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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
adventní doba je požehnaná, protože je spojená s mnoha milostmi, které
bychom neměli jenom tak nechat kolem sebe projít. Hlavně to není jenom
zdlouhavé čekání na Vánoce. Pán si nás chce připravit pro přijetí vzácného
daru. Ve skutečnosti trval advent mnoho staletí. V nich probíhala formace lidí,
z nichž se měla narodit Panna Maria, nedotčena žádným hříchem, aby se stala
matkou Božího Syna a také naší matkou. Asi až na věčnosti uvidíme všechny
zákonitosti a časy, které Pán připravil a uspořádal, abychom mohli být svědky
tak velkého zázraku a daru. Vánoce už mají být radostným prožíváním,
zakoušením daru od Pána. On mezi nás přijde nejen ve svém Slově nebo
v Eucharistii, ale i ve společenství, které budeme opět vytvářet i s těmi, kdo
chodí do kostela jen o Vánocích. Jsme zodpovědni za to, aby se tento zázrak
uskutečnil. Využijme celý advent k přípravě, od jeho samého začátku. Nejen
svátost smíření téměř o Vánocích.
Přeji Vám, aby adventní doba nebyla ani pro vás ztrátou času, nutným
čekáním na lepší časy, ale dobou milostí.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Máme nového farního vikáře (kaplana) bratra Bernardina.
P. Bernardin Anton Šmid OFM k nám přijel ze zahraničí.
V úterý 7. prosince 2010 od 19:19 v Klubu bude poslední setkání
farnosti, na kterém oslavíme 30 let kněžství bratra Bernardina a také jedny
narozeniny. Vstupenkou je něco k jídlu nebo pití na společný stůl.

„Marné lidské namáhání bez Božího požehnání.“
I naše farnost potřebuje prosit o Boží pomoc, abychom dokázali svědčit
o Bohu při příští Noci kostelů, která se bude konat 27. 5. 2011. Za tento úmysl
se budeme společně modlit ve čtvrtek 9. 12. od 19:00 při tiché adoraci
v kapli sv. Michala. Kdo můžete a cítíte spoluzodpovědnost, přijďte.

Na Boží hod vánoční, v sobotu 25. 12. po mši sv. pro děti (asi v 11:00), se
sejdeme v kapli Panny Marie Pasovské a zazpíváme společně s dětmi koledy
u jeslí. Na kytaru zahraje farář Antonín.
Žehnání vína bude v pondělí 27. 12. v závěru mše sv. v 8:00 a 18:00. Po
večerní mši od 19 hod. se sejdeme v Klubu na ochutnávku těchto právě
požehnaných darů přírody.

Silvestrovské posezení v Klubu - 31. prosince 2010
16:00 mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné
poděkování za uplynulý rok
17:00 setkání v Klubu
Vstupné:

donesené dobroty (slané, sladké i tekuté)

Modlitební inspirace
Čas uplynulého roku byl krásný dar, který nám dal Bůh. Bude od nás žádat
přesné jeho vyúčtování. Ale buďme klidní. Bůh není zlý Otec. Nedává nám
práci, aniž by nedal prostředky, jak ji dělat. K tomu, co nám Bůh uložil, má
člověk vždy času dost. Poděkujme Pánu za uplynulý rok. Veliké věci nám
učinil, a je proto spravedlivé, abychom mu zvláště v poslední den roku
vzdávali díky.
Ludvík Černoch
2

Adventní inspirace od paulínek
Z pokladů naší spirituality
„Každý od Božího dítěte dostane tolik milostí, nakolik se na Vánoce připravil,“
říkával náš zakladatel bl. Jakub Alberione. Byl to člověk nadmíru pracovitý,
ale zároveň vedl hluboký duchovní život. Proto jeho slova určená laikům
(v roce 1959), mohou být inspirací i pro dnešní život. Jde vlastně
o „obyčejnou“ modlitbu Anděl Páně. Že se ji také modlíte? Zkusme se ji
v tomto adventním čase modlit pozorněji jako meditaci o tajemství vtělení
Božího slova.
„Kdo chce, ať se připraví na Vánoce jako Maria a spolu s Marií. S pokorou
a vírou, že sami od sebe nemůžeme nic, ale s Bohem vše. Maria se na Vánoce
připravovala po dobu devíti měsíců, my se připravme novénou. Po všech devět
dní před slavností Narození Páně se modlete Anděl Páně. Třikrát denně (ráno,
v poledne a večer) si tak připomínejte největší den v dějinách lidstva. Modlete
se s vírou. To bude vaše příprava na Vánoce!
V pokoře si uvědomte své hříchy, vyznejte je ve svátosti smíření. Proste
o přímluvu Marii, aby vám pomohla. Přijímejte často eucharistii s vírou, že zde
je Ježíš skutečně živý a že vás chce obdařit svou milostí. Vánoce, to není jen
velká slavnost u nazdobeného betléma či stromku, ale je to Bůh mezi lidmi,
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»sláva Bohu a pokoj lidem« (srov. Lk 2,14). Není to pouhá historická událost,
ale duchovní zrození Ježíše v nás. Nezůstávejte jen u vnější slávy s předáváním
dárků, obdivování jesliček v kostele a zpěvu vánočních písní. Ať vám jde
o skutečné duchovní zrození Ježíše ve vás!“
Z pokladů našeho nakladatelství a knihkupectví
Rádi byste své blízké obdarovali knihami, ale koupit jich více je nad vaše
možnosti? Připravily jsme pro vás dárkové knižní balíčky. Přesvědčte se sami,
že tahle nabídka stojí za to! Balíčky si lze prohlédnou „u nohou sochy sv.
Zikmunda“ v našem knihkupectví anebo na našem webu www.paulinky.cz.
Zastavte se u nás. Ať už pro jeden z dárkových knižních balíčků či pro
jakoukoliv jinou knihu, DVD, CD, vánoční přání… Pro návštěvníky
bohoslužeb u Panny Marie Sněžné budeme mít otevřeno 2., 3. a 4. adventní
neděli dopoledne (tedy 5., 12. a 19. 12., a to 10–13).
Požehnané Vánoce se Slovem, jež se tělem stalo. Se Slovem, které touží
přebývat s každým (a v každém) jako Bůh-s-námi, Emmanuel.
V modlitbě vaše paulínky
Dárkové balíčky
Slovy žalmů
Žalmy (Žalmy přátelství, chvály, milosrdenství, utrpení, pokoje
a vděčnosti)…49 Kč
Nejen z chleba člověk žije…
Žít podle Bible (poprvé s Matoušem), Hlas jemného vánku (vnitřní život
a vztah s Bohem) a Setkání s Ježíšem (meditace nad evangeliem)…199 Kč
Řeč duše
Svědek Boží lásky (život J. M. Vianneye), Život skrytý v Bohu, Hledání
vnitřního pramene…199 Kč
Život je někdy „psycho“
Najdi v sobě sílu radosti (10 kroků ke šťastnému životu), Začít znovu
(psychologická a duchovní cesta po neúspěchu), Cesta života (jak poznávat
a zhodnotit její kladné stránky)…199 Kč
Beletrie pro dlouhé zimní večery
Na horách balzámových, Lotr po pravici, Život Ježíše z Nazareta…199 Kč
Pro zvídavé děti (pro starší)
Moje evangelium, V srdci církve budu láskou, Anglicko-česká omalovánka
Zakopaná hřivna / Skrytý poklad…190 Kč
Pro hravé děti (pro mladší)
Omalovánky Život sv. Pavla, sv. Petra a sv. Štěpána, Anglicko-česká
omalovánka Zakopaná hřivna / Skrytý poklad…99 Kč
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí farníci, rodiče, děti!
Na počátku nového církevního roku je třeba podívat se trochu dopředu.
Z rozhodnutí České biskupské konference se tradiční Tříkrálová sbírka
uskuteční 2.-10. ledna 2011. Hlavním smyslem sbírky je pomoc potřebným
lidem. Arcidiecézní charita Praha podpoří finančními prostředky získanými
z Tříkrálové sbírky 2011 charitní dům v Mukařově, azylový dům v Karlíně,
chudé děti v Bělorusku a stavbu ZŠ v Ugandě.
Jako každý rok i letos se do této sbírky zapojíme i my. Obracím se proto na
Vás, farníky, starší i mladší. Otevřme srdce, pojďme dát něco ze sebe a ze
svého ve prospěch ostatních v nouzi. Pojďme ukázat solidaritu a vzájemnou
soudržnost. Bez Vás koledníků se nedá tato sbírka realizovat. Bez Vás
dobrovolníků, kteří jste ochotni zříci se pohody domova a vydat se pomoci
těm, kteří to potřebují. Hledáme nejen vedoucí tříčlenných skupinek, ale i
děti, které by chodily s těmi staršími koledovat.
Koledníci včetně dětí jsou zváni na slavností mši svatou,
kterou bude sloužit arcibiskup Dominik Duka
ve středu 5. ledna 2011 ve 14.00 hodin v katedrále sv. Víta.

Pokud se rozhodnete zapojit sebe nebo Vaše děti, přihlaste se
prosím nejpozději do 15. 12. u paní Podlahové na tel. 602 424 653
nebo mailem na adrese h.podlahova@seznam.cz
V naší farnosti můžeme sbírku také podpořit účastí na doprovodných akcích:
V sobotu 8. 1. 2011 od 14.00 před kostelem se máme možnost připojit ke
Zpívání koled s kytarou.
V neděli 9. 1. 2011 v 16.00 v kostele Panny Marie Sněžné se uskuteční
Tříkrálový koncert za účasti smíšeného sboru GAUDIUM PRAHA a sboru
ČVUT.
Na všechny akce Vás srdečně zve
Helena Podlahová – koordinátorka Tříkrálové sbírky
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Přijďte zpívat koledy

v sobotu 8. ledna 2011 od 14 hod.
před kostel Panny Marie Sněžné.
Budeme zpívat koledy stejně jako minulé roky.
Na kytaru a klávesy nás doprovodí manželé Lutkovi.
Mezi bloky koled budou pauzy na zahřátí.

Sejdeme se ve 13:30 hod. v Klubu

Farnost Panny Marie Sněžné

srdečně zve na

Tříkrálový koncert
Zdeněk Pololáník: Liturgická mše
J. C. Vodňanský: Rorando coeli
Vánoční písně a koledy
Účinkují sbor GAUDIUM PRAHA a sbor ČVUT
pod vedením Zdeny Součkové, Vladislava Součka
a Jana Steyera.

V neděli 9. ledna 2011 v 16:00 hod.
v kostele Panny Marie Sněžné
Vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2011
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FARNÍ CHARITA
Milí farníci,
s blížícím se koncem roku bych Vás ráda seznámila s prací farní charity
v uplynulých dvou letech.
V loňském roce jsme registrovali novou službu – sociální rehabilitaci. Vedl
nás k tomu dlouhodobý charakter práce s některými klientkami. Jedná se
o službu, jejíž podstatou je systematická práce nejen na změně situace klientky,
ale především na odstraňování důvodů, které k této situaci vedly. Cílem
sociální rehabilitace je umožnit ženám, které pobývají na ulici nebo žijí
životem na okraji společnosti, event. jsou sociální exkluzí ohroženy, aby se
zapojily do majoritní společnosti a na trh práce. K tomu je potřeba, aby
(znovu) získaly sociální znalosti, dovednosti potřebné pro samostatné bydlení
a k udržení zaměstnání. Sociální rehabilitace je určena pro ty klientky z cílové
skupiny organizace, které jsou motivované ke změně své sociální situace a tuto
svoji motivaci prokázaly při spolupráci se sociálním pracovníkem poradny
programu Máří.
V rámci programu poskytujeme klientkám nácvik sociálních dovedností
a jejich upevňování, asistenci při jednání s organizacemi a nácvik těchto
jednání, nácvik dovedností ke zvládání komunikace s úřady a organizacemi
(výuka práce na počítači – internet, email, psaní úředních dopisů),
zprostředkování sebepoznávacích, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů,
sociální poradenství a pomoc při hledání stabilního zaměstnání a nácvik
dovedností potřebných k udržení zaměstnání, nácvik odpovědného hospodaření
se získanými finančními prostředky a další doplňkové služby, zaměřené
primárně na podporu klientky při hledání stabilního bydlení. Současně
nabízíme i účast v motivačním výtvarném ateliéru Plamen poznání. Při
plánování nové služby jsme vycházeli z poznatku, že mnohé naše klientky
pocházejí z neutěšených poměrů a postrádají základní sociální dovednosti,
které neměly kde získat. Mnohé prošly dětskými domovy, byly zanedbávané,
zneužívané. Následky si pak nesou celým dalším životem a předávají je i svým
dětem. Naším prvořadým úkolem je tedy pomoci jim se svým znevýhodněním
se vyrovnat. Učíme je, jak žít ve společnosti. Každý z nás ví, jak těžké je, když
se chceme změnit. Všichni bychom rádi byli jiní, lepší. A přesto stále znovu
opakujeme tytéž chyby. Naše klientky se snaží změnit svou situaci, tedy
především samy sebe. Je to tvrdá práce a každý úspěch je výsledkem
obrovského úsilí.
Už jen za to si zaslouží naši pomoc a podporu.
_____________________________________________________________
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Motivační výtvarný ateliér Plamen poznání
Cílem této služby je napomoci integraci lidem v sociální nouzi (převážně
lidem bez domova) do většinové společnosti, navázat komunikaci
a porozumění mezi oběma stranami. Zároveň napomáháme tomu, aby stav
a situace klientů nebyly vnímány většinovou společností pouze negativně.
Plamen poznání má tedy ve svém důsledku motivační a destigmatizační
charakter. Výtvarný ateliér vznikl v průběhu roku 2004.
Hlavní metodou práce je prostřednictvím výtvarné činnosti – nenásilnou
formou – podpořit, zdokonalit a upevnit základní pracovní dovednosti
a návyky klientů. Klienti mají možnost zúčastnit se skupinové práce, v případě,
kdy je to vzhledem k jejich psychickému stavu a sociální situaci vhodnější,
pracují pod odborným vedením individuálně. Výtvarná činnost navazuje na
zvládnuté techniky skupiny/jednotlivce a dále je rozvíjí. Věnujeme se i výuce
nových technik (kresba, malba, tisk, výroba dekorativních předmětů).
Výrobky byly následně v rámci různých akcích vystavovány a prezentovány
(např. velikonoční a vánoční trhy). Finanční prostředky z tohoto prodeje klienti
dále používali pod vedením sociální pracovnice na úhradu svých životních
nákladů, např. ubytování, splátky dluhů. V loňském roce se nám při prodejích
velmi dařilo, tržby významně stouply. Celkem jsme mohli klientům vyplatit
téměř 30 tis. Kč.
Setkání v rámci výtvarného ateliéru se konají každý čtvrtek, od 15 do 18
hod., v Azylovém domě sv. Terezie v Praze 8, v Pernerově ulici. Ateliér
v loňském roce navštěvovalo celkem 34 klientů, z toho 15 bylo nových.
Celkem již prošlo ateliérem 67 lidí. Ve 102 hodinách jsme s klienty pracovali
individuálně. Dobrovolníci odpracovali ve prospěch ateliéru celkem 181,5
hodiny.
Pravděpodobně třetí adventní neděli proběhne po každé mši svaté opět
sbírka na potřeby naší charity (sledujte ohlášky). Z vybraných prostředků
hradíme provozní náklady jako jsou telefony, poštovné, kancelářské potřeby
nebo drobné občerstvení pro klientky. Všem dárcům upřímně děkujeme.
Gabriela Skružná, ředitelka Farní charity
_______________________________________________________________
Pane, víme, že i to nejlepší lze zkazit. Chraň nás a nedopusť, abychom kazili
Tvou věc.
Hospodine, pomoz nám zahlédnout i v nejtemnější tmě paprsek svého světla
a přemoci tak strach i zoufalství.
Haleluja! Vzdejme chválu Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je
věčné!
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DOPORUČUJEME
Ekologická sekce ČKA zve k adventnímu setkání, při němž se ve světle
poselství o Boží lásce a zájmu o svět chceme ohlédnout za dosavadní činností
sekce a uvažovat o tom, co bychom v budoucnosti mohli a měli dělat.
Setkání bude 14. 12. od 17:30 v přízemí kláštera Emauzy v Praze 2,
Vyšehradská 49.
Unie katolických žen zve na
kreativní dílnu pro ženy, 7. 12. od 9.30 do 12.00 a 8. 12. od 14.00 do 16.00
v kanceláři UKŽ, Thákurova 3, Praha 6. Kreativní setkání budou věnována
výrobě drátěných a korálkových vánočních ozdob;
adventní duchovní obnovu pro ženy, v sobotu 11. 12. 2010 od 9.00 do 16.00
ve Farním klubu u P. Marie Sněžné (vchod z Františkánské zahrady).
Duchovním průvodcem bude P. Vladimír Málek. V případě zájmu o oběd je
třeba se do 8. 12. přihlásit na tel. 220181329;
společenské odpoledne na téma Kanárské ostrovy – Lanzarotte, 15. 12. od
14:30 do 16:30 ve Farním klubu u P. Marie Sněžné.

MYŠLENKY
Motto měsíce:
Od Boha byl poslán člověk jménem Jan (zvaný Křtitel). Ten přišel proto, aby
vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím
světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. (Jan 1, 6-8)
Co je evangelizace? To lze dobře vyjádřit podobenstvím: Žebrák sděluje
jinému žebrákovi kam jít, aby oba dostali něco k jídlu.
Pane, Ty jediný nás neodbudeš kamenem, přijdeme-li Tě prosit o rybu.
Advent a Vánoce
Když se dny stále více krátí, když začnou padat první sněhové vločky, vynořují
se nesměle a tiše první vánoční myšlenky. Už z pouhého slova Vánoce vychází
takové kouzlo, že se mu sotva které srdce může ubránit. I jinověrci a lidé bez
víry, pro něž dávný příběh betlémského dítěte nic neznamená, se chystají na
svátky a uvažují, jak by mohli tu či tam zažehnout paprsek radosti. Jakoby
teplý proud lásky prochází celou zemí už týdny a měsíce předem. Svátek lásky
a radosti, to je hvězda, k níž směřují všichni v prvních měsících zimy.
Vánoční tajemství od bl. Edith Stein

Mariina odpověď: Hle jsem služebnice Páně. Staň se mi podle tvého slova.
Pro poslání, které jí Bůh svěřuje, očekává její poslušnost a víru. Marie neváhá
a nežádá čas na rozmyšlenou, ihned přijímá tu největší milost a poctu.
_____________________________________________________________
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Mariino Magnificat
Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť
shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení.
Z české reality:
BB - baby boxy zřízené pro záchranu odložených/nechtěných miminek
v Česku fungují! Do říjnu 2010 bylo v nich zachráněno 26 životů.
Chvála Pánu Bohu za toto zařízení!
Čeští lidé nejsou špatní, jen si musí více naslouchat. Když se tak stane, pak
nastane ráj na zemi. (Pronesl letos 80letý varhanní virtuóz Jaroslav Vodrážka.)
Hihihi historka
Albert Einstein jednou prohlásil: Moje státní příslušnost je jen relativní. Pro
zbytek života jsem a zůstanu ovšem Američanem. Ale po mé smrti, osvědčí-li
se moje teorie relativity jako naprosto správná, řeknou Němci, že jsem byl
Němec. Francouzi řeknou, že jsem byl světoobčan. Kdyby se však ukázalo, že
je v mé teorii nějaká chyba, prohlásí Francouzi, že jsem by Němec a Němci
řeknou, že jsem byl Žid.
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

______________________________________________________________
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
____________________________________________________________________
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. Bernardin Anton Šmid OFM
výpomocní duchovní: P. Jakub OFM, jakub@ofm.cz, P. Regalát OFM
pastorační asistentka: S. Mgr. Lucie Pospíšilová OSF
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. 12. 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.
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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 4. čtvrtek v měsíci nebude
večerní adorace tichá,
ale s hudbou a moderovaná.
(V prosinci 2010 nebude moderovaná
adorace).
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.
br. 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, 16-17
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
Zájemci o biřmování na rok
2011(září)-2012 hlaste se nejprve
u br. Jakuba, 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 20:00 na faře,
4. čtvrtek adorace v kapli sv. Michala
od 19:15. br. Rafael, s. Lucie, tel.:
222 246 243
Společenství pro druhý stupeň ZŠ
bude vždy ve středu od 17 hod., sraz
na nádvoří.
br. Kapistrán, tel. 733 755 903,
kapistran@ofm.cz

Pane, dávej nám stále touhu po společenství svého lidu. Dej, abychom
uprostřed věřících posilovali svou víru a přijímali dary Ducha svatého pro
službu světu, kterou od nás očekáváš.
_____________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – prosinec 2010
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PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Prosinec 2010
3. 12. Pá 17:00 Rekolekce SFŘ s P. Benediktem Holotou OFM
16:30 Modlitba růžence
7. 12. Út 19:19 Setkání farnosti
9. 12. Čt 19-20:00 Modlitba za Noc kostelů 2011 při adoraci
11. 12. So 9-16
Duchovní obnova pro ženy (UKŽ)
15. 12. St
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
14:30 Přednáška s promítáním: Kanárské ostrovy-Lanzarotte (UKŽ)
25. 12. So 11:00 Zpívání koled u jeslí (nejen pro děti)
26. 12. Ne 9, 10:15 Svátek Svaté rodiny, Obnova manželského slibu
27. 12. Po 8. 18:00 Mše sv. s žehnáním vína
19:00 Setkání v Klubu s ochutnávkou vína
28. 12. - 1. 1. 2011
Celodenní adorace
31. 12. Pá 16:00 Mše svatá, poděkování za uplynulý rok
17:00 Silvestrovské setkání
6. 1. Čt
Slavnost Zjevení Páně - Tří králů
8. 1. So 14:00 Zpívání koled na Jungmannově nám.
9. 1. Ne 16:00 Tříkrálový koncert

kaple
kaple
Klub
kaple
Klub
Klub
kaple

Klub
kostel
Klub

kostel

Vánoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
24. 12.

Pá

Štědrý den

16:00 pro rodiče s dětmi
24:00
25. 12. So
Slavnost Narození Páně 9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00
11:00 koledy u jeslí
26. 12. Ne Svátek Svaté rodiny
9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00
9:00 a 10:15 obnova manželského slibu
28. 12.- 1. 1. Celodenní adorace
31. 12. Pá
Památka
8:00
2010
svatého Silvestra 16:00 poděkování za uplynulý rok
1. 1.
So
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
2011
Nový rok 2011
9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00
2. 1.
Ne
9:00, 10:15 (pro děti), 11:30, 18:00
6. 1.
Čt
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
7:00, 8:00, 18:00

