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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
v listopadu vzpomínáme zvláště na naše zesnulé. Zdá se, že v tento čas
ožívají i hřbitovy. Můžeme na nich potkávat velké množství živých lidí. Je
dobře, když si uvědomíme, že nám církev připomíná předmět naší víry, který
vyznáváme slovy: „Věřím ve společenství svatých, odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.“ Především v katolické a pravoslavné církvi
slavíme svátky, abychom nezapomínali na vztah, který je mezi námi
a našimi nebeskými ochránci. O slavnosti Všech svatých, 1. listopadu, máme
svátek vlastně všichni a děkujeme Bohu, že je veliký ve svých svatých a že
nám dopřál možnost radovat se z jejich ochrany a přímluvy. Zároveň nám
pomáhají i zesnulí, za které se modlíme. V listopadovém čase se v lepších
případech také plní zpovědnice, abychom pomohli vyprosit odpuštění trestů
za hříchy duším v očistci. Je to výborná služba, jejíž význam asi plně
doceníme až jednou, ale již teď se projevuje právě v odpouštění našich
hříchů a v našem obrácení. Tak se téměř ani nepozná, kdo komu pomáhá,
zda zesnulí nám nebo my jim. S přibývajícími léty si uvědomujeme, že stále
více našich příbuzných a známých je již na druhé straně. Můžeme vždy
znovu zakoušet společenství s nimi v ochotě pomáhat jim a prožívat
společenství se všemi skrze Krista, který je Králem všech.
menší bratr Antonín
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Z FARNOSTI
Modlitba za zemřelé
bude v neděli 3. listopadu po mši sv. pro rodiče s dětmi asi v 11.15 na
hřbitůvku za kostelem P. Marie Sněžné. Sraz na nádvoří. Prosíme účastníky,
aby si přinesli s sebou svíčky.

Františkánská burza
Ráda bych poděkovala všem, kteří ochotně pomáhali při letošní
Františkánské burze. Výdělek ve výši 12.586 Kč tak můžeme rozdělit
mezi potřebné. Pán Bůh zaplať.
Helena Podlahová

Setkání s farářem
bude v úterý 19. listopadu od 19.19 v Klubu. Prodiskutujeme program na
adventní a vánoční dobu. Co přineseme, to také sníme a vypijeme.

Výroba adventních věnců
se koná v sobotu 30. listopadu od 16.00 hodin v ambitu kláštera. Materiál
bude zajištěn, prosba viz níže. Příspěvek na věnec bude 150,- Kč. Za
symbolický poplatek bude i malé občerstvení. Věnce budou žehnány na
1. neděli adventní (1. 12.) při mši svaté v 9.00 a při mši svaté pro rodiče
s dětmi v 10.15.
Pokud můžete v týdnu před akcí do kláštera přivézt smrkové větve nebo jiný
vhodný materiál na přípravu věnců, ozvěte se br. Eliášovi, tel.: 733 755 903.
____________________________________________________________________________________

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 28. 11. od 19.15 moderovaná adorace s hudbou
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude v pátek 15. 11. v 19 hodin.
Farní úřad: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
Farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 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
____________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – listopad 2013
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Společenství v naší farnosti 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.
A. Brožová, T. Boková,
J. Štěpančíková, I. Záhorská
Nedělní setkání v Klubu
V neděli po mši sv. v 9 hod.,
cca od 10.00 do 12.30 hod.
Božena Harmáčková
Setkání ministrantů
V neděli po mši sv. pro rodiny,
cca od 11.15 do 12.15 hod.
bratr Bernard OFM
Setkání katechumenů
(příprava dospělých na křest)
Pondělí v 19.00, sraz před farou.
Katechetka Marie Hlaváčová
P. Antonín Klaret OFM
Společenství seniorů
Úterý od 9.00 v Klubu. Setkání při
čaji a kávě po ranní mši svaté,
která začíná v 8.00. Jiří Petrus
Modlitby matek
Čtvrtek od 17.00 do 18.00,
sraz na nádvoří.
Modlitby otců
Středa od 19.00 do 20.30,
sraz na nádvoří.

Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu
od 17.00 s katechetkou
Mgr. S. Skřivánkovou
V malém refektáři.
Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19.00 na faře. Sraz na
nádvoří.
Katechetka Simona Skřivánková.
www.simsk.cz
Společenství pro 15–35leté
Pro mladé, kteří se chtějí společně
modlit, diskutovat a probírat život
z víry – ve čtvrtek od 20.00 na
faře, každý čtvrtý čtvrtek je
moderovaná adorace s hudbou
v kapli sv. Michaela od 19.15.
Adorace
Čtvrtek 19.00–20.00 v kapli;
každý čtvrtý čtvrtek v měsíci není
večerní adorace tichá, ale
moderovaná s hudbou.
Výuka dětí – náboženství
pro děti 1.–4. tř. v pátek od 15.00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
V malém refektáři.

________________________________________________________
Redakce Sněženky: Ludmila a František Jirsovi, nám. Bratří Synků 347, Praha 4,605 202 693,
jirsoval@volny.cz. Uzávěrka příštího čísla je 22. 11. 2013. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3,
Praha 1. Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 6,- Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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