věci si píšu do šuplíku, ale že bych chtěl něco knižně publikovat, o tom
teď neuvažuji, i když nechci říci, že mne na to úplně přešla chuť.
A jak jsi se dostal z VOŠP k dějinám umění?
To je svým způsobem dědictví VOŠP, protože tam jsme dějiny umění také
měli. Byl jsem k tomu nasměrován už od dětství, protože mamka je aktivní
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výtvarnice, a tak jsem umění vídal poměrně často, když mi o tom vyprávěla
a v knihovně měla plno knih s reprodukcemi. Když jsem byl malý a ukazovala
mi knížku o lidové architektuře, tak jsem se snažil ty stavby vytáhnout
z obrázků a ono to nešlo. Tak jsem se dostal k dějinám umění. S novinařinou
se to dá docela dobře sloučit, pokud člověk píše o kultuře, o náboženství.
Kdy školu dokončíš?
Školu bych měl dokončit letos a čeká mne bakalářská práce na téma „Kostely
kolem roku 1968“, což je epocha, která mne zaujala. Mně se líbí, že v období
politické prodlevy nezaháleli ani křesťané a po mnohaleté odmlce tady vznikly
nové katolické kostely, většina na Slovensku, ale tři kostely se podařilo
postavit i na Moravě. A pak je skupina, která zůstala jenom na papíře nebo
v modelech. Moje práce se bude možná zabývat hlavně prací architekta
Sokola, což je otec pana profesora Sokola, na nerealizovaném projektu kostela
pro Luhačovice. Po škole chci pokračovat v novinařině, ve spolupráci s KT,
možná se mi podaří uchytit se v rozhlase. Ale zatím nemám vyhlédnuté žádné
konkrétní místo.
Co se ti v naší farnosti líbí?
V posledních letech byla řada změn k lepšímu, třeba v kostele samotném,
varhany prošly úžasnou rekonstrukcí. Občas přemýšlím o tom, jak by kostel
vypadal, kdyby se ho ve středověku podařilo dotáhnout do finální podoby
a kdyby zabral celý prostor dnešního Jungmannova náměstí. Ale jinak bych
určitě nic neměnil. Mně se tam líbí, cítím se tam napůl jako doma.
Jaké máš další záliby kromě školy a kostela?
Ten kostel bych ani zálibou nenazýval, to je pro mne mnohem víc. Zajímám se
o umění, a také mám trošku zvláštní koníček – železnici a dopravu. Vozidla
a tratě, to mne fascinovalo od malička. Poprvé jsem dostal na nádraží Praha
střed do ruky výpravku asi v 5 letech, byl to pro mne nezapomenutelný zážitek.
Dodnes si pamatuji, jak ta věc na dřevěné násadě byla hrozně těžká. Rád se
projedu na kole, ale bohužel se k tomu často nedostanu. V Praze si moc
netroufám, abych nezavinil nehodu nebo někoho nepovalil.
Co čteš?
Poslední dobou hodně ležím v literatuře faktu, kvůli škole musím načíst plno
odborných knih. Rád bych po delší době dočetl Werflovu Píseň o Bernadettě.
Werfla jsem si oblíbil již v knize Hvězda nenarozených.
Média sleduji minimálně, já jsem jakoby mimo dění. Kolikrát se nám vystřídá
celá vláda, senát a parlament a já ty změny nezaregistruji. Křesťané by se
v politice angažovat měli, ale mne to zatím nezasáhlo.
Rozhovor připravil František Jirsa.
__________________________________________________________
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DOPORUČUJEME
Výstava Oděv jako umění ve výstavním prostoru knihovny na Opatově
od 2. do 27. února 2010, po-pá 9-19, v so 9-15. Vystavuje Janka Procházková
se svojí dcerou, oděvní návrhářkou. (Doprava: autobusem 213, 122 nebo 135
ze stanice metra C-Opatov, je to druhá zastávka - Metodějova. Knihovna je po
pravé straně, kousíček zpět.)
Ekologická sekce ČKA zve na besedu na téma Právní ochrana stromů v praxi
aneb Jak úřady i občané mohou působit v (ne)prospěch stromů. Úvodní slovo
přednese RNDr. JUDr. Jitka Jelínková, Ph.D. z České inspekce životního
prostředí, v úterý 9. 2. od 17:30 v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49).
Unie katolických žen zve na
společenské odpoledne na téma Keltská cesta II – Cornwall, 17. 2. 2010, od
14:30 do 16:30 hod. v Klubu (vchod z Františkánské zahrady), přednáší RNDr.
Ondřej Bartušek;
přednášku z cyklu Ženská spiritualita: Obrácení Marie z Magdaly, ve středu
24. února 2010 od 18.00 hod., přednáší: PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Přednáška se uskuteční v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6, v I. patře v P1.
Seminář o liturgii se koná ve farním sále kostela sv. Václava na Čechově
nám. ve Vršovicích (tram 22). Cílem cyklu přednášek je lepší pochopení
smyslu liturgie a tím její hlubší prožívání. První přednáška byla 19. 1. 2010.
Začátky přednášek: 26. 1. a 2. 2. od 20:00, vždy v úterý až do 23. 3. od 19:30.
Přednášející: Mgr. Pavel Kolář, Th.D., P. ThLic. Jan Kotas, Mgr. Jan Rückl,
Ing. Pavel Hradilek, PhDr. Markéta Kabelková, P. Mgr. Prokop Siostrzonek
OSB a Mgr. Jan Klípa, Ph.D. Více v Arcidiecézním zpravodaji č. 1/2010.

Dětský letní tábor
POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU
18.-31. 7. 2010
Vyzýváme všechny statečné kovboje ve věku 6 až 14 let, aby neváhali,
osedlali své oře a dostavili se do městečka zvané Stonetown
na Českomoravské vrchovině.
Čekají na vás mnohá dobrodružství, ve kterých vyzkoušíte svou odvahu a um
ve všech možných i několika nemožných kratochvílích, potkáte indiány,
dostavníky i naleziště zlata, přátele na život i na smrt a ještě ledacos dalšího.
Nevěříte? Přesvědčete se na vlastní oči! Blížíme se k vám v oblaku prachu
a moc se těšíme, Vaše Campamento 99.
Informace: Veronika Jírů, tel.: 608 745 533, www.tabor.campamento99.cz,
mail: tabor@campamento99.cz.
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MYŠLENKY
Motto měsíce: Slovo Boží zaznívá, zpočátku znepokojuje a i soudí, avšak hned
potom, neodvrátíš-li sluch, ožije, zahřívá, osvěcuje, čistí.
sv. Bernard
Obviňujeme bližní pro maličkosti, a sebe snadno omlouváme, a to ve věcech
podstatných. Chceme, aby pro druhé se zjednávala spravedlnost, ale pro nás se
používalo milosrdenství. Chceme, aby se naše slova vykládala jen v dobrém
smyslu, a jsme choulostiví na slova druhých. Svá práva přísně vyžadujeme,
naopak chceme, aby druzí k nám byli ve svých požadavcích ohleduplní.
Poznáváte se?
Podle L. Černocha.
Jak přistupovat k lidem. Existují zhruba tři základní postoje: být kritický, být
lhostejný, být laskavý. Kritičtí, plní skepsí a podezření k ostatním lidem
býváme, pokud se sami cítíme špatně, jsme plni pochybností o sobě nebo
máme v sobě nezažité špatné životní zkušenosti. Lhostejní jsme hlavně proto,
že preferujeme svůj osobní klid a pohodlí. Naše chování je však věcí naší
vůle a my se můžeme kdykoli rozhodnout, že začneme být k ostatním vždy
vlídní a laskaví. Vyzkoušejte si to.
Modlitba. Vzdal od nás, Pane, netrpělivost a reptavou povahu, která se nikdy
nehodlá pokořit, ale stále jen haní, mistruje a chce mít všechno po svém.
Rádi se bouříme proti tomu, kdo nám přináší pomoc a spasení. Domníváme se
totiž, že sami od sebe výborně víme, co je pro nás správné, dobré a užitečné.
Ježíš řekl: "Čím srdce přetéká, to ústa mluví." (Mt 12,34)
Pamatuj, že skutečné dobro musí být dobrem pro obě strany.
Vidíš-li člověka, jemuž bolest zatvrdila srdce, nepohrdej jím. Nevíš, čím si
prošel.
Malá poselství Vojtěcha Kodeta.
Svatovalentinský ohňostroj
Bůh nevodí lidi za ručičku, ale za srdce.
Bůh je blízko, kde jsou lidé navzájem láskyplní.
Miluji tě, bratře/sestro, ať jsi kdekoli, ať se modlíš v kostele, klečíš v synagoze
nebo se klaníš v mešitě.
Kahlil Gibran
Lidský život je jako maškarní ples, protože každý předstírá, že je někdo jiný.
americký komik a bavič Tim Allen

Slovo hřích se dnes z řeči a myšlení lidí vytratil. Ani my věřící toto slovo
běžně nepoužíváme. Spíš jen "děláme chyby", "mýlíme se" nebo "šlápneme
vedle". Hřích se proto stává záludnější, že o něm nevíme, nemluvíme,
nepočítáme s ním.
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
__________________________________________________________
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Marie Svatošová: Nikdo není imunní
Jan je poslal k Ježíšovi se vzkazem: "Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme
čekat jiného?" (Lk 7,19) Jak je tohle možné? U každého bych to čekala, ale
u Jana? Už v lůně matky Alžběty bezpečně poznal Ježíše a reagoval na něj. Od
maminky jistě slyšel, co předcházelo početí a narození jeho bratrance Ježíše,
kterému on později zasvětil celý svůj život. Pokřtil ho v Jordánu a na vlastní
uši slyšel, jak se Bůh k Ježíši přihlásil: "Ty jsi můj milovaný syn, Tebe jsem si
vyvolil." Kde se v Janovi najednou vzala taková pochybnost? Bylo to tím, že
ho Herodes uvrhl do vězení, zatímco Jan měl jinou představu o Vykupiteli?
Nebo je pochybnost normální prověrkou víry, které se nevyhne nikdo? Nikdo
není vůči pochybnostem imunní?
Pane, víra v Tebe je to nejcennější, co mám. Chci si ji střežit jako oko v hlavě.
Dopustíš-li na mne nějakou pochybnost, připomeň mi prosím, co je nutno
udělat. Na nic nečekat a tak jako Jan se s otázkou obrátit přímo na Tebe –
v modlitbě.
Ukázka je z knihy Marie Svatošové: Normální je věřit.

HUMOR
Jeden chudák se takto modlil: "Bože všemohoucí, budˇpožehnáno Tvé jméno!
Slibuji Ti, že když mi dáš deset tisíc eur, polovinu dám chudým! A jestli mi
Pane nevěříš, rovnou si je odečti a dej mi tu druhou půlku!"
Masopustní anketa
Na otázku. "Prosím vás, jaký je váš názor na nedostatek jídla v jiných částech
světa?" se dočkali tazatelé katastrofálních výsledků:
1. V Africe nikdo přesně nevěděl, co je to "jídlo".
2. V Západní Evropě nikdo přesně nevěděl, co je to "nedostatek".
3. Ve Východní Evropě přesně nevěděli, co je to "váš názor".
4. V USA zas přesně nevěděli, co je to " v jiných částech světa".
Zaslal Charles Tvrzník.

_______________________________________________________________
Jak poslat příspěvek do Sněženky?
Přispívat do zpravodaje Sněženka může každý. Není třeba umět ovládat počítač
a používat e-mail (i když tyto formy jsou vítány, jirsoval@volny.cz), stačí rukopis
alespoň trochu čitelný nebo strojopis zaslat na adresu: Farní úřad, Zpravodaj
Sněženka, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1. Nezapomeňte se, prosím, podepsat.
U převzatých článků uveďte zdroj.
redakce
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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.
Modlitba růžence
denně: od 17:25 hod.
Adorace
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli;

každý třetí čtvrtek v měsíci nebude
večerní adorace tichá, ale s hudbou
a moderovaná.
Setkání po mši
Neděle 10:00-12:30 vždy v Klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Pro děti i dospělé kulečník.
Setkání ministrantů je každou neděli
po mši sv. pro rodiny,
cca od 11 do 12 hod.
bratr Kapistrán OFM
Setkání katechumenů (příprava
dospělých na křest). Pondělí v 18:30,
sraz před farou.
Katechetka Marie Hlaváčová,
P. Antonín Klaret OFM.

Setkávání nad Písmem
V pondělí v 19:00 (kromě státních
svátků aj.) v Klubu.
P. Petr Regalát Beneš OFM
Společenství seniorů
Úterý od 9:00 v Klubu. Setkání po
ranní mši svaté v 8:00 při čaji a kávě.
Jiří Petrus

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 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.
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.

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.

Modlitba želvy: Buď trpělivý, Bože, už jdu. Přirozenost se musí brát taková,
jaká je. Já za ni nemohu. Nechtěla bych ovšem kritizovat domek na svých
zádech. Je na něm něco dobrého. Ale uznej, Pane, že je hrozně těžké ho
nést. Dej však, aby tento krunýř a mé srdce - ta dvojí klauzura - nebyly pro
Tebe úplně uzavřeny. Amen.
C. Gasztold
__________________________________________________________
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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 tichá adorace v kapli sv. Michala
třetí čtvrtek v měsíci - adorace s hudbou a moderovaná

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Únor 2010
2. 2.

Út

3. 2.
4. 2.
11. 2.

St
Čt
Čt

15. 2.
16. 2.

Po 8:00
Út 19:00

17. 2.

St

21. 2.

Ne

19:19

14:30

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Světový den zasvěcených osob
Zpívání s kytarou s Petrem Lutkou
Památka sv. Blažeje
Světový den boje proti rakovině
Památka Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných
Připomínka 14 umučených bratří
Masopustní úterý
Setkání farnosti - společná večeře s bratry františkány
Popeleční středa, den přísného postu
Přednáška s promítáním: Keltská cesta II – Cornwall (UKŽ)
Sbírka: Svatopetrský haléř

Klub

Klub

Svatopetrský haléř
Sbírka na humanitární aktivity církve se bude konat v neděli 21. února při všech
bohoslužbách.
V roce 2009 bylo vybráno celkem 1 083 590 Kč a prostředky byly poslány Svatému
otci, aby mohl jménem celé církve připívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných
katastrof, a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem
v nouzi. Předem děkujme všem, kdo na tyto účely přispějete i letos.

_____________________________________________________
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 224 490 340, 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. 2. 2010. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3,
Praha 1. Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč.
Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

