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Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Ročník XIX.

Prosinec 2013

Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
prosinec je letos od svého počátku spjat s dobou adventní a vrcholí
Narozením Páně. Denně při mši svaté odpovídáme: „Na tvůj příchod
čekáme, Pane Ježíši Kriste.“ V adventu si připomínáme dlouhé věky,
kdy patriarchové a proroci čekali příchod Mesiáše. Kristus řekl
apoštolům: „Blahoslavené oči, které vidí, co vidíte vy…“. Stařec
Simeon se dokonce modlí: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého
služebníka podle svého slova v pokoji, neboť mé oči uviděly tvou
spásu.“ V Písmu není ani zmínka o nějakých dárcích nebo jiných
věcech, které by snad zastínily skutečnost příchodu Božího Syna ve
vědomí čekajících. Přeji Vám, milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
abyste i při použití toho, co lidská tradice spojila se slavením Vánoc,
zakusili nezastíněnou radost z blízkosti spásy, která se zjevila
v narozeném Dítěti.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Roráty
Rorátní mše svaté budou v době adventní od pondělí do pátku ráno
v 7 hodin. Každou středu budou rorátní mše také večer v 18 hodin se
speciální nabídkou pro děti. V sobotu budou roráty při večerní mši svaté
v 18 hodin.

Adventní setkávání
Každé adventní úterý se bude konat setkání v Klubu od 19.19 hodin,
abychom hlouběji prožívali Advent a připravili se i na slavení vánočních
svátků. Setkání začne mší sv. v 18.00 v kapli. Poté se bude pokračovat
v Klubu zamyšlením nad Písmem a společnou modlitbou. Můžete přijít až
do Klubu, ale prosíme dodržte čas 19.19, pozdní příchody velmi ruší
atmosféru setkání. Poprvé se sejdeme v úterý 3. prosince 2013, dále pak
10. a 17. prosince.

Mikulášská besídka
se bude konat ve čtvrtek 5. prosince od 15.30 do 19.00 hod. Program
v refektáři s mikulášskou nadílkou bude trvat do 17.45 a poté se všichni
společně zúčastníme mše svaté v 18.00 hodin v kapli sv. Michaela.
Na besídku je nutné přihlásit se předem, přihlášky jsou k vyzvednutí
v sakristii nebo na faře. Příspěvek na dítě je 50 Kč.

Duchovní obnova pro ženy
Jako každý rok, nabízíme Vám i letos, abyste se přišly
uprostřed předvánočního shonu zastavit, odpočinout si
a nabrat duchovní posilu. V sobotu 7. prosince 2013 od
9.00 do 16.00 v Klubu.
Duchovním průvodcem při obnově bude ThDr. Jiří Skoblík,
v průběhu dne se budou střídat promluvy a ztišení, na závěr
bude mše svatá.
Pro přihlášené můžeme zajistit oběd v refektáři kláštera.
Přihlašujte se na telefon UKŽ 220 181 329, 775 706 492 nebo e-mail:
ukz@volny.cz nejpozději do úterý 3. prosince. Pokud se nechcete zúčastnit
společného oběda, můžete samozřejmě přijít i bez přihlášení.
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Podepsána Charlotte
Nakladatelství Paulínky Vás zve na prezentaci knihy Podepsána Charlotte,
první díl ze série napínavých historických románů pro dospívající čtenáře.
Setkání nad knihou se uskuteční 12. prosince od 19.00 v knihkupectví
Paulínky. Vstup zdarma, na závěr malé překvapení.
V adventu má knihkupectví otevřeno každou neděli (mimo 8. 12.) od 10 do
13 hod. Poslední vánoční dárky můžete zakoupit v pondělí 23. 12. (10-18).

Zpívání koled u jesliček
Na Boží hod vánoční, ve středu 25. prosince po mši sv. pro rodiny s dětmi
(asi v 11.00), se sejdeme v kapli Panny Marie Pasovské a zazpíváme
společně s dětmi koledy u jeslí. Na kytaru zahraje farář Antonín.

Polské koledy v kostele
Na svátek sv. Štěpána, ve čtvrtek 26. prosince v 10 hodin, budou zpívat
v kostele polské koledy bratři Antonín, Mojžíš a Eliáš.

Žehnání vína
bude v pátek 27. prosince v závěru mše sv. v 8.00 a 18.00. Po večerní mši
od 19 hod. bude v Klubu ochutnávka právě požehnaných darů přírody.

Silvestrovské posezení v Klubu
V úterý 31. prosince 2013 se sejdeme v 16.00 na mši sv. v kostele Panny
Marie Sněžné, kde poděkujeme za uplynulý rok. Po mši následuje setkání
v Klubu. Vstupné do Klubu: donesené dobroty (slané, sladké i tekuté).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí farníci, rodiče a děti,
z rozhodnutí ČBK se od 2. do 12. ledna 2014 uskuteční Tříkrálová
sbírka. Hlavním smyslem sbírky je pomoc potřebným lidem. Arcidiecézní
charita Praha podpoří finančními prostředky získanými z Tříkrálové sbírky
2014 Azylový dům sv. Terezie v Praze 8, pomůže rodinám, zdravotně
postiženým a podpoří nemocnici v Ugandě.
Tak jako v minulosti i tentokrát se naše farnost sbírky zúčastní. Obracím
se proto na Vás farníky, starší i mladší, prosím, zapojte se do koledování.
Adventní doba je doba obrácení, přípravy. Vždyť jsme dostali od Boha
ten největší dar - daroval nám svého Syna. Pojďme tedy ukázat solidaritu
a vzájemnou soudržnost. Koledníci jsou zváni na bohoslužbu slova
do katedrály v neděli 5. ledna 2014 ve 14.45 hod. V naší farnosti se
uskuteční již tradiční Tříkrálový koncert a společné zpívání koled.
Helena Podlahová – koordinátor Tříkrálové sbírky
____________________________________________________________
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Přijďte zpívat koledy
v sobotu 4. ledna 2014 od 14 hodin
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 v 13.30 v Klubu.
__________________________________________________
Betlémské světlo
Téměř před 900 lety se začala šířit tradice Betlémského světla.
Zachována je z pověsti italského města Florencie. Mohamedáni v 10. a 11.
století obsadili celé území Malé Asie a křesťanským poutníkům tak
znemožnili navštívit posvátná místa. Proto římský papež Urban II. vyzval
evropské rytíře, aby zorganizovali výpravu do Palestiny a tam osvobodili od
mohamedánů především Betlém a Jeruzalém.
Na křižácké výpravě byli i mladíci z Florencie a jeden z nich se zapřísáhl,
že když se vrátí, donese do rodného města plamínek ohně z betlémské
baziliky. Když se po třech letech vrátili do Florencie, kráčel v jejich čele se
zapálenou svíčkou, a tak splnil svůj slib.
Novodobá tradice přichází z Rakouska. V rakouském městě Linz před
lety přemýšleli o akci na pomoc tělesně postiženým dětem. Před vánocemi
poslali letadlem do Betléma tělesně postižené dítě, které v bazilice Narození
při jesličkách zapálilo z věčného světla plamínek a vzápětí jej letadlem
přivezlo do Lince. Tam se jej ujali místní skauti, kteří je štafetovitě roznášeli
po celém Rakousku.
Po roce 1990 se pěkný předvánoční zvyk rozšířil i do zemí, které sousedí
s Rakouskem. Po slavnostní ekumenické pobožnosti (v domluvený den) si
skauti zapálí plamínek od betlémského světla ve Vídni a odvezou jej do své
vlasti. Tento symbol pokoje, při předávání ve vánočních dnech, spojuje
skauty i skautky ze 14 zemí Evropy, kteří v těchto dnech roznášejí toto
poselství všem lidem, v duchu skautského zákona pomoci bližním.
Arnošt Kelnar
4
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PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ
Farní duchovní obnova
Po skončení duchovní obnovy se nás několik lidí nadšeně ptalo:„Byl to pro
tebe také takový silný zážitek?“A tak jsme se také my začali ptát a požádali
jsme několik účastníků o příspěvek do zpravodaje. V úvodním příspěvku je
kromě svědectví obsažena „reportáž“ z průběhu obnovy. Příspěvky jsou
mírně redakčně upraveny.
Ve dnech 15. a 16. listopadu se konala ve farnosti
Panny Marie Sněžné duchovní obnova pod vedením bratra
Eliáše OFM. Páteční program zahájila mše svatá v 18.00,
tentokrát konaná v intimnějším prostoru kaple sv.
Michala, s následnými nešporami. Poté se účastníci
přesunuli do refektáře a vyslechli přednášku bratra
Michala na téma „Přijď království Tvé“ plnou
pokročilých teologických úvah. Po přestávce spojené se
skvělou kávou z kávovaru bratří františkánů jsme měli
možnost zhlédnout krátkometrážní film „Most“ se
známými tvářemi (Vladimír Javorský, Linda Rybová,
Klára Issová atd.). Ani jedna jsme nevěděla, jaký film
můžeme očekávat a předpokládaly jsme trochu takový ten
„správný, prověřený, křesťanský“ snímek, v dokumentárním a historizujícím
stylu s biblickým tématem a s televizními herci (čímž trpí naneštěstí téměř
všechna zpracování Ježíšova života) s předvídatelným apelem. Film „Most“
byl ale značně rozporuplný a teprve rozpjaté ruce vztažené k nebesům nám
ukázaly cestu. Závěr páteční obnovy představovala nádherná moderovaná
adorace, trochu připomínající adorace čtvrtého čtvrtku v měsíci.
Druhý den ráno otevřela společná modlitba. Poté následovala skvělá
přednáška Kateřiny Lachmannové, která pokaždé překvapí svou schopností
sdělit významné a hluboké myšlenky, a navíc rozesmát. Kromě jejího hlasu
nás doprovázely i paprsky slunce, které dopadaly do refektáře. Během
přestávky mohli účastníci navštívit „hlučnou“ zónu v klubu a popovídat
s ostatními nebo v tichu setrvat před ikonou Krista v refektáři. Přednáškovou
část obnovy zakončila řeč bratra Eliáše na téma „Můj obraz Boha“, složený
vlastně z jedné velké modlitby, čímž napomohl i k navázání na další
program – modlitbu Anděl Páně. I taková „prostá“ věc jako výborně uvařené
jídlo dávalo jiný význam, pokud jsme se v refektáři účastnili společného
oběda s bratřími. Po obědě byl volný program, při němž bylo možno účastnit
se adorace v kapli, poprosit o přímluvnou modlitbu, přijmout svátost smíření
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či opět jen jít na kávu. Celou duchovní obnovu zakončila cyklicky mše svatá
v kapli sv. Michala.
V kapli také zazněla svědectví účastníků.
Svědectví Marie: Na dotaz, co na mě z celé obnovy nejsilněji zapůsobilo,
nemohu odpovědět vyzdvihnutím jedné konkrétní aktivity. Celý program
zvolna plynul, navazoval a odkazoval navzájem na sebe. Mimořádně
intenzivním zážitkem pro mě byla takřka hmatatelná Boží přítomnost na
adoraci. Stejně tak slova, která jsem vyslechla při svátosti smíření
a přímluvné modlitbě. Každý z nás má svá trápení a starosti, přesto bylo mé
srdce po konci obnovy naplněno radostí a nadějí.
Svědectví Andrey: Šlo o mou první duchovní obnovu, nevěděla jsem
tudíž, jak přesně bude probíhat. Přesto jsem byla naplněna nadšeným
očekáváním, neboť u bratrů františkánů dle jedné účastnice „vane Duch
Svatý permanentně“. Pokud jsem doufala v obnovu svých původních
a časem opotřebovaných tužeb k Bohu, došlo k něčemu mnohem většímu.
Na této obnově jsem se celá proměnila, nechala jsem Boha zasáhnout
hluboko ve mně a skrze přímluvné modlitby a svátost smíření jsem se
k těmto věcem mohla dostat a verbalizovat je. Pokud konverze před dvěma
a půl rokem významně pozměnila směr mého života, tato obnova jej
posunula mnohem dále. Chvála Bohu na nebesích!
Za nás za obě: Nesmírně se těšíme na avizovanou jarní duchovní obnovu
a přejeme Boží sílu do tohoto konání!
matka Marie a dcera Andrea
Chtěli bychom ještě
jednou poděkovat za to,
že jsme se mohli
obnovy účastnit. Stále
z ní čerpáme a je to pro
nás nový impuls do
života s vírou. Bylo
obohacující
věnovat
více času Bohu, ztišit se
a otevřít se Božímu
slovu. Pořád se nám
vybavují Kristova slova
"mé jho netíží"
z přednášky Kateřiny Lachmanové a také slova o tom, že je nutné odevzdat
nejenom první dva klíče od našeho nitra ale všechny. Dostali jsme také
pocítit sílu přímluvné modlitby.
manželé Katka a Vláďa
____________________________________________________________
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Třeba je to má pohodlnost anebo prostě jen zaneprázdněnost a nedostatek
času na cestování, ale to, že se děje duchovní obnova přímo v naší farnosti,
ve středu Prahy, vždy vítám s jásotem. Mám tu čest docházet do zdejší
farnosti a potkávat se tu s vámi už skoro přes rok, za který jsem se stihl
účastnit už druhé duchovní obnovy. Co to přineslo mně osobně, se mi
nesnadno popisuje, ale pokaždé se mi naskytla možnost se takřka v rekordně
krátkém čase ztišit, naslouchat a nalézat řešení situací, se kterými jsem si
dlouhodobě nevěděl rady.
Témata obou duchovních obnov jako by vždy přišly v pravou chvíli.
Jejich volba se mi jeví jako dobře pojatá a myslím si, že může vyhovovat
většině z nás. Velmi mne zasáhl film promítaný v pátek, který se sice ze
začátku zdál nezajímavý, avšak po jeho shlédnutí ve mně zůstává a vím, že
se dotkl přesně tam, kde měl. Pocítil jsem úlevu a uzdravení po přímluvné
modlitbě. Nemohu zapomenout pochválit a poděkovat přednášejícím za
dobré postřehy ve zvolených tématech a všem, kteří se s velkým nasazením
o tuto duchovní obnovu farnosti zasloužili. V neposlední řadě také za dobrý
oběd a milou obsluhu kávovaru. Na další duchovní obnovu se těším a za ni
se modlím.
David
Obnovou nás provázela krásná ikona Krista umístěná na ten čas
v refektáři. Bratr Eliáš při své přednášce na ikonu ukázal se slovy:
„Podívejte se na Něj, copak by byl schopen nás zradit?“ Vlastně nevím,
řekl-li zradit nebo zranit nebo obojí. Tato slova mě pohladila, i když už
dlouho žiji ve víře v Jeho nezměrné milosrdenství. Ale řekněte, mohlo by
milujícího nepotěšit každé nové vyznání lásky?
Lucie
Veliké díky a zaplať Pán Bůh otci Eliášovi, Simoně a dalším sloužícím za
duchovní obnovu farnosti. Radostná atmosféra, klid, přijetí, pečlivost. To by
mohly být charakteristiky tohoto prostředí. Moc se mi líbily přednášky,
chvalozpěvy, film a hlavně možnost prožít Boží přítomnost, Jeho lásku,
povzbuzení ve víře a načerpat milosti.
Duchovní obnova pro mě znamenala další krůček k Ježíši a jeho
otevřenému srdci. Děkuji a těším se na jarní duchovní obnovu.
Táňa
Blíží se adventní čas, který je časem příprav, úklidu, pečením voňavého
cukroví... Až se rozezní vánoční zvonečky, naplní všechny ty vyčištěné
a provoněné "komůrky " radost ze zázraku Lásky. Takhle podobně jsou
v nás uloženy obrazy Vánoc.
I když už jsme trochu "povyrostli", nic se nemění v řádu věcí, které
pomáhají na cestě Lásky, Radosti a Pokoje. A tak v naší farnosti začal
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předvánoční "úklid" v našich komůrkách v malém předstihu před adventní
dobou. Duchovní obnova našemu osobnímu "úklidu" dala vskutku vánoční
rozměr. Díky plnému nasazení všech přednášejících a pomoci dalších
Božích služebníků z řad našich Menších bratrů františkánů i laiků jsme si
z našeho duchovního "úklidu" odnášeli nejen vůni čistoty ale i touhu, která
není jenom o vánočním cukroví. Bohu díky.
PS: "Novost v nás
vždycky vyvolává trochu
strach, protože se cítíme
jistější, pokud máme vše pod
kontrolou
a
pokud
budujeme,
plánujeme
a projektujeme svůj život
podle svých schémat, svých
jistot a své chuti. A děje se
tak i ve vztahu k Bohu.
Často Ho
následujeme,
přijímáme, nýbrž jen do
určité míry. Je nám zatěžko
svěřit se Mu v plné důvěře
a dovolit Duchu svatému,
aby oživoval a řídil náš život ve všech rozhodnutích." (Papež František:
Meditace, Trapistky 2013)
Až přijde čas "jarního úklidu", přijďte na další duchovní obnovu. Společně
to jde líp.
Daniela

MYŠLENKY
Spasení celé planety začalo v kraji, který měl v ústech zbožných Judejců
přízvisko „pohanský“, v obci, o níž si každý myslel, že z ní nemůže vzejít
nic pořádného. Spása se začala připravovat na úplné periferii světa. Zde se
potvrzuje platnost slov apoštola Pavla, že Bůh vyvolil to, co se jeví jako
bláznovství, aby zahanbil to, co se považuje za moudré.
Max Kašparů
Vánoce jsou svátky pokoje, kterého ovšem není kolem nás až tak mnoho.
Jsou to svátky radosti, které taky občas není zrovna nejvíc. Jedno i druhé –
pokoj i radost – vnímáme a cítíme jako dary, které můžeme a nemusíme mít,
které však činí život bohatým. A my ty dary dostáváme, stačí se jen dobře
dívat.
Jan Keřkovský
____________________________________________________________
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Značná část naší populace nesdílí křesťanský názor na svět, takže můžeme
usoudit, že ani letos nebude u nás pro všechny advent dobou očekávání
Kristova příchodu. Přesto si myslím, že bychom se měli učit čekat všichni.
Čekající člověk má naději a to je důležitý rozměr adventní doby –
prohloubení naděje.
Prokop Siostrzonek
9 Je mnoho lidí, pro které jsou peníze bohem – když předtím Bohu dali
sbohem.
9 Můžeš být bohatý bez peněz a chudý s penězi.
9 I kdyby ti patřilo všechno, ale ty bys nepatřil Bohu, nepatřilo by ti nic!
9 Nejen kameny, ale i slovy se dá ukamenovat.
Jaroslav Kratka
„Jak to, že už tě nevidím v sobotu v templu, Moricku?“ zeptal se rabín.
„Ále, chodí tam moc pokrytců!“ řekl na to Moricek.
„Víš co, Moricku, neměj péči, tam se vždycky ještě jeden vejde!“
Když A. Bell vynalezl a zprovoznil svůj první telefon (v roce 1876), měl už
tam dva nepřijaté hovory od Járy Cimrmana.
Myšlenky připravuje Charles Tvrzník

Z DIECÉZE
Doporučujeme adventní koncerty souboru Piccolo coro et Piccola
orchestra, který řídí Marek Valášek. Na koncertech zazní adventní
kompozice soudobých skladatelů F. X. Thuriho, V. Kopecké, J. Temla
a P. Koronthályho. Koncerty se konají ve středu 4. prosince v 19.00
u kapucínů v Praze na Hradčanech a v pátek 6. prosince 2013 v 19.30
v kostele sv. Josefa na nám. Republiky. Na koncertě v kostele sv. Josefa
bude přivítáno nové CD s uváděnými skladbami, spolu s možností si ho
tamtéž zakoupit.
Petra Koronthályho si pamatujeme z nedávné doby, kdy často zajišťoval
hudební doprovod při mši svaté pro rodiny s dětmi.

Dcery sv. Pavla – 20 let ve službě evangelia v ČR
Zveme na mši svatou, při které chceme poděkovat za 20 let
našeho apoštolského působení v České republice. Mši
celebruje kardinál Miloslav Vlk v neděli 8. prosince od
10.30 v kostele sv. Petra na Poříčí, Biskupská 13, Praha 1.
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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. Brožová, T. Boková,
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 otců
Středa od 19.00 do 20.30,
sraz na nádvoří.
Modlitby matek
Čtvrtek od 17.00 do 18.00,
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.

Hle, přijde Pán, Spasitel náš, cesty vyrovnejme,
přijde slíbený Mesiáš, vstříc mu pospíchejme!
____________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – prosinec 2013
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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
19.00–20.00 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci moderovaná adorace s hudbou
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude v pondělí 16. 12. v 19 hodin.

Vánoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
24. 12.

Út Štědrý den

25. 12.

St

26. 12.
29. 12.

Čt
Ne

31. 12.
2013
1. 1.
2014
5. 1.

Út

Ne

12. 1.

Ne

St

16.00 pro rodiny s dětmi
22.00 bohoslužba slova u sv. Václava
na Václavském náměstí
24.00 se zpěvem lidu
Slavnost Narození Páně
9.00, 10.15 (pro děti), 11.30, 18.00
11.00 koledy u jeslí
Svátek sv. Štěpána
9.00, 11.30, 18.00
Svátek Svaté rodiny
9.00 a 10.15 s obnovou manželského
slibu
11.30, 18.00
sv. Silvestr
8.00
16.00 poděkování za uplynulý rok
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok 2014
9.00, 10.15 (pro děti), 11.30, 18.00
2. neděle po Narození Páně
9.00, 10.15 (pro děti), 11.30, 18.00
Svátek Křtu Páně
9.00, 10.15 (pro děti), 11.30, 18.00
končí doba vánoční

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

________________________________________________________
Redakce Sněženky: Ludmila a František Jirsovi, nám. Bratří Synků 347, Praha 4,605 202 693,
jirsoval@volny.cz. Uzávěrka příštího čísla je 20. 12. 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.

