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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
v listopadu nás čekají volby do pastorační rady, vizitace a stále více o sobě
také dává vědět přípravný tým pro setkání mládeže Taizé 2014/15. Děkuji
všem, kdo se aktivně zapojili do těchto akcí. Samozřejmě nechci zapomenout
na naše zemřelé, které si v měsíci listopadu zvláště připomínáme. Někdy mi ale
připadá, že více potřebujeme my jejich pomoc. Tak tomu bylo, když jsem
musel nedávno napsat do ohlášek, že v celé naší farnosti zatím nabízíme na
setkání mladých na přelomu roku ubytování pouze čtyřem lidem. Musím říct,
že to pomohlo. Ostatně informace nebyla přesná, neboť náš konvent také bude
hostit především organizátory, takže si už nemůžeme na konec roku pozvat ani
své přátelé. Vše je obsazeno organizátory a účastníky setkání. Chtěl jsem odjet
na Silvestra s jednou pražskou farností na hory, ale zůstanu, přednost má
letošní výjimečná nabídka bratří z Taizé.
Při organizaci v naší farnosti spoléhám na pomoc od nově zvolené pastorační
rady. Podle jmen kandidátů můžeme očekávat, že pastorační rada bude výrazně
omlazena. Samozřejmě si vážím i těch starších, kteří byli ochotni (a jsou stále)
přiložit svůj podíl k našemu společnému úsilí. Pozoruji však už i na sobě, že
nestíhám vše tak, jak bych si představoval, a tak s podzimními náladami mě
často napadá i touha po novém přílivu sil.

Pán se však podivuhodně o všechno stará, proto neztrácím naději. To je právě
to hezké, když se setkáváme nejen různé generace, ale třeba při modlitbě na
hřbitůvku nebo i při přímluvách a při každé liturgii i s těmi, kteří nás předešli a
už nestárnou, ale jsou nám nablízku, jako i my chceme být nablízku jim.
Přeji vám krásný podzim a požehnání plynoucí ze všeho, co budeme mít
možnost brzy prožívat.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Modlitba za zemřelé
bude v neděli 2. listopadu po mši svaté pro rodiče s dětmi, asi v 11.15 na
hřbitůvku za kostelem. Sraz na nádvoří. Prosíme účastníky, aby si přinesli
s sebou svíčky.

Volby do pastorační rady
Po pěti letech se v naší farnosti opět budou konat volby do pastorační rady.
Proběhnou v sobotu 15. listopadu po večerní mši svaté a v neděli
16. listopadu po každé mši svaté.
Orazítkované volební lístky budou rozdávány po skončení mše při východu
z kostela; volit se bude v kapli P. Marie Pasovské. Volit může každý člen
farnosti starší 15 let. Všechny potřebné informace najdete na volebním lístku
a členové volební komise (Alena Bohdanecká, bratr Eliáš, František Jirsa) vám
zodpoví případné otázky.
Byli navrženi tito kandidáti:
Zdeněk Bohdanecký
Božena Harmáčková
Žofie Ludvíková
Markéta Poláková
Tereza Skálová
Lucie Školoudová

Setkání farnosti s biskupem
V rámci vizitace navštíví naši farnost biskup Václav Malý.
Součástí vizitace je také setkání s farností, které se
uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu po nešporách v refektáři
kláštera.

Duchovní obnova: Odpuštění a smíření v manželství a rodině
Duchovní obnova naší farnosti proběhne ve dnech 21. a 22. listopadu.
Program začíná v pátek 21. 11. v 18 hodin mší svatou, po ní bude následovat
"Slavnost světla"- modlitba s komunitou Taizé. V sobotu ráno zahájíme
v 8 hodin opět mší svatou, následují přednášky v refektáři, ve 12 hodin
modlitba Anděl Páně, oběd, odpoledne možnost svátosti smíření a rozhovoru
s knězem. Přednášet bude ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Přihlášky
jsou k dispozici v sakristii. Přihlaste se nejpozději do 17. listopadu.

Výroba adventních věnců
se koná v sobotu 29. listopadu od 16 hodin v ambitu
kláštera. Materiál bude zajištěn, příspěvek na věnec je
150 Kč. Společný program, promítání filmu,
občerstvení v refektáři. Věnce budou žehnány na první
neděli adventní 30. listopadu při mši svaté v 9.00 a při
mši svaté pro rodiče s dětmi v 10.15.
Větší skupiny ze škol hlaste předem bratru Eliáši na tel: 734 435 460.

Adventní setkávání
Každé adventní úterý se bude konat setkání v Klubu od 19.19 hodin.
Smyslem setkání je hlubší prožití Adventu a příprava na slavení vánočních
svátků. Setkání začne mší svatou v 18 hodin 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 2. prosince, dále pak 9. a 16. prosince.

Mikulášská besídka
Letos přijde Mikuláš do naší farnosti o něco dříve než obvykle - již ve čtvrtek
4. prosince v 16 hodin do refektáře. Děti se mohou těšit na mikulášskou
nadílku, hry a mnoho zábavy. Setkání zakončíme mší svatou v 18 hodin. Na
akci je třeba se předem přihlásit nejpozději do 1. prosince. Přihlášky jsou
k dispozici na faře nebo v sakristii.

Adventní koncert
se koná v sobotu 6. prosince v 16 hodin v kostele. Na programu je sólový
i sborový zpěv, uslyšíme skladby Antonína Dvořáka, Adama Michny
z Otradovic a dalších. Účinkují sóloví zpěváci z Liberce, dětský pěvecký sbor
„MY“ z Kladna, na klávesové nástroje doprovází Mgr. Vilém Valkoun.
Vstupné dobrovolné.
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Taizé evropské setkání mladých
Na konec roku 2014 svolává komunita bratří z Taizé
do Prahy skoro po čtyřiadvaceti letech celoevropské
modlitební setkání mladých lidí. Bratři z Taizé
mladým lidem připomínají téma smíření, za pomoci
zpěvu i ticha se snaží navodit atmosféru modlitby,
chtějí s mladými přemýšlet o víře a uvažovat, jak
dnes věřit a hledat porozumění evangeliu. O setkání
je velký zájem, počítá se s návštěvou několika
desítek tisíc mladých lidí z celé Evropy.
Mladé křesťany z celé Evropy bude třeba na pět dní v pražských farnostech
ubytovat. Návštěvníci z celé Evropy se těší na ubytování v rodinách, ale kdyby
to nestačilo, tak i v tělocvičnách, ve školách, na farách a podobně.
I v naší farnosti hledáme ochotné rodiny, které by mohly nabídnout
účastníkům setkání Taizé ubytování. Pokud se chcete zapojit, kontaktujte
místní koordinátorku Alenku Bohdaneckou, a.bohdanecka@seznam.cz,
tel. 732-561-010.

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
sobota:
neděle:
čtvrtek:

7.00, 8.00, 18.00 (po mši sv. večerní nešpory)
8.00, 18.00 (po mši sv. večerní nešpory)
9.00, 10.15 (pro rodiny s dětmi), 11.30, 18.00
19.00–20.00 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci (27. 11.) moderovaná adorace s hudbou
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude ve sobotu 15. listopadu 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 Paseka OFM, : 734 435 460, elias@ofm.cz
Pastorační asistentka: sr. Petra Liszková SCB, petra.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

______________________________________________________
Kontakt na redakci Sněženky: Ludmila a František Jirsovi, nám. Bratří Synků 347, Praha 4,
tel. 605 202 693, jirsoval@volny.cz. Tisk: Semitas, Kolbenova 942/38a, Praha 9.
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 2,- Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

