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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
měsíc listopad nám připomíná sestru smrt. Aspoň tak ji nazval svatý František.
Jistě věděl, co dělá, protože v době, kdy přidal k hymnu O stvoření sloku
o sestře smrti, už se ho tato sestra dotýkala. Člověk totiž prvním hříchem na
sebe přivolal utrpení a nemoci. Bylo by hrozné, kdyby takový stav trval věčně.
Bůh tedy ve svém milosrdenství posílá sestru smrt, která ukončuje toto utrpení.
Hřbitovy, kde se nacházejí tělesné pozůstatky našich drahých, se v těchto
dnech plní lidmi, kteří se snaží tato místa zkrášlit, kladou na hroby věnce,
kytice, svíčky a někteří se i modlí. Prožíváme společenství svatých třeba
i úsilím o získání odpuštění trestů za hříchy pro zesnulé. Kytice i věnce
zvadnou, svíčky na hrobech dohoří, ale jak nás učí žalm, „Boží milosrdenství
trvá navěky.“ Tato skutečnost rozjasňuje všechny chvíle, kdy se nám
pomíjivost tolik staví na oči. Vnímejme, jak se věčné Boží milosrdenství
dotýká nás a zve nás k prožívání vztahů i s těmi, kdo nás předešli. Tyto řádky
se objevují ve Sněžence, časopisu farnosti u kostela Panny Marie Sněžné.
I v tomto názvu vnímáme stopu onoho milosrdenství, které nám připomíná
prorok Izaiáš slovy: „Kdyby jak šarlat byly vaše hříchy, zbělají jako sníh.“ Ať
se tak stane!
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Výuka náboženství
pro děti od 1. do 4. třídy s katechetkou Mgr. Táňou Lenfeldovou se koná každý
pátek od 15 hod.;
pro děti od 5. třídy s katechetkou s Mgr. Simonou Skřivánkovou se koná
každou středu od 17 hod.
Učí se v malém refektáři kláštera, vstup je z Františkánské zahrady.

Modlitba za zemřelé na hřbitově za kostelem bude v neděli 6. 11. 2011.
Sejdeme se na nádvoří po mši svaté pro rodiče a děti, asi v 11 hod.
Zveme Vás na další koncert z cyklu benefičních koncertů pořádaných za
účelem podpory stavby nových varhan v kapli sv. Michala.

Benefiční koncert
v sobotu 19. listopadu 2011 od 16 hodin
v kostele Panny Marie Sněžné
Lukáš Hynek Krämer - zpěv
Přemysl Kšica - varhany
Zazní árie z oratoria sv. Ludmila od Antonína Dvořáka, dále řada
Biblických písní a skladby pro varhany od J. S. Bacha, W. A. Mozarta
a L. Böelmana.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na stavbu nových varhan.

Setkání farnosti
bude v úterý 22. listopadu od 19:19 v Klubu. Mimo jiné bude na programu
rozdělení peněz z Tříkrálové sbírky 2011, návrh připravila Helena Podlahová,
a promítání fotek z letošního světového setkání mládeže v Madridu. Slovem
doprovodí účastnice setkání katechumenka Alena.

Svátost nemocných bude v našem kostele udělována ve čtvrtek 24. 11. při
mši sv. v 8:00. Bude předcházet příprava, a to 22.-23. 11. vždy při mši sv.
v 8:00. Prosíme, aby se zájemci hlásili předem v sakristii.

Výroba adventních věnců - v sobotu 26. listopadu 2011 od 15:30 hod.
Tradiční vyrábění adventních věnců chystá letos opět bratr Kapistrán OFM.
Všichni zájemci nechť se dostaví do ambitu kláštera. Materiál bude zajištěn.
Příspěvek na věnec bude 150,- Kč. Za symbolický poplatek bude i malé
občerstvení. Věnce budou žehnány na 1. neděli adventní (27. 11.) při mši sv.
v 9:00 a při mši sv. pro rodiče s dětmi v 10:15.
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Koncerty s prohlídkou varhan
Každý čtvrtek v 16:00 se koná v kostele P. Marie Sněžné koncert, při kterém
je možné sledovat na kůru varhaníka při hraní a po koncertě je možnost
prohlídky varhan s odborným komentářem. Dobrovolné vstupné je určeno na
výstavbu nových varhan v kapli sv. Michala.
Přemysl Kšica

Benefiční koncert
bude ve čtvrtek 8. prosince od 19:30 2011 v kostele P. M. Sněžné.
Mimořádně nebude večerní adorace. Výtěžek bude věnován na stavbu varhan
v kapli sv. Michaela.

Bratři františkáni zvou muže na setkání do Hájku u Prahy
Termín: 11.-13. 11. 2011
Věk: 18–35 let
Možnost potkat se františkány a dozvědět se více o tomto společenství a jeho
spiritualitě. Začátek setkání je v pátek v 18:00.
Společně budeme:
• modlit se
• povídat
• pracovat na obnově kláštera
S sebou: spacák, karimatku, breviář (kdo má), sportovní/pracovní oblečení
Kontakt: P. Jakub Sadílek OFM, jakub@ofm.cz

Vztahy pod Božím pohledem
Duchovní obnova pro mladé lidi, pořádaná bratry františkány
a Školskými sestrami sv. Františka.
Akce je určena pro účastníky ve věku 18-35 let.
* Místo konání: Stojanovo Gymnázium Velehrad
* Termín: 9.-11. 12. 2011
* Začátek: ubytováním od 17 hod., v 18 hod. večeře
* Ukončení: v neděli obědem
* S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, Bibli, poznámkový blok
* Cena: 500 až 600 Kč (podle typu ubytování)
V případě zájmu pište na mail frantiskanskaobnova@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek: do konce listopadu 2011.
Kontaktní osoby: S. Maxmiliána Bendová (tel: 731 519 577), S. Michaela Přibylová
(tel: 604 435 045)
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Jak se staví škola v Africe?
Co obnáší stavba v rozvojové
zemi a jak se vůbec lze
vyrovnat s tamními
podmínkami života? I o tom
nám budou vyprávět manželé
Böhmovi, dva ze zakladatelů
neziskové organizace SIRIRI.
Škola v Bozoum je jedním
z několika projektů SIRIRI.
Jedná se o podporu fungování
druhého stupně základní
školy - v roce 2009 musel být
totiž provoz jediné školy
tohoto druhu z důvodu
nedostatku financí ukončen. Žáci tak byli nuceni ukončit své vzdělání po pěti
letech školní docházky. Vloni byl provoz školy v provizorních prostorách
znovu obnoven. Letos se zahájilo pod střechou zbrusu nové a krásně barevné
školy.
„O návrh nové školy nás požádal přímo otec Aurelio, představený misie bosých
karmelitánů ve středoafrickém městečku v Bozoum, spolehlivý partner SIRIRI
na místě. Manželova firma pak zdarma vypracovala projekt a v únoru 2011
jsme odletěli do Afriky,“ říká Ludmila Böhmová.
Za osm měsíců intenzivní spolupráce přibližně 30 afrických dělníků a zedníků
s misionáři a dobrovolníky z České republiky a Itálie se v Bozoum podařilo
postavit krásnou školu s kapacitou 200 dětí. Slavnostní otevření bylo pro
všechny slavnostním zážitkem - obyvatelé Bozoum jsou velmi hrdí na to, že
mají novou školu a jejich děti se mohou dál vzdělávat.
Zuzana Vízková

Jaké to je být u toho, když vzniká něco tak unikátního, si můžete přijít
poslechnout na přednášku Karola a Ludmily Böhmových, která se bude konat
ve středu 23. listopadu 2011 v 19:19 hodin
ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné.
Těšíme se na vás!
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Poděkování
Děkuji všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli nebo svojí výpomocí
pomohli při letošní "Františkánské burze". Díky Vám se vybralo 10 215,- Kč.
Děkujeme.
H. Podlahová

Televizní antižalm
Televizor je můj pastýř,
nic mi nechybí:
krmí mě v pohodlném křesle.
Vodí mě daleko od víry, duši mi zabíjí.
Vodí mě po pomýlených chodnících,
věrný autorům programů.
I kdybych měl chodit cestou odpovědného křesťana,
nebudu se o to snažit, protože televizor je se mnou.
Jeho kabely, vypínače a dálkový ovladač - to vše je mi útěchou.
Prostíráš mi stůl různých hloupostí podle mých tužeb.
Liješ mi zlé představy do hlavy
a moje touhy mi napínáš až po okraj.
Lenost a darebnost budou mě doprovázet
po všechny dny mého života.
A budu sedět u televizoru mnoho a mnoho dní.
Převzato z časopisu Rytíř Neposkvrněné 4/1999,
ze slovenštiny přeložil P. Bernardín Šmid OFM

O doučování, ledničce a loterii aneb „ dušičkové“ dny
přicházejí
Vzpomínám na zemřelého P. Bohumila Bílého, který by byl 22. 9. tohoto
roku oslavil své 90. narozeniny.
Když mluvil o očistci, zmiňoval analogii s naší pozemskou zkušeností
doučování. Člověk, který vlastní velice výkonný a moderně konstruovaný
počítač, má smůlu, pokud na něm neumí přiměřeně pracovat a používat ho. Je
tedy třeba, aby toto manko dohnal. Sedí na doučování a doplňuje si to, co mu
brání plně využít možností počítače. A protože po této dovednosti touží,
absolvuje doučování.
Thesaurus Ecclesiae, neboli poklad dostiučinění Církve, by se dal úplně
malému dítěti vysvětlit jako jídlo, schované v ledničce, které je možno
kdykoliv rodiče dovolí, vytáhnout a spotřebovat. Někdo ho tam uschoval, je
připravené a za určitých podmínek k dosažení. Zásluhy Kristovy a jeho svatých
_____________________________________________________________
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jsou pokladem, do kterého Bůh sahá a odpouští duším v očistci časné tresty,
pokud splníme podmínky, které Církev z Kristova pověření ustanovila.
Pokud se obě podmínky pro očištění člověka setkají, tedy jeho touha po Bohu,
ačkoliv dosud není k setkání způsobilý, a modlitba člověka, který je ochoten
tomuto svému bratru v Kristu pomoci, Bůh neváhá odstranit vše, co
dosavadnímu „čekateli“ bránilo přijít domů.
Poněkud to může připomínat situaci rodiny, která 5 let šetří na rekonstrukci
koupelny a znenadání přijde otec domů a ohlásí: „Už nemusíme čekat, vyhráli
jsme v loterii!“ Nábožensky řečeno, proces očišťování je Boží milostí
usnadněn, „zkrácen“, odpuštěn.
Na závěr se můžeme ptát: „O co bychom měli konkrétně Hospodina ve
smyslu přímluvy za zemřelé prosit?“ Katechismus (KKC z roku 1995) dává
jedinečnou odpověď v článku 1472 (jde o výrok z Tridentského koncilu):
„Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, může dosáhnout naprostého očištění
hříšníka, takže už nezůstává žádný trest.“
Sv. Tomáš Akvinský říká, že nejdůležitější služba bližnímu, je prosit za
duše v očistci. Využijme tedy šancí, které Bůh a jeho Církev nabízí! K oslavě
a radosti Boží a jeho dětí.
Mgr. Simona Skřivánková, katechetka

Z DIECÉZE
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 2011) vždy
druhou středu v měsíci v 19:30 v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích.
Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska

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

Arcidiecézní ples mládeže
V sobotu 5. 11. 2011 od 19:00 se koná Arcidiecézní ples mládeže, kulturní
centrum Novodvorská v Praze 4 (zastávka autobusu "Sídliště Novodvorská").
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Rekolekce s Jozefem Augustynem SJ, 11.–13. 11. 2011, na téma: Jak
zacházet se světem vlastních emocí a jak se s emocemi modlit.
Hlaste se do 7. 11. v Pastoračním středisku na tel. 220 181 754(705) nebo
kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz

Unie katolických žen
pořádá společenské odpoledne na téma: Turecko II – Egejská riviéra, ve středu
16. 11., 14:30–16:30 hod. ve Farním klubu, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

Ekologie - hodnoty a priority je téma besedy s Mgr. Ing. Štefanem
Šrobárem, CSc., konané v úterý 8. listopadu 2011 od 17:30 v přízemí kláštera
Emauzy v Praze 2, Vyšehradská 49. K účasti zve Ekologická sekce České
křesťanské akademie.

Revue České křesťanské akademie Universum ve (finančních)
nesnázích
Jak jsem se dočetl v posledním (třetím) čísle této
Revue, která mi byla doručena v posledních dnech,
dostalo se jeho vydávání do nemalých existenčních
potíží. Důvodem je postupně utlumovaná podpora ze
strany německého partnera, sdružení AckermannGemeinde. Samotná Revue je přitom velmi zajímavá
a vždy přínosná a obohacující. Poskytuje detailní
informace a fundované komentáře předních
odborníků a myslitelů z teologického i vědeckého
světa na zásadní a aktuální společenská témata.
Věnuje se tak společenským trendům, kultuře i
významným vědeckým objevům.
Oproti jiným časopisům však nabízí také kvalifikovaný křesťanský úhel
pohledu. Sám soudím, že by neměla chybět v knihovničce žádného křesťana,
který má alespoň minimální intelektuální ambice, resp. aspirace. Revue
vychází čtyřikrát do roka a lze ji objednat na adrese Česká křesťanská
akademie, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, případně na mailu:
cka@omadeg.cz
Roční předplatné činí lidových 200 Kč.
Více případně na http://www.krestanskaakademie.cz/revue-universum/
Jakub Holeček
_____________________________________________________________
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si Vás dovolují pozvat na
adventní

který se koná v refektáři kláštera sv. Tomáše,
Josefovská 8, Praha 1 – Malá strana

v sobotu 26. listopadu 2011 od 14.00 – 18.00 hod.
v neděli 27. listopadu 2011 od 10.00 – 16.00 hod.
Bude pro vás připraveno dámské, pánské a hlavně dětské oblečení za velmi
nízké ceny,
ale i různé drobnosti pro radost, tentokrát
s vánoční tématikou…
Výtěžek je určen na rekonstrukci
Domova sv. Rodiny na Petřinách, který založila
sestra M. Akvinela Loskotová, de N. D.

Nadace sestry Akvinely – č. ú. 6055079008/2700
_______________________________________________________________

Adventní rekolekce pro manželské páry
V sobotu 3. prosince 2011se v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 5 –
Nových Butovicích (metro B – Hůrka) uskuteční adventní duchovní obnova
pro manželské páry. Obnovu povede P. JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, farář u Sv.
Víta, Václava a Vojtěcha. Předběžný časový rozvrh je od 9 do 16 hodin.
Během dne bude příležitost ke svátosti smíření. Na závěr od 15:00 počítáme se
mší sv. Polední občerstvení bude zajištěno. Příspěvek na nájem prostor a
občerstvení je 200 Kč na pár. Manželé se přihlašují telefonicky či mailem nebo
formulářem na stránkách Centra http://cpr.apha.cz/advent/
8

MYŠLENKY
Milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se
s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově
utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. (1Pt 4, 12-13)
Staří lidé mají také „filipa“! Vyspělé kultury měly starší lidi vždy v nejhlubší
úctě. Nejstarší měli často nejvíce co říci. Rozhodně byli vždy tázáni o radu.
V dnešní době se ze starších lidí dělá problém. Zvláštní vývoj! Staří patří
k neproduktivním. Často bývají prostě odepsáni - jako staré stroje nebo
neprodejné zboží. Kam s opotřebovaným lidským materiálem ve světě zcela
soustředěném na produkci? Namlouváme si, že podstata života je tato: pořád
rychle kupředu a neztratit ani minutu. Jak užiteční jsou však pro nás staří lidé vědí, jak to na světě chodí. Jak jsou cenní - učí nás poznávat pravou hodnotu
věcí. Starší lidé si už nedělají žádné iluze. Vidí hlouběji, pronikají pod povrch,
vycítí, co má vnitřní hodnotu. (Phil Bosmans)
Když v roku 1576 v Miláně propukl mor, arcibiskup Karel (zatímco většina
vysokých úředníků z města uprchla) poskytoval nemocným a umírajícím
útěchu, pomáhal jim slovy i penězi ze všech sil. Ač byl denně ve styku
s nákazou, neonemocněl. Považoval mor za trest Boží a začal ještě důrazněji
vyžadovat kázeň a pořádek v církvi. Sám předcházel příkladem: žil velmi
střídmě a dlouhé hodiny trávil na modlitbách. Odříkavý život však podlomil
jeho zdraví. Zemřel v pouhých 46 letech. (Karel Boromejský,1538 –1584).
Modlitba. Pane Ježíši Kriste, jak těžko se smiřujeme s tím, že jen Ty jsi cesta,
pravda i život. Prosíme, abychom především rozuměli tomu, že jsi vždy
přítomen i v našem obyčejném všedním životě, i v tom nejprotivnějším. A žes
přítomen ne proti nám, ale na naší straně s takovou solidární láskou, s jakou
bychom i my zde měli být pro své bližní.
:) Sebestřednost je odstředivá, vzdaluje od lidí i od Boha.
:) Kdo si zakládá na sobě, nemůže mít základ v Bohu.
:) Nedělej se bělejší tím, že jiného očerníš. (Jaroslav Kratka)
:) Žít neznamená prostě jen dýchat, ale dýchat pro něco.
Ke svátku Krista Krále: Přijď', Pane Ježíši! Přijď' do našich myšlenek
a srdcí! Přijď do našich domů a rodin! Přijď' k nám, když pracujeme i když
odpočíváme! Přijď do našeho štěstí i neštěstí! Přijď' k těm, kteří Tě neznají
a nerozumějí Ti! Přijď' ke všem, kteří žijí v soužení a zoufalství! Přijď' do
našich církví a sborů! Přijď' ke slabým i k silným! Přijď' do naší doby! Přijď'
k nám, Ty Věčný! Přijď', Pane Ježíši!
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.
_____________________________________________________________
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ADOPCE NA DÁLKU
Opět přišel dopis od indické dívky Shilpy
Poojry (nar. 10. 5. 1998), kterou si naše
farnost „adoptovala“ v roce 2003.
Pravidelnou roční částkou 6 000 Kč,
umožňujeme již devátý rok Shilpě vzdělání.
Shilpa pochází z chudé rodiny.
Má ještě 2 sestry.
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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, s. Lucie
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 – listopad 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
Listopad 2011

1.- 8. 11.
3. 11. Čt
4. 11. Pá
6. 11. Ne
9. 11. St
15. 11. Út
16. 11. St

Možnost získání odpustků
kostel
16:00 Koncert s prohlídkou varhan (pravidelně každý čtvrtek)
15:00 Náboženství pro děti 1.- 4. třídy (dále každý pátek)
malý refektář
11:00 Modlitba za zemřelé na hřbitově u našeho kostela
sraz na nádvoří
Listopadová sbírka na charitu
17:00 Náboženství pro děti od 5. třídy (dále každou středu)
malý refektář
8:00 Připomínka 14 umučených bratří
Klub
14:30 Společenské odpoledne: Turecko II–Egejská riviéra
(pořádá UKŽ)

19. 11. So
16:00 Benefiční koncert (na stavbu nových varhan)
20. 11. Ne
Slavnost Ježíše Krista Krále
22. 11. Út
19:19 Setkání farnosti
23. 11. St
19:19 Přednáška: Jak se staví škola v Africe?
22. -23 . 11. 8:00 Příprava na přijetí svátosti nemocných
24. 11. Čt
8:00 Udílení svátosti nemocných (pro přihlášené)
26. 11. So
15:30 Výroba adventních věnců
27. 11. Ne
1. neděle adventní
9:00 a 10:15 žehnání adventních věnců

kostel
Klub
Klub

ambit
kostel

__________________________________________________________________
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. 11. 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.

