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Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky,
začátkem měsíce v úterý 4. května si připomeneme posvěcení našeho kostela
kardinálem Harrachem v roce 1625, jedná se o posvěcení po obnově kostela po
příchodu františkánů. Uprostřed měsíce, v neděli 16. května v 9:30, budeme
slavit první svaté přijímání. A koncem května se chceme podělit o svou radost
z tohoto Božího domu i s lidmi, kteří k nám třeba jen výjimečně zavítají. Jde o
akci nazvanou „Noc kostelů“. V některých zemích a městech mají s touto
událostí dobré zkušenosti. Nás tato noc čeká jako zkouška. Noc kostelů se
připravuje na 28. května, tedy na poslední páteční večer v květnu. Kostely,
které se do akce zapojí, budou otevřeny do pozdních nebo dokonce časných
hodin. Pro Noc kostelů se připravuje program, především však prosím všechny
farníky a farní společenství, a i ostatní čtenáře Sněženky, o modlitební podporu
této akce. Může se z ní totiž stát nástroj evangelizace. Prosím také ochotné
farníky, kteří by přišli večer 28. května do kostela a chtěli pomoci s realizací
programu, aby se co nejdříve přihlásili na faře nebo v sakristii kostela a nechali
na sebe kontakt. Je to dobrá příležitost přivítat každého a uvědomit si, že kostel
je také místem setkání. V květnu budeme prosit naší ochránkyni Pannu Marii,
aby se přimlouvala za nás, kteří do zdejšího kostela pravidelně chodíme,
a rozšiřme naše úmysly i o speciální požehnání pro tento významný den.
Radost ze společného zapojení nás může také více spojit a přiblížit sobě
navzájem. Přeji a vyprošuji všem požehnaný máj.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Májová pobožnost bude každý den, mariánské litanie před mší svatou
od 17:30 hod. Nebude modlitba růžence.

Milí farníci, přijďte a zapojte se
Na minulém Setkání farnosti 13. 4., kterého se zúčastnilo 12 zájemců, byl
sestaven program Noci kostelů. Program bude nejen v kostele, ale i v kaplích a
budou zpřístupněny některé prostory kláštera. Očekává se větší zájem
veřejnosti, a proto je nutné zajistit bezpečnost v každém prostoru. Proto
všechny ochotné farníky, kteří se chtějí zapojit, zveme na
setkání v úterý 11. května od 19:19 hod. do Klubu.

Jarní výlet za bratrem Filipem
V sobotu 15. května pořádá farnost P. Marie Sněžné farní pouť do BrnaHusovic, kde nás přivítá br. Filip a možná br. Ignác, Justin, Bonaventura. Po
prohlídce kostela a malém občerstvení (čaj, káva) nás br. Filip povede údolím
řeky do poutního místa Křtiny, asi 15 km. Pro méně zdatné bude trasa kratší.
S sebou dobrou náladu a svačinu. Pojedou s námi br. Jakub a Kapistrán. Cena
je 350 Kč, je možnost slevy pro ministranty, rodiny s dětmi a důchodce.
Sraz v 6:45 (před Lékařským domem, roh ulice Ječné a Sokolské).
Odjezd v 7:00, návrat v 19:00-20:00.
Hlásit se můžete v sakristii nebo na faře.
Srdečně zve Vladimír Vašků.

Pozor! V neděli 16. 5. bude společná mše sv. v 9:30 (nebude v 10:15).
První svaté přijímání
v neděli 16. května při mši svaté v 9:30 hod.
Tři děti se na svátost smíření a na nedělní slavnost pečlivě připravují a velice
se těší. Kéž je celá naše farní rodina doprovodí modlitbou a dobrým příkladem.
„Bože, naplň srdce dětí svou láskou, aby se nechaly vést světlem Tvé milosti,
skrze Krista našeho Pána. Amen.
katechetka Mgr. Taťána Lenfeldová

Setkání farnosti bude v úterý 18. května v 19:19 v Klubu. Mimo jiné
probereme konečné informace k blížící se Noci kostelů. Nezapomeňte na něco
dobrého ke kávě.
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Program Noci kostelů u Panny Marie Sněžné
17:50 18:00 Zvonění zvonu (pokud bude zprovozněno)
18:00 18:45 Mše svatá
18:45 19:00 Nešpory
Společná modlitba breviáře s bratry františkány.
19:00 19:30 Zahájení Noci kostelů
Varhanní hudba, úvodní slovo faráře, františkánské čtení.
19:30 20:00 Prohlídka kostela a františkánského kláštera
Prohlídka kostela a prostor kláštera, kam se běžně nedostanete.
Kaple sv. Michala, kaple Panny Marie Pasovské, ambit, velký
refektář, bývalý hřbitov, základy boční lodi.
19:50 20:00 Františkánské čtení
Čtení z Kvítků sv. Františka a z další františkánské literatury.
20:00 20:30 Hudba a výtvarná dílna
Z hedvábného papíru můžete v kostele Panny Marie Sněžné
udělat sněhovou vločku a na ní napsat svá přání, přímluvné
modlitby, životní hodnoty... Vločky pak zavěsíte z kůru do
prostoru kostela, a tak budete spoluvytvářet 'Sněžení u Sněžné'.
20:30 20:45 Prohlídka varhan
Varhaník Přemysl Kšica vás zavede na kůr kostela a představí
vám nově opravené varhany.
21:00 21:30 Prohlídka kostela a františkánského kláštera
21:20 21:30 Františkánské čtení
21:30 22:00 Hudba v kostele
22:00 22:15 Prohlídka varhan
22:30 23:00 Prohlídka kostela a františkánského kláštera
22:50 23:00 Františkánské čtení
23:00 23:30 Hudba a výtvarná dílna
23:30 23:45 Prohlídka varhan
23:45 24:00 Zakončení noci kostelů
Zpěvy z Taizé
24:00

Půlnoční požehnání
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Noc kostelů - celovečerní aktivity
Knihkupectví Paulínky
Knihkupectví Paulínky má tuto noc otevřeno, nabízíme celonoční slevu na
knihy a další překvapení. (Knihkupectví bude otevřeno od 18 do 22 hodin.)
Výstava fotografií ze života farnosti v kapli P. M. Pasovské
Výstava fotografií s možností rozhovoru se členy farnosti.
Radek Brož - Vnitřní svět
Před hlavním oltářem bude po celou noc instalován dřevěný objekt Radka
Brože (1967-1996).
Setkání s františkánem
Možnost rozhovoru s bratry františkány.

Hospodaření farnosti v roce 2009
Příjmy
Sbírky běžné
Sbírky účelové
Tisk
Tábor
Dary
Tříkrálová sbírka
Pronájmy
Ostatní

Příjmy celkem

Výdaje
Odvody ze sbírek
Tisk
Elektřina a plyn
Zaměstnanci
Tábor
Bohoslužebné výdaje
Telefony
Poplašné zařízení
Režie
Společenství farnosti
Dary
Bankovní poplatky
Ostatní výdaje
1 577 644 Výdaje celkem
962 709
234 464
164 500
89 500
51 924
32 443
38 500
3 604

543 450
106 718
181 189
133 749
87 000
56 387
30 780
25 905
19 277
14 575
46 667
6 219
12 823
1 264 739

Příjmy
Hlavní část příjmů farnosti tvoří nedělní sbírky společně s penězi
z pokladniček v kostele. Z pokladniček pocházejí i příjmy za tisk.
Výdaje
Z běžných sbírek se odvádí část arcidiecézi a Provincii bratří františkánů, která
hradí opravy kostela. Účelové sbírky se odvádějí celé. Farnost zaměstnává
kostelníka bratra Pacifik OFM. Položka společenství zahrnuje náklady na
pomůcky pro Luciána, na občerstvení při některých farních akcích.
F. Jirsa
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Cyklistické putování
Již šestým rokem zveme všechny příznivce
cykloturistiky k týdennímu putování,
tentokrát do okolí Liberce
od 8. do 14. srpna 2010.
Ubytováni budeme u františkánů v Ruprechticích
u Liberce. Cena pobytu je 1300,- Kč. Přihlásit se můžete do konce června 2010
u Heleny Podlahové, 602424653, h.podlahova@seznam.cz.

DOPORUČUJEME
Unie katolických žen zve na
přednášku z cyklu Ženská spiritualita: Gaudího Sagrada Familia jako oslava
rodiny, ve středu 12. 5. od 18:00, přednáší Tomáš Kučera, v budově KTF,
Thákurova 3, Praha 6, v I. p. v P1.
společenské odpoledne na téma Keltská cesta IV – Skotsko Cornwall, ve středu
19. 5. od 14:30 do 16:30 hod. v Klubu (vchod z Františkánské zahrady).
V sobotu 19. června se uskuteční již osmá Arcidiecézní pouť rodin. Rodiny
pražské arcidiecéze jsou zvány na Svatou Horu. Hlavní poutní mši svatou od
11 hodin bude sloužit arcibiskup Dominik Duka. Doprovodný program od
13 hod. bude obsahovat: vystoupení písničkáře a psychoterapeuta Mgr. Jiřího
Černého, přednášku MUDr. Mgr. Marie Opatrné na téma "Pastorační a
zdravotní péče o prarodiče v rodině", hry pro děti a další.
"Láska je víc než přikázání" - duchovně relaxační pobyt pro celou rodinu se
koná od 11. 7. do 17. 7. 2010 v krásném prostředí Krušných hor v obci
Pernink (nedaleko Horní Blatné), na moderně zrekonstruované faře.
Přednášky, modlitba, adorace, mše, rozhovory ve skupině i v manželské
dvojici, svědectví i odpolední společný čas pro celou rodinu. V době programu
rodičů bude hlídání dětí zajištěno. Informace: Alena a Pavel Poláčkovi,
Diecézní centrum pro rodinu, České Budějovice, dcr@bcb.cz, T: 380 420 342,
M: 731 402 980-1.
Dětský letní tábor STONETOWN pro děti od 6 do 14 let se bude konat na
Českomoravské vrchovině v termínu 18.-31. července 2010. Hlavní náplní
bude celotáborová hra ve westernovém stylu. Děti budou ubytovány ve
dřevěných srubech. Cena je 3800 Kč. Více informací:
www.tabor.campamento99.cz, Veronika Jírů, tel.: 608 745 533,
mail: tabor@campamento99.cz.
___________________________________________________________
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Homilie bratra Jakuba OFM na Zelený čtvrtek (1. 4. 2010)
Na Zelený čtvrtek si připomínáme tři důležité události: Ustanovení svátosti
eucharistie, svátosti kněžství a Ježíšovo nové přikázání lásky neboli jeho
Závěť. Protože máme letos Rok kněží, zaměřím se v promluvě na kněžství.
Kněz
Předobrazy kněžství nacházíme již ve Starém zákoně. Nacházíme tam kněžství
Áronské, potom kněžství Melchizedechovo. Kněží byli vybírání z jednoho
z dvanácti izraelských kmenů, a to z kmene Levi. Dodnes bychom na
některých židovských hrobech našli symbol rukou, který poukazuje na
příslušnost k tomuto kmeni. Všechny oběti, které starozákonní kněz přinášel,
byly jen nedokonalou obětí a předobrazem jediné pravé oběti Ježíše Krista,
který je ten pravý beránek, který snímá hříchy světa. Ježíš je tedy ten jediný
pravý kněz i oběť (beránek).
Kněžství v církvi dělíme na kněžství všeobecné/křestní a služebné/svátostné.
My všichni křesťané přijímáme při křtu a biřmování podíl na Ježíšově poslání
a úřadech. A to na úřadě a posvěcení kněžském, prorockém a královském. Ve
svátosti biřmování se kněz modlí nad biřmovancem: „A jako pomazal svého
Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, chce označit
posvátným olejem také tebe, abys měl jeho Ducha…“
Máme tedy královskou důstojnost: Všichni jsme Boží děti. Máme skrze Krista
královskou důstojnost, jsme jeho sourozenci. Jsme synové a dcery Boží. To je
velké povzbuzení v době, kdy je důstojnost člověka pošlapávána. Jsme
s Kristem proroci (ne věštci) – nakolik žijeme pravdivě. Nakolik hlásáme
nezkresleně jeho slovo – evangelium v dnešním světě. Všichni jsme kněží.
V listu Židům, který z novozákonních spisů pojednává nejvíce o kněžství, se
píše, že Ježíš je tím, kdo obětuje, tj. knězem i obětí. V první eucharistické
modlitbě se kněz modlí: …abychom se před tebou stali obětí úplnou
a ustavičnou… Kristus je tedy knězem i obětí. Kněz, který slouží (omývá nohy
učedníkům) i tím, kdo se obětuje – dává svůj život – Kříž. Ti, kdo jsou svěceni
ke kněžství služebnému, zastupují Ježíše a jednají v jeho jménu a autoritě při
svátostných úkonech – při mši, smíření s Bohem a udělování dalších svátostí.
I my se máme stát spolu s Kristem kněžími, kteří slouží druhým a zároveň
obětí – tím, co se obětuje, co se stravuje pro druhé. Máme prolévat krev
a nezáleží na tom, zda po kapkách svým životem (jak říkala sv. Terezie
z Lisieux) nebo i doslovně jako mnozí svatí mučedníci nebo sám náš Pán Ježíš.
Jako součást Kristova kněžského těla církve, farnosti máme do mše přinášet
celý svůj život, klást ho s obětními dary na oltář a z Kristova probodeného
boku zase načerpat novou sílu pro náš život všední. Jeden můj 92letý přítel,
oční lékař, který založil kliniku pro děti s částečnou vadou zraku, když umíral
v nemocnici, říkal: „Teď sloužím s Ježíšem tu jeho-naši mši.“ Amen.
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NAPSALI NÁM
IFS – zdroj nové životní energie
IFS je zkratka Institutu františkánských studií. Minulý rok jsem složila
profesi a stala se členkou Sekulárního františkánského řádu. Dozvěděla jsem
se, že mohu studovat na IFS teologické a jiné předměty, které prohloubí mou
františkánskou spiritualitu. Přihlásila jsem se tedy ke studiu, které trvá tři roky
a přihlásit se může každý, kdo má zájem. Výuka probíhá v Praze a nebo
v Olomouci. Nyní již studuji 2. semestr. Mohla jsem si vybrat, zda budu chodit
pouze na přednášky nebo jestli budu skládat i zkoušky. Vybrala jsem si to
těžší.
O teologii jsem si do této doby myslela, že je jen pro vyvolené a že jí
nebudu rozumět. Opak je pravdou. Vybrané předměty tu přednáší teologové,
kteří působí na Teologických fakultách UK. Hned při první přednášce –
Systematická pneumatologie (o Duchu svatém) nám Prof. C. V. Pospíšil Th.D.
OFM osvětlil, že teologie by měla vycházet z pevné víry, postupovat cestou
vědy a mířit k zakoušení jak v oblasti modlitby, tak v každodenním životě.
Díky tomuto studiu jsem omládla, stala jsem se zase studentkou, která
dychtivě vstřebává nové vědomosti, objevuje neznámé a přemýšlí. Načerpala
jsem novou energii, kterou pro další život potřebuji. Největší dík ale patří
sestře SM Mgr. Ludmile Pospíšilové OSF, která je předsedkyní IFS a také
jednou z přednášejících. Životopis sv. Kláry a sv. Anežky České v jejím
podání je napínavý a dobrodružný zážitek.
Poslání IFS spočívá v tom, aby posluchačům pomohl poznat krásu
a hloubku františkánské spirituality, aby duch sv. Františka z Assisi přinášel
pokoj a dobro celé Církvi i všem lidem dobré vůle.
Letos 30. června IFS oslaví už 10 let trvání. Je to deset let Boží milosti,
laskavé péče o nás. Více se dozvíte na www.frantiskanstvi.cz
Ing. Marie Trojanová

HUMOR
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a viděl, že je to dobré.
Stvořil moře a souš a na souši rostliny a viděl, že je to dobré.
Stvořil na nebi slunce, měsíc a hvězdy a viděl, že je to dobré.
Na zemi stvořil nejrůznější zvířata, ptáky a ryby a viděl, že je to dobré.
Stvořil člověka k svému obrazu a viděl, že je to velmi dobré.
Nakonec stvořil ženu. Prohlíží si ji zepředu, zezadu, zprava, zleva, shora,
zdola. No, však ona se domaluje.
___________________________________________________________
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MYŠLENKY
Motto měsíce:
Pane, učiň, aby nám nebylo břemenem povolání být dělníky na Tvé vinici.
Sám nejlépe znáš dílo, které je třeba vykonat. Pošli pomoc těm, kdo v něm již
pracují, a přidej dělníky.
Proti všeovládajícímu zákonu smrti má život jenom jednu šanci - žít pod
vládou lásky.
Láska je jako sedmikráska - někdy se její krásy nemůžeš dopočítat, a jindy
před ní stojíš jako ten, který se přepočítal.
Lásku nelze pojistit proti ztrátě, jedině snad tím, že do ní budeme stále
investovat.
Den matek - 9. května
Jedna dobrá matka znamená víc než sto učitelů.
Dárky mohou lásku k bližnímu člověku hezky vyjádřit, ale nikdy ji nenahradí.
Setkávání jsou mosty mezi lidmi
Život každého člověka je provázen bezpočtem nejrůznějších setkání. Bez nich
by nebyl život životem.
Věděli jste o tom, že mít pro druhé čas je víc než peníze, víc než léky, někdy
víc než geniální operace?
Stvořitel řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám." To jsme asi už zjistili všichni.
Rozvíjet se a být zdraví na těle i na duši můžeme jen tehdy, máme-li kontakt se
svými bližními, zakoušíme-li jejich blízkost a projevujeme-li o ně opravdový
zájem. Každý potřebuje kontakty s druhými jako denní chléb. (Anton Kner)
Milovat ženu (muže) znamená vždy milovat člověka nedokonalého, slabého,
hříšného, a proto ho musíte přijímat každý den takového, jaký je, snášet jeho
slabosti a pak s pomocí Boží odstraníte ze svého manželství všechno sobectví
a nelásku.
Nedrž se svých názorů příliš úzkostlivě, Bůh si stejně myslí něco jiného.
Nestačí umět pracovat, musí se také pracovat. Nestačí pracovat, musí se také
umět pracovat.
Práce vzdaluje od nás tři velké nepřátele lidstva: nudu, neřest a nouzi. (Voltaire)
Jsem si jist, že polovina mé práce u Božího soudu neobstojí – a jsem rád, že
nevím která. (Pavel Kosorin ke svátku sv. Josefa Dělníka)
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SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Anselm Grün: Chvála pomalosti
"Spěch vynalezl ďábel," praví turecké přísloví. My leckdy mluvíme
o "nebeském klidu". Kéž nám tuto rajskou kvalitu připamatovává „anděl
pomalosti“!
Obnažené nervy mnohých současníků jsou vystaveny stálému stresu, který
škodí i naší duši, protože trpí neklidem a nelítostným tlakem současné
ekonomizované doby. Musí-li všechno jít stále rychleji, musí-li se při
pracovním procesu šetřit každou minutou, nesmějí-li už být žádné přestávky
a všechno se musí stále více zrychlovat, pak to přímo volá po protiváze: po
nástupu pomalosti! Místo zrychlení bychom spíše potřebovali přibrzdit.
Díváme-li se na levharta, žasneme nad jeho suverénními, pomalými
pohyby. Víme, že se v nejbližším okamžiku dovede s neuvěřitelnou rychlostí
vrhnout na nějakou oběť. On však má čas, dává si na čas. Pro nás platí, že čas
jsou peníze. Musíme ušetřit co nejvíce času, abychom jej měli pro to, co
považujeme za nejdůležitější. Zbývá pak jen otázka: Co je pro nás to
důležitější. S tím, co nám pak zbude, si dost často nevíme rady. Většinou se
štveme. Ale kam? Stali jsme se obětí vlastní uspěchanosti a ta se nám vkrádá
i do našeho volna. I v něm musíme prožít v co nejkratším čase co nejvíce! Při
tomto permanentním zrychlování se ale mnozí odnaučí vůbec něco cítit či
prožít. Mají pocit, že žijí v nějaké vřavě. Život sám už ale nejsou schopni cítit.
Básnířka I. Bachmannová kdysi řekla: "Klidná pohoda je počátek vší
lásky." Této pohodě se můžeme začít učit klidnou každodenní chůzí. Chodit
pomalu, uvědomovat si každý krok, ničím se nedat honit - ničím! To nám
umožní "být" zcela v přítomném okamžiku, to dodá našim prožitkům na
intenzitě a našemu nitru mír.
Pro stoickou filozofii je náš život permanentním svátkem. Slavíme své
lidství, vybavené božskou důstojností. Na pomalosti našich pohybů je patrné
cosi z tohoto svátku. Uděláme si čas k rozhovoru, čas k jídlu. Jíme docela
pomalu. Umíme jídelní rituál vychutnat. Jaká je to slavnost, i když žvýkáme
třeba jen krajíc chleba.
Kéž tě „anděl pomalosti“ uvede do umění být, do umění intenzívně žít. Kéž
tě tedy „anděl pomalosti“ vede k bdělosti, k vědomému žití a uvede tě v umění,
jak žít svůj život jako ustavičnou nepomíjející slavnost.
Myšlenky a krátké počtení vybírá Charles Tvrzník.
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Poutě v Hájku 2010
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1. 5. sobota mše sv. v 10:30
první májová pobožnost
celebrují bratři františkáni
15. 5. sobota mše sv. v 10:30
Svatojánská
celebruje P. Daniel Janáček O.Praem.
29. 5. sobota mše sv. v 10:30
svátek Navštívení Panny Marie
celebruje P. Jaroslav Ptáček O.Cr.
12. 6. sobota mše sv. v 10:30
Antonínská, celebrují bratři františkáni
26. 6. sobota mše sv. v 10:30
rozloučení se školním rokem
celebruje P. Vladimír Slámečka OP
10. 7. sobota mše sv. v 10:30
za kněze internované v Hájku
celebruje P. Jaroslav Ptáček O.Cr.
24. 7. sobota mše sv. v 10:30
z památky sv. Anny
celebruje P. Michal OFM
1. 8. neděle mše sv. v 16:00
svátek Panny Marie Andělské – Porciunkula
celebrují bratři františkáni
14. 8. sobota mše sv. v 10:30
ze svátku Nanebevzetí Panny Marie
celebruje P. Michal Pometlo OFM
4. 9. sobota mše sv. v 10:30
hlavní pouť ke svátku Narození Panny Marie
celebrují bratři františkáni
18. 9. sobota mše sv. v 10:30
z památky Panny Marie Bolestné
celebruje P. Daniel Janáček O.Praem.
2. 10. sobota mše sv. v 10:30
ze slavnosti sv. Františka
celebrují bratři františkáni
9. 10. sobota mše sv. v 10:30
ze svátku Panny Marie Růžencové
celebruje P. Vladimír Slámečka OP
6. 11. sobota mše sv. v 10:30
Dušičková, celebrují bratři františkáni

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.

Při slavení liturgie, při přípravě homilií a katechezí, při každém svém
konání, do něhož se pustíš - buď pilný! Budeš-li své povinnosti plnit
ledabyle, pak se ta ledabylost přenese i na druhé. Shromažďuj argumenty,
studuj Písmo svaté a dokumenty církve. Mnoho lidí v hloubi duše touží po
rozhovoru o Bibli a Ježíši. Nikoliv po přednášce, ale po dialogu!
Nezapomínej, že povrchní katecheze a uhlazená nebo povrchní kázaní
uspávají víru. I tu tvou. (Převzato z KT)
___________________________________________________________
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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:
17:30 májová pobožnost (pouze v květnu)
čtvrtek:
19-20 tichá adorace v kapli sv. Michala
třetí čtvrtek v měsíci - adorace s hudbou a moderovaná

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Květen 2010
1. 5. So 17:30
10:30
11. 5. Út 19:19
13. 5. Čt
15. 5. So 8:00
7:00
16. 5. Ne 9:30
18. 5. Út 19:19
19. 5. St 14:30

Májová pobožnost – denně v květnu
Hájek: mše svatá, po ní první májová pobožnost
Setkání pastorační rady – příprava Noci kostelů
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Připomínka 14 umučených bratří
Výlet do Brna, pěší putování do Křtin
Společná mše svatá – 1. svaté přijímání
Setkání farnosti – příprava Noci kostelů
Přednáška s promítáním: Keltská cesta IV – Skotsko Cornwal

kostel
Hájek
Klub

Klub
Klub

(pořádá UKŽ)

23. 5. Ne
Slavnost Seslání Ducha svatého
28. 5. Pá 18-24 Noc kostelů
30. 5. Ne
Slavnost Nejsvětější Trojice
3. 6. Čt
Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo)
______________________________________________________________________
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
Jak poslat příspěvek do Sněženky?
Přispívat do zpravodaje Sněženka farní může každý. Není třeba umět ovládat počítač a
používat e-mail (i když tyto formy vítám, jirsoval@volny.cz), ale stačí rukopis alespoň
trochu čitelný nebo strojopis zaslat na adresu: Ludmila Jirsová, Soukenická 14,
Praha 1. Nezapomeňte se, prosím, podepsat, anonymní příspěvky nemůžeme uveřejnit.
U převzatých článků uveďte zdroj.
redakce

__________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513,
jirsoval@volny.cz. Příští uzávěrka je 20. 5. 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.

