S

něženka farní

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Ročník XIX.

Září 2013

Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
stojíme na začátku nového školního roku i nové sezóny našeho farního života.
Během prázdnin nastaly velké změny v konventu u Panny Marie Sněžné.
Bydlelo nás zde dvanáct, z toho devět kněží a tři bratři. Bratr Eliáš však přijal
v červnu kněžské svěcení, takže se poměr změnil. Do našeho konventu se vrátil
bratr Peter; po skončení noviciátu a po složení prvních slibů přišli mezi nás
naši junioři Pavel a Bernard. Z Liberce se přistěhoval bratr Radim. Toho asi
moc neuvidíte, je zesláblý stářím a nemocí. V Liberci se chystají velké
rekonstrukce, a tak br. Radim ještě s br. Tomášem mají být ušetření neklidu
spojeného s přestavbou. V září k nám tedy přijde ještě bratr Tomáš, který je
také nemocný, ale snad nám vypomůže se sloužením mší svatých i se
zpovídáním. Počet bratří v konventu se tak zvýší na sedmnáct.
Ke konci srpna odešla sestra Lucie do Liberce, která v naší farnosti působila tři
roky jako pastorační asistentka. Na její místo od září nastoupí sestra Petra SCB
(boromejka). Počítáme, že v naší farnosti opět budou probíhat katecheze pro
děti i pro dospělé, přípravy pro přijetí svátostí a ostatní pravidelné aktivity.
Těšíme se na setkání s Vámi v kostele, na nádvoří Čtrnácti mučedníků,
v kanceláři, v Klubu i jinde.
Přeji všem požehnaný nový školní rok.
menší bratr Antonín

Setkání s farářem
Po prázdninách se opět setkáme v úterý 10. září v 19.19 hodin v Klubu. Jako
obvykle budeme seznámeni z novinkami, které se během prázdnin staly
realitou, a i my se budeme moci podělit o své prázdninové zážitky.
Prodiskutujeme také plán aktivit farnosti na školní rok 2013/2014. Pracovní
verzi plánu najdete na internetových stránkách www.pms.ofm.cz v rubrice
Aktuality. Co přineseme, to také sníme a vypijeme.

Ministrantská brigáda v Hájku
se koná 27.–29. září. Podrobnější informace poskytne bratr Kapistrán:
kapistran.ofm@gmail.com, tel. 604 642 307.

Lucián zve
Každou neděli v 10.15 bude opět mše pro rodiče s dětmi, při níž se
můžete setkat také s andělem Luciánem (poprvé 8. září).
Více najdete na stránkách: www.lucianpms.cz.

Výuka náboženství
- pro děti od 1. do 4. třídy s katechetkou Mgr. Táňou Lenfeldovou začíná
v pátek 4. října od 15 hodin.
- pro děti od 5. třídy s katechetkou s Mgr. Simonou Skřivánkovou začíná ve
středu 4. září od 17 hodin.
Výuka probíhá v malém refektáři kláštera, vstup je z Františkánské zahrady.

Biblická katecheze pro dospělé
Biblickou katechezi pro dospělé vede Mgr. Simona Skřivánková každou středu
od 19 hodin na faře, zahájení je ve středu 4. září. Sraz je na nádvoří před
kostelem nebo zvoňte na faru.

Setkání katechumenů
Příprava dospělých na křest bude probíhat v pondělí v19 hodin. Sraz před
farou. Termín prvního setkání bude oznámen v ohláškách.

Příprava na svátost biřmování
se bude konat vždy ve čtvrtek od 17.30 do 19.00. První setkání bude 3. října.
Zájemci se mohou hlásit do konce září na faře nebo mailem: elias@ofm.cz.

Společenství pro mladé
Pro mladé, kteří se chtějí společně modlit, diskutovat a probírat život z víry
bude setkání vždy ve čtvrtek od 20.00 na faře. Poprvé ve čtvrtek 3. října.

_________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – září 2013

E-mailová skupina farnosti
V dávné i nedávné minulosti se v naší farnosti občas projevil nedostatek
sdílení informací. Otec Antonín se vyjádřil, že by bylo dobré mít na jednom
místě seznam kontaktů na všechny, kdo se hlásí k farnosti Panny Marie
Sněžné. S jeho souhlasem a využitím možností Google jsem připravila
„e-mailovou skupinu“ umožňující všem přihlášeným vzájemnou komunikaci
prostřednictvím e-mailových zpráv.
Skupina by měla sloužit pro sdělení aktuálního dění nebo potřeb farnosti ze
strany vedení farnosti, ale i pro kohokoliv z nás, kdo chce něco všem sdělit,
třeba pozvat na nějakou akci.
Jak e-mailová skupina funguje?
Přihlášení: Kdo se chce do skupiny připojit zašlete e-mail na adresu správce
skupiny snezenkapraha@gmail.com. O úspěšném přihlášení do
skupiny dostane e-mailovou zprávu.
Komunikace: Každý přihlášený člen může posílat zprávy na adresu
snezenka@googlegroups.com. Zpráva poslaná na uvedenou
adresu bude automaticky rozeslána všem členům skupiny.
Odhlášení ze skupiny: Pokud někdo již nebude chtít dostávat e-maily ze
skupiny, stačí kliknout na odkaz unsubscribe, který je na konci
každé zprávy.
Členové skupiny navzájem nevidí své e-mailové adresy, ale pouze adresu
toho, kdo aktivně napíše mail členům skupiny.
Tereza Skálová
____________________________________________________________________________________

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
ve čtvrtek 26. 9. od 19.15 bude moderovaná adorace s hudbou
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude v pondělí 16. 9. po mši v 18 hodin.
______________________________________________________________________
Farní úřad: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
Farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 224 490 340, 606 751 883, klaret@ofm.cz
Farní vikář, farní klub: P. Eliáš Tomáš Paseka OFM, 733 755 903, elias@ofm.cz
Pastorační asistentka: S. M. Petra Pavla Liszková SCB, pavla.liszkova@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.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz; www.lucianpms.cz
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