S

něženka farní

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
máme zase měsíc říjen, měsíc svatého Františka a měsíc zasvěcený
modlitbě růžence. Pro svatého Františka byl život Pána Ježíše Krista
směrnicí, přikázáním, inspirací. Tak to i napsal do řehole menších bratří.
A růženec je právě tou modlitbou, pomocí níž se evangelium může vtělit
do života každého, kdo na zrníčkách růžence měří čas věnovaný
připomínání Ježíšova života ve všech jeho fázích. Je možné si ho
připomínat téměř všude. Tato modlitba není moc náročná na čas. Jenom
je třeba věřit, že Vtělený Boží Syn má pro nás Radostnou zvěst. Tato
Radostná zvěst se nevytrácí ani tehdy, když se modlíme růženec
bolestný, který nás snad nejvíce poučuje o lásce do krajnosti, která se
týká nás. Přeji Vám mocné působení této Radostné zvěsti, a také, abyste
její moc nenahrazovali slovem „energie“.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Výuka náboženství
pro děti od 1. do 4. třídy s katechetkou Mgr. Táňou Lenfeldovou začíná
v pátek 7. října od 15 hod.
Pro děti od 5. třídy s katechetkou s Mgr. Simonou Skřivánkovou již probíhá
každou středu od 17 hod.
Výuka probíhá v malém refektáři kláštera, vstup je z Františkánské zahrady.

Františkánská burza
Do burzy budeme přijímat všechno kromě ošacení, obuvi a knih.
Věci budeme přijímat zdarma a stanovíme minimální cenu. Výtěžek bude
věnován sociálně slabým rodinám. Přijďte udělat radost sobě i druhým.
Kde?
Klub u Panny Marie Sněžné
Shromažďování věcí: pátek 30. 9. 15-18 hod.
sobota 1. 10. 10-12 hod.
Prodej:
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sobota 1. 10. 10-18 hod.
neděle 2. 10. 10-18 hod.

Koncert - 200 let od narození Franze Liszta
V našem kostele bude v pátek 7. října v 19:30 koncert z děl Franze Liszta
u příležitosti jeho 200. narozenin. Byl členem III. řádu sv. Františka. Průvodní
slovo ke koncertu bude mít bratr Petr Regalát Beneš OFM.
Vstupné dobrovolné.

Setkání farnosti
bude v úterý 18. října od 19:19 v Klubu. Mimo jiné bude na programu
promítání fotek z putování po Alpách, které přinese bratr Antonín Klaret.

Koncerty s prohlídkou varhan
Každý čtvrtek v 16:00 bude v kostele P. Marie Sněžné koncert, při kterém
bude možné sledovat na kůru varhaníka při hraní a po koncertě bude možnost
prohlídky varhan s odborným komentářem. Dobrovolné vstupné je určeno na
výstavbu nových varhan do kaple sv. Michala.
Přemysl Kšica

Mimořádné hudební produkce v rámci liturgie
Společnost pro duchovní hudbu vypsala počátkem tohoto roku anonymní
skladatelskou soutěž na vytvoření nového římskokatolického mešního
ordinária v českém jazyce. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 30. červen
2011, svoje díla poslalo 28 skladatelů. Porota pracovala ve složení: Jan Maria
Dobrodínský, Jan Grossmann, Jan Kalfus, Ivan Kurz, Jiří Laburda, Jan Málek,
Jaroslav Krček. Odborným poradcem soutěže byl Josef Kšica, tajemníkem
soutěže Vojtěch Mojžíš.
Závěrečné zasedání členů poroty se uskutečnilo 26. 8. 2011 v Praze
a stanovilo tyto výsledky: Nejen první, ale ani druhou cenu v soutěži neudělit,
třetí cenu a s tím i předem určenou peněžitou odměnu rovnocenně přiznat
čtyřem soutěžním dílům (uvedeno v abecedním pořadí):
Jiří Hrubý: Mešní ordinárium
Bohuslav Korejs: Sedmá mše
Jiří Teml: České mešní ordinárium
Michal Worek: Ordinárium
Tři z oceněných nových ordinárií – Korejsovo, Temlovo a Workovo budou
nastudována vybranými pražskými scholami a provedena v rámci
20. Mezinárodního festivalu duchovní hudby Praha 2011 a současně i při
pravidelných nedělních liturgických obřadech v chrámu Panny Marie Sněžné
v termínech 9., 16. a 23. října 2011, vždy v 18 hod.
Přemysl Kšica
_________________________________________________________
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Slavné sliby bratra Eliáše
V neděli 23. října 2011 v 15:30 složí bratr Eliáš
do rukou provinčního ministra, br. Jeronýma, svoje
slavné sliby v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
v Brně-Husovicích.
Bratr Eliáš (32), občansky Tomáš Paseka, vstoupil
původně k bratřím do Polska, odkud přestoupil před
dvěma lety do naší Svatováclavské provincie.
V současné době končí studium na Teologické fakultě
Univerzity Karlovy a s největší pravděpodobností
obdrží následně po slavných slibech postupně
jáhenské a kněžské svěcení.
Za místo skládání slibů bylo netradičně zvoleno Brno, protože jde o dům,
který je snáze dostupný pro Eliášovy příbuzné a případné hosty z Polska.
Svými slavnými sliby se tak natrvalo včlení do františkánského řádu a nabude
tak řadu práv a povinností.
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Misijní neděle 23. října 2011 – sbírka při všech bohoslužbách
Svatý otec Benedikt XVI., který každoročně vyhlašuje Misijní neděli, nás
letos vybízí: „Samotný Světový den modliteb za misie není jen ojedinělým
momentem v průběhu roku, ale vzácnou příležitostí zastavit se a uvažovat
o tom, zda a jak odpovídáme na povolání k misii. Je důležité, aby se jednotliví
pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala nikoli sporadicky
a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou jejich křesťanského života."
Právě na tuto výzvu máme možnost prostřednictvím Papežských misijních děl
konkrétně odpovídat a přispívat k zlepšení situace chudých.
Z České republiky v rámci Misijní neděle podporujeme např. stavbu
a opravu 24 kostelů, kaplí, far, klášterů, pastoračních center, domova pro staré
a nemocné kněze, nákup jízdních kol a několika aut potřebných pro pastorační
činnost. Přispíváme též na léčebné výdaje, biblické kurzy, formační
a vzdělávací programy pro mládež a katechety, kteří jsou velmi potřební
zvláště ve velkém množství farností, kam se misionáři dostanou jen několikrát
za rok. Celkem letos pomáháme do 11 diecézí v 8 zemích: Malawi, Zambie,
Papua-Nová Guinea, Bangladéš, Surinam, Guyana, Srí Lanka a Indonésie.
Kromě této sbírky na Misijní neděli dále podporujeme více než 250 000
chudých dětí. Přispíváme i na formaci několika stovek bohoslovců
v 8 misijních seminářích, které bychom našli například v Zambii, Ugandě,
Bangladéši, na Šalamounových ostrovech či na Haiti. Z výše uvedeného je
vidět, jak moc je nasazení každého z nás pro misie potřebné.
Chtěl bych vám všem v této chvíli upřímně poděkovat za modlitby,
obětovaná utrpení, finanční dary a jakoukoliv jinou pomoc. Svými dary
podporujete světové misie katolické církve, kvalitní projekty, které jsou pod
patronací Svatého otce. Během loňské Misijní neděle jste věnovali téměř
16 milionů korun a spolu s ostatními dary na potřebné děti a bohoslovce v
misiích se za minulý rok sešlo celkem přes 26 milionů korun. Věřím, že letošní
Misijní neděle přinese požehnání a bude důvodem, aby každého z nás mohl
sám Ježíš u posledního soudu přivítat těmi známými pěti slovy: „Tys to udělal
pro mě!" a pozvat nás k sobě domů.
P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl

Prezentace knihy
Paulínky zvou na prezentaci knihy Pevně se držte víry a na projekci
filmového dokumentu Zapusťte kořeny v úterý 25. října do Klubu od
19:30. Jak kniha, tak i film zachycují události letošního Světového dne
mládeže v Madridu. Prezentace se účastní i spoluautoři. Knihu i DVD
s dokumentem bude možno tento večer zakoupit na místě se slevou.
sestra Andrea
_________________________________________________________
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S Františkem za „panem papežem“
aneb pěší pouť z Assisi do Říma
V druhé polovině srpna jsem se vydal s bratrem Gineprem, s knězem
terciářem Markem Hricem z Ostrova nad Ohří a ještě šesti dalšími přáteli na
pěší pouť z Assisi do Říma, 800 let po Františkovi, který tam tenkrát šel, aby
mu „pan papež“ dovolil „žít podle evangelia“, tedy schválit řeholi.
Pěší pouť trvala 10 dní a vzdálenost čítala 250 km. Cesta byla velmi dobře
značená směrovkami i turistickými značkami (až na posledních 50 km před
cílem, kde byly už jen neznatelné žluté značky sem tam na chodníku). Naši
pouť jsme po stanování v kempu nad městem Assisi, kde se František narodil
a žil, začali mší sv. v kostele Panny Marie Andělské (Porciunkule) právě na
slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Poté jsme v parném poledni vystoupali
kolem Monte Subasio, kde František pobýval v poustevnách Carceri, směrem
na Foligno, kde blázen Boží František prodal koně a látky, před tím než šel
opravovat kostel, a kde je také hrob známé mystičky a františkánské terciářky
Angely z Foligna. Dále jsme prošli údolím Spoleto, městem Rieti, kde si
František léčil oči (rok před smrtí), Poggio Bustone, kde Pán Ježíš Františka
ujistil, že mu jsou odpuštěny skutečně všechny jeho hříchy, La Forestu, kde na
přímluvu svatého muže Bůh rozmnožil vinnou révu, kterou zničil místnímu
knězi dav tlačící se na světce a kde nyní sídlí komunita narkomanů. Navštívili
jsme ještě spoustu dalších míst, která jsou s Františkem spjata. Po deseti dnech
namáhavé cesty s těžkými batohy jsme doputovali k lateránské bazilice
v Římě, kde jsme společně slavili mši svatou.
Rád bych uvedl několik postřehů z toho, čím se mne osobně Pán dotkl:
Už první den večer, když jsem v Assisi jel autobusem, vyhrkly mi do očí
slzy nad tím, že lidé v autobuse se nebavili o nikom jiném než
o sv. Františkovi, 800 let po jeho smrti. Tento dojem mne neopustil ani cestou
do Říma, k hrobu apoštolů, během níž byly téměř na každém rohu zmínky
o působení a životě Františka.
Mým dalším silným zážitkem bylo, když jsem si uvědomil, kolik života
trávil František na cestách, že vzdálenost míst, na kterých se pohyboval
a četnost Františkova výskytu na nich, je skutečně dost velká. Také se mne
dotkla Františkova pokora a poslušnost, se kterou se za svatým otcem vydal
pro schválení řehole, i když ho o ní již předtím sám Kristus ujistil, že je „Jeho“.
Dalším dojmem z cesty bylo, kolik málo toho člověk skutečně potřebuje
k životu a ke štěstí. Aby člověk v životě poznal některé jednoduché věci,
potřebuje jít třeba 250 km pěšky „v teple“ a s batohem na zádech. Cestou jsme
pili většinou vodu, mne to nevadilo. Ani doma v klášteře mi nevadilo, že nám
pár dní netekla voda nebo že jsem se cestou venku v Praze trochu zpotil. Co to
bylo proti italskému čtyřicetistupňovému parnu v horách a s batohem na
6

zádech? Cestou jsme se modlili také za naše obrácení a na různé další úmysly,
a tak jsme si všichni postupně uvědomovali, že si skutečně sami neporadíme
a že Pána opravdu potřebujeme a že aby Ho člověk mohl přijmout, je třeba se
před Ním sklonit.
br. Jakub, františkán

Z DIECÉZE
Benefiční koncert pro hospic Cesta Domů
se koná v pátek 7. října 2011 v 19:00 v kostele svatých Šimona a Judy
v Dušní ul. v Praze 1. Staré, prastaré, veselé i drsné písničky o životě a smrti
hraje kapela Ritornello, řídí Michael Pospíšil. Po koncertě je přátelské setkání.
Také Vás čeká slavnostní představení kalendáře na rok 2012. Rezervujte si
vstupenky na info@cestadomu.cz nebo na telefonu 266 712 610.

Drakiáda
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského zve děti i dospělé na
Drakiádu v sobotu 8. 10. od 14:00 v areálu nemocnice (za každého počasí!):
zahájení Drakiády;
pohádkový příběh: "Jak dostal slon chobot" - divadlo TOY MACHINE;
soutěže o ceny s klaunem Vítkem; "Pravěká dílna" - výroba pravěkých nástrojů
v průběhu odpoledne si děti mohou opékat špekáčky u táboráku.
Adresa: Vlašská 36, Praha 1, Malá Strana (TRAM 12, 20, 22 zastávka Malostranské
náměstí, dále BUS 292 do zastávky Nemocnice pod Petřínem).

Modlitba za arcidiecézi
Mnozí z nás vidíme často velmi kriticky leckteré dění v církvi i v naší
společnosti. Ale Pán nám nabídl cestu, jak s těmito skutečnostmi něco činit:
„Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec
jim to učiní“ (Mt 18,19). Proto bych vás rád pozval k modlitbě za naši diecézi,
společnost, naše farnosti… Modlitby se konají od 12. října každou druhou
středu v 19:30 hod. v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích.
Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska

Sobota pro maminky
Sobota pro maminky se koná v sobotu 15. 10., 9-17 hod. v Pastoračním
středisku, Kolejní 4, Praha 6. Účast na setkání přislíbili Mgr. Eva Jelínková,
Mons. Tomáš Holub a P. ThLic. Jan Kotas. Součástí programu bude sdílení ve
skupinkách. Odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření, závěrem mše sv.
Cílem setkání je umožnit ženám ztišení a sdílení mimo svou rodinu.
_________________________________________________________
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Polední občerstvení je zajištěno. Příspěvek je 65 Kč na účastnici, vybírá se
na začátku programu. Zájemkyně se mohou hlásit na kontaktech Centra pro
rodinu http://cpr.apha.cz/, tel.: 220 181 777.

Setkání přátel františkánské historie
Setkání zájemců o františkánskou historii a spiritualitu se koná 15. října
2011 od 10.00 hodin v obřadní síni radnice města Votice, kde se nachází
konvent františkánů s kostelem sv. Františka z Assisi z roku 1627. Na
programu jsou odborné příspěvky z historie konventu ve Voticích a prohlídka
kláštera. Svou účast přislíbil provinční představený P. Jeroným Jurka OFM a
starostka města Votice Jana Kocurová.
Více informací na www.mesto-votice.cz.

Katedrála sv. Víta v Praze
V den narozenin Franze Liszta, v sobotu 22. října v 17:00, bude v katedrále
sloužit bratr Antonín Klaret Dabrowski OFM zádušní mši svatou za tohoto
hudebního skladatele (zástup za nemocného pana biskupa Herbsta).
V 19:30 bude koncert: F. Liszt - Zdeněk Pololáník: Oratorium Kristus.
Naše farnost má k dispozici 30 zlevněných vstupenek po 100 Kč. K dostání
jsou na faře. Je možné zamluvit si je i telefonicky, ale nejlépe v úředních
hodinách.

Snění a skutečnost - výstava
se koná v pobočce Městské knihovny v Praze na Hradčanech, Pohořelec
25/111, Praha 1. Vernisáž proběhne ve středu 2. 11. v 17:00. Výstava potrvá
od 2. 11. do 29. 11. 2011. Vystavuje Janka Procházková a její přátelé Jiří
Cház, Jánka Maredová a Petr Vokoun.
Otevřeno: pondělí - čtvrtek 12:00-17:00, pátek 10:00-15:00
Spojení: tramvaj č. 22, zastávka Pohořelec. Vstup volný.

Arcidiecézní ples mládeže
V sobotu 5. listopadu 2011 od 19.00 hodin se koná tradiční Arcidiecézní
ples mládeže v prostorách kulturního centra Novodvorská v Praze 4 (zastávka
autobusu "Sídliště Novodvorská").

Rekolekce s Jozefem Augustynem
Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Pastoračním střediskem pořádá
11.–13. 11. 2011 tradiční rekolekci s P. J. Augustynem SJ, tentokrát na téma:
Jak zacházet se světem vlastních emocí a jak se s emocemi modlit.
Hlaste se do 7. 11. v Pastoračním středisku nebo internetem.
8
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MYŠLENKY
Motto měsíce: "Velká učitelka malého života, Terezie z Lisieux (od Dítěte
Ježíše), nám ve svém krátkém životě ukázala, jak velké mohou být před
Bohem malé, normální denní činnosti." (bl. Jan Pavel II.)
1. 10. – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
1. V chudých a v našich bratřích a sestrách je Ježíš, a tak jsme po celých
čtyřiadvacet hodin v Jeho přítomnosti. 2. Přednášejte Bohu starost o lidi, kteří
vám byli svěřeni, o děti, manžele, staré, nemocné a vaše sousedy. 3. Bůh nikdy
nepoužívá lidi mechanicky, ale posvětí jejich osobnost, síly a dary, a pak
požaduje jejich vědomou spolupráci. 4. Chcete-li pokoj, nemůžete bez
rozmýšlení mluvit, co vás napadne.
4. 10. – slavnost sv.Františka z Assisi (1182-1226)
Ďábel nejvíc jásá, když může Božímu služebníku vyrvat radost ducha. Nosí
s sebou prach a podle libosti jej hází do záhybů svědomí, aby pošpinil čistotu
svědomí a ryzost života.
Je-li však srdce naplněno duchovní radostí, marně stříká had svůj jed. Zlí
duchové nezmohou nic proti Kristovu služebníkovi, když ho zastihnou plného
svaté radosti. Je-li však mysl malátná, bez útěchy a smutná, snadno se stane
kořistí smutku nebo marných radovánek.
Bože, učiň mě nástrojem Tvé vůle. Tam, kde je nenávist, dej mi přinést lásku.
Tam, kde je urážka, dej mi přinést odpuštění. Tam, kde jsou různice, dej mi
přinést jednotu. Tam, kde je zoufalství, dej mi přinést naději. Tam, kde jsou
pochybnosti, dej mi přinést víru...
Smutek v duši nebo stesk je druh duchovního ochrnutí. Pán nepřikazuje nic
nemožného. Uchovávejme proto duši i tvář v jasu, i když jsme třeba sami.
Důvěra a radost jsou nutné klima pro duchovní růst. „I kdybych měl jít údolím
stínu, nebudu se bát zlého, neboť Ty jsi se mnou, Pane!“ (Ludvík Černoch)
Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li
možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. (Řím 12,17-18)
Modlitba. Milosrdný a milující Bože, prosíme Tě za vládce a politiky tohoto
světa. Domníváme se, že jsou velmi silní a bojíme se jich. Víme však také, že
Ty se jim směješ, jednoho dne jim dáš zemřít a pominou. Nám se často jeví
jako neporazitelní. Jsi to ale vlastně Ty, kdo jim na čas svěřil část tohoto světa.
Nedovol jim rozsévat sváry nebo působit války. Pomoz jim, aby méně mluvili,
měli však srdce, které o mír a dobro pro všechny lidi opravdu usiluje. Ať tolik
neslibují, ale ať mají lidi více rádi. (Africká modlitba)
Myšlenky 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, navázat nová přátelství.
Lucián
Anděl Lucián je každou neděli při mši
pro rodiny s dětmi a připravuje pro
děti i jiné programy.
Alenka Brožová, Jana Sixtová,
Jana Štěpančíková
Setkání ministrantů
V neděli po mši sv. pro rodiny,
cca od 11:15 do 12:15 hod.
br. Kapistrán OFM
Setkání po mši
Neděle od 10:00 v Klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Setkání katechumenů
(příprava dospělých na křest).
Pondělí v 18:30, sraz před farou.
Katechetka Marie Hlaváčová,
P. Antonín Klaret OFM.
Setkávání nad Písmem
Pondělí v 19:00 (kromě státních
svátků aj.) v Klubu.
P. Petr Regalát Beneš OFM
Společenství seniorů
Úterý od 9:00 v Klubu. Setkání při
čaji a kávě po ranní mši svaté, začíná
v 8:00. Jiří Petrus

Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19:15 na faře. Sraz
v 19:10 na nádvoří před kostelem.
Katechetka Simona Skřivánková.
Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00
s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou
pro děti 1.-4. tř. v pátek od 15:00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
Společenství pro druhý stupeň ZŠ
br. Kapistrán, 733 755 903,
kapistran@ofm.cz
Adorace
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli;
každý 4. čtvrtek v měsíci není večerní
adorace tichá, ale moderovaná
s hudbou.
Společenství pro 15-35leté
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 OFM, s. Lucie
Zahájení bude oznámeno
Příprava na biřmování
Zájemci o biřmování na rok
2011(září)-2012 hlaste se
u s. Lucie OSF.

_________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – říjen 2011
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
čtvrtek:

7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
17:30 modlitba růžence
19-20 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci - moderovaná adorace s hudbou
PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Říjen 2011

30. 9.- 2. 10. Pá-Ne Františkánská burza
3. 10. Po
18:00 Mše svatá, po večerní mši – Tranzitus
4. 10. Út
Slavnost sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
7. 10. Pá
15:00 Náboženství pro děti 1.- 4. třídy (první po prázdninách)
19:30 Koncert z díla Franze Liszta (200 let od narození)
9. 10. Ne
15:00 Manželé Radovi – koncert
18:00 Bohuslav Korejs: Sedmá mše
14. -16 .10. Pá-Ne Ministrantská brigáda
15. 10. So
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
16. 10. Ne
18:00 Jiří Teml: České mešní ordinárium
18. 10. Út
19:19 Setkání farnosti
23. 10. Ne
Misijní neděle – sbírka na misie
18:00 Michal Worek: Ordinárium
23. 10. Ne
15:30 Slavné sliby bratra Eliáše
25. 10. Út
19:30 Prezentace knihy a DVD o Světovém dnu mládeže

Klub

malý refektář
Karlín
kostel
Hájek
kostel
Klub
kostel
Brno
Klub

__________________________________________________________________
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, nabi0505@gmail.com
výpomocní duchovní: P. Jakub OFM, jakub@ofm.cz,
P. Regalát OFM, regalat@ofm.cz
pastorační asistentka: S. Mgr. Lucie Pospíšilová OSF, MarketaPospisilova@seznam.cz
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 OFM, 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 20. 10. 2011. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1.
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč.
Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

