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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
celý měsíc březen je v tomto roce v postní době. V našem kostele se v postní
době modlíme v pátek a neděli společně křížovou cestu v 17.15. Mnozí z vás
se však na tuto pobožnost nedostanou a také my františkáni máme přede mší
svatou spíše zástup lidí před zpovědnicí. Mám však v zásobě ještě jinou
možnost a k ní vás chci pozvat. Chodím téměř každý večer na procházku od
našeho kostela na Petřín a zpět. Většinou vycházím kolem 21. hodiny. Na
Petříně je postavena krásná křížová cesta. Kdyby kdokoli z čtenářů se nechal
zlákat tímto úvodníkem, můžeme se ji pomodlit spolu. Pokud byste se chtěli
i projít, můžete přijít ve 21 hodin na Jungmannovo nám. Po telefonické
dohodě je však možné sejít se i na Petříně. Pro jistotu tady uvedu číslo mého
mobilu: 606 751 883. Pokud byste šli pěšky se mnou, počítejte také
s modlitbou růžence cestou. Těším se na společné zážitky. Mohu takové
večery vřele doporučit. Jinak se počítá se společnou křížovou cestou na
Petříně na Květnou neděli odpoledne v 15 hodin. To už pak v kostele
nebude, ale do té doby nás může tato pobožnost povzbudit mnohokrát.
Těším se na vás, prosím ale předem určitě zavolejte. Přeji všem krásnou
a milostmi naplněnou postní dobu.
menší bratr Antonín

BŘEZEN VE FARNOSTI
Setkání živého růžence
Ve středu 4. března jsou členové, zájemci a příznivci modlitby živého
růžence zváni na setkání.
Program:
v 17.30
modlitba růžence v kapli sv. Michala
v 18.00
mše svatá a nešpory
v 19.00
setkání v Klubu (sraz na nádvoří)
Budete vítáni na kterékoli části programu.

24 hodin pro Pána
V našem kostele, jako jediném v Praze, proběhne opět po loňské premiéře
postní zpovědní noc (a den), neboli „24 hodin pro Pána“.
Bude se konat 13.–14. března, v pátek od 18 hodin do soboty do 18 hodin.
Během těchto 24 hodin budou nepřetržitě k dispozici zpovídající kněží z celé
Prahy a bude vystavena Nejsvětější svátost. Zpovědní noc plus den jsou
mimořádnou příležitostí pro vás všechny, kdo jste dlouho u svátosti smíření
(zpovědi) nebyli a toužíte se opět setkat s milosrdným Ježíšem.

Setkání farnosti s farářem
bude v úterý 17. března od 19.19 v Klubu. Čeká nás seznámení s přípravou
na noc kostelů a následně i s plánovaným zapojením farnosti do akce Dny
víry Prahy 2015 a možná i něco dalšího.

Postní duchovní obnova pro ženy 21. března 2015
Jako každý rok pořádá i letos Unie katolických žen
postní duchovní obnovu pro ženy. Nabízí jim tak
možnost přijít se zastavit, odpočinout si a nabrat
duchovní posilu. Akce se koná v sobotu 21. března
2015, od 9.00 do 16.00 hodin ve farním klubu u Panny
Marie Sněžné (vchod z Františkánské zahrady).
Duchovním průvodcem obnovou bude kardinál Miloslav
Vlk. V průběhu dne se prostřídají promluvy a ztišení,
odpoledne bude zakončeno mší svatou.
Pokud se chcete zúčastnit společného oběda v refektáři kláštera,
přihlašujte se prosím na e-mail ukz@volny.cz nejpozději do neděle 15.
března 2015. Jinak můžete samozřejmě přijít bez přihlášení.
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Beseda o misii v Kongu aneb
jak jsem se stala členem sekulárního františkánského řádu
O svých zážitcích bude povídat členka naší farnosti Jana Červenková.
„Po roční přípravě v salesiánském volontariátu (náplní je školení
dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR
i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití
volného času, vzdělání, svůj čas a lásku), jsem byla připravena vyrazit na
dlouhodobou misijní cestu. ‚Padlo na mne Kongo.‘
Co mne na misijní cestě vše potkalo, jaké je Kongo a jaké jsou zde děti,
se můžete dozvědět
na besedě s promítáním fotografií
v úterý 24. března od 19.19 v Klubu.
Na besedě se také dozvíme, co jedí v Kongu, abychom se mohli zapojit
do tradiční akce probíhající v březnu s názvem ,,Dnes jím jako Konžan”.
Navazuje na kampaně ,,Dnes jím jako…”, které se za posledních pět let
aktivně zúčastnilo několik tisíc lidí. Akci podpořila i řada celebrit, např.
Pavel Anděl, David Matásek, Adéla Gondíková, Pavel Šporcl a další.
V rámci projektu, jehož cílem je upozornit na problémy lidí v rozvojových
zemích, se mohou účastníci naučit uvařit africké bukari a zkusit se jeden
březnový den stravovat jako obyvatelé Konga.
„Mají-li naši bratři hlad, není to proto, že by se Bůh o ně nestaral. Vinni
jsme my, ty a já, že jsme jim nedali, co potřebují, že jsme nebyli nástrojem
lásky v Božích rukou. Nepoznali jsme, že zase jednou přišel mezi nás Kristus
v podobě bezmocného a usouženého člověka nebo jako opuštěné dítě.“
Matka Tereza

Křížové cesty v Michalské kapli
V postní době se v pátek a v neděli v 17.15 modlíme v kostele P. Marie
Sněžné (Michalská kaple) společně křížovou cestu. Páteční povedou bratři
františkáni, nedělní pobožnosti křížové cesty povedou farníci. Proto
prosíme ochotné zájemce, aby se hlásili na faře.

Křížová cesta na Petříně
Na Květnou neděli 29. března v 15 hodin se opět sejdeme při tradiční
křížové cestě na Petříně, sraz bude u prvního zastavení. Po skončení si
můžeme krátce odpočinout ve farním klubu.
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Čekatelé křtu
Na 1. neděli postní, tj. v neděli 22. 2. byli při mši svaté v 9 hodin tři
katechumeni naší farnosti veřejně přijati mezi čekatele křtu, který by měli
obdržet o letošní Bílé sobotě 4. dubna. Pro tyto katechumeny budou ještě
během postní doby následovat tři veřejná skrutinia, a to na 3., 4. a 5. neděli
postní, tedy 8. 3., 15. 3. a 22. 3., opět při mši svaté v 9 hodin. Při skrutiniích
bude pan farář našim katechumenům spolu s celým shromážděním věřících
vyprošovat svobodu Božích dětí a osvobození od hříchu a Zlého ducha v tzv.
malém exorcismu. Během uvedených tří skrutinií se od katechumenů
očekává, že budou chtít více vnitřně porozumět Kristu, usilovat o upřímné
sebepoznání včetně hříchů, usilovat o pokání a toužit po Kristově spáse.
Děkujme Pánu za dar jejich víry a prosme za ně, aby je on sám připravil na
křest i na jejich další křesťanský život.

Dny víry
V rámci přípravy na Dny víry, neboli velkou evangelizaci Prahy, která
proběhne 30. 5. až 6. 6. a kterou chystají také členové františkánského
misijního týmu v čele s bratrem Jakubem, se můžete zapojit do modlitební
podpory zaměřené konkrétně na jednotlivé ulice naší farnosti. Kdo byste měl
zájem dlouhodobě se modlit za obyvatele či lidi, kteří pracují v jedné z ulic
naší farnosti, můžete se připojit a případně nahlásit na farní adrese
pms@efara.cz. Seznam ulic Vám zašleme na požádání spolu s mapou.

OHLÉDNUTÍ
Poohlédnutí za Tříkrálovým koncertem a sbírkou 2015
Nejprve bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na letošní sbírce,
zvláště koledníkům, dárcům, zpěvákům a těm, kteří mi pomáhali
s Tříkrálovým koncertem. Zaplněný kostel velmi milými posluchači byl tou
nejkrásnější odměnou. Již osmým rokem přichází s velmi otevřeným srdcem
známí sbormistři a hudební tělesa, která s nadšením koncertují. Tato akce
není pro ně jediná, kde zpívají bez nároku na odměnu, a tak se podílí na
charitativní činnosti. Dobrovolné vstupné je pak věnováno Tříkrálové sbírce.
Proto si myslím, že tradice Tříkrálového koncertu by měla být zachována.
Tříkrálová sbírka není jenom finanční záležitost, ale zároveň ukazujeme
zvláště na solidaritu a vzájemnou vstřícnost pomoci druhým, kteří to
potřebují. Otevřme se všem lidem, ať už jsou to zpěváci, těm kteří se
zaposlouchají do krásných vánočních tónů nebo kteří pomáhají. Díky jim
můžeme pomoci našim blízkým i těm, kteří žijí blízko nás nebo je máme ve
svém srdci.
Helena Podlahová
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Sedm statečných na sněhu

Z pátku na sobotu 16.-17. ledna se pod taktovkou bratra Eliáše uskutečnil
očekávaný dvoudenní lyžařský výlet otců a synů naší farnosti. Přes nepřízeň
počasí a intenzivní oblevu prvních lednových dnů se sedm odhodlaných
lyžařů vydalo do podhůří Krkonoš, do malebného horského městečka
Vysokého nad Jizerou. Páteční program byl zahájen jak jinak než večerním
lyžováním na osvětlené sjezdovce ski areálu Šachty. Po třech hodinách
nelítostného boje se svahem, rychlým sněhem a s gravitací, našli větrem
ošlehaní a příjemně unavení lyžaři zázemí v nedaleké roubence bratří
salesiánů. Za praskotu hřejících kamínek si všichni zúčastnění vychutnali
vydatnou večeři a v modlitbě zavzpomínali na své blízké. V sobotu se do
lyžařského dobrodružství zapojili i běžkaři Jarda s Pepínem, kteří obkroužili
běžecké okruhy ve Vysokém a heroickým výkonem vyběhli modrou
sjezdovku. Po dopoledním lyžování a výborných řízečcích od Ivči, se všech
sedm statečných s dobrým pocitem a ve zdraví vrátilo domů.
Martin Štefan
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DNY VÍRY V PRAZE
Letos během prvního červnového týdne se v Praze uskuteční řada
evangelizačních akcí, které obyvatelům hlavního města představí duchovní
rozměr křesťanství i životní styl věřících. Dny víry termínově navazují na
Noc kostelů, kdy zveme lidi do našich chrámů, zatímco při Dnech víry
chceme vyjít z kostelů ven a nabídnout víru i lidem ve veřejném prostoru.
Na programu bude celá řada kulturních, vzdělávacích i duchovních
aktivit pro všechny věkové kategorie. Kromě aktivit, které připravuje
organizační tým Dnů víry pod vedením Pastoračního střediska, bude pro
úspěch misií stěžejní také zapojení pražských farností a sborů. Zkušenosti
z obdobných městských misií ukazují, že stačí, když si každá farnost připraví
program třeba alespoň na jeden den nebo večer. Důležité je, aby byl určen
primárně pro lidi, kteří křesťanství neznají.
Zajímá vás evangelizace? Nevíte jak na to? Máte z ní strach či trapný
pocit? Rádi byste někomu řekli o své víře, ale nevíte, jak na to? Pak je určitě
vhodné navštívit některou z přípravných akcí, které se všechny konají
v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6):
Jak se dělá misie? – P. Patrick Collins CM
7. března mezi 9. a 17. hodinou vás zveme na seminář. P. Patrick Collins je
vincentinský kněz z Irska, uznávaný a vynikající kazatel na mezinárodních
konferencích, hudebník a univerzitní profesor. Překlad semináře je zajištěn.
Jedná se o základní informace o tom, co je podstatné na městské misii a jak
se připravuje: učení církve o misii, základní kroky v misii, jak se připravit,
zkušenosti.
O evangelizaci - čtyři středeční večery od 19 hodin.
11. března
P. Aleš Opatrný – Inspirace k evangelizaci v papežských
dokumentech
18. března
Kateřina Lachmanová – Každý křesťan je misionář
25. března
P. Jakub Sadílek OFM – Zkušenosti z evangelizací velkoměst
8. dubna
P. Pavel Semela – Evangelizační kurzy Alfa a jejich ovoce
Informativní setkání o Dnech víry pro všechny, kdo se chtějí připojit ve
farnostech a společenstvích, se uskuteční v pondělí 23. března v 19 hodin.
Základním předpokladem úspěšné evangelizace je spolehnutí se na Boží
pomoc – v kostele na poličce s tiskem je k dispozici text „Modlitby za dny
víry“, využijme ji ke společné nebo osobní modlitbě.
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Z DIECÉZE
Diecézní setkání mládeže
Od 23. do 29. března bude probíhat týden modliteb za mládež. Připojme se
alespoň krátkou modlitbou.
V pátek a v sobotu před Květnou nedělí, 27. a 28. března, jsou všichni mladí
zváni na diecézní setkání mládeže, které začne v pátek v 19.30 v kostele sv.
Ignáce na Karlově náměstí a bude pokračovat celou sobotu od 9.30 hod.
v salesiánském centru v Praze-Kobylisích.

Ekologická sekce České křesťanské akademie
zve na besedu „Krajina – vztah jednotlivosti a celku“, která se bude konat
v úterý 10. března v 17.30 v přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49.
O tématu pohovoří ředitelka Ekologické sekce České křesťanské akademie
RNDr. Mgr. Leona Svobodová, PhD.

K ZAMYŠLENÍ
Skrytý potenciál (2. část)
V Liberci jsem v roce 1978 tajně vstoupil do Řádu menších bratří,
františkánů. Otec Baptista, který mne přijímal, vymyslel takový systém, že
můžeme mít jako soukromé osoby domky, které v závěti odkážeme jiným
spolubratřím, a dům nám zůstane. Jenomže on sám před státem vlastnil dům,
měl napsanou závěť na jiného bratra, no a zemřel. Navíc to bylo v době, kdy
jsme byli stíháni za tzv. maření dozoru státu nad církvemi. Jeho rodný bratr
napadl závěť, že zemřelého bratra františkáni donutili, aby na některého
z nich napsal dům. To se úřadům tehdy hodilo, takže byl soud. Rodný bratr
zemřelého byl navrhovatel, bratr dědic odpůrce, no a mne zavolali jako
svědka. Bratr dědic mne poučoval: „V žádném případě nesmíš říct, že jsi
františkán. Víš, že nás stíhají a to by situaci jenom zhoršilo.“ Neměl jsem
moc chuti říkat v této záležitosti nepravdu, ale řekl jsem si: „V Písmu je
napsáno, nedělejte si starosti, co budete mluvit.“ Třeba se mě na to ani
nezeptají. Jenže soudce si mne zavolal do síně, vysvětlil mi spor a pak řekl:
„Tak se Vás ptám, jste františkán?“ A já byl úplně vyřízený, protože jsem si
myslel, že se mne na to nezeptá. A tak jsem začal odpovídat, ani nevím jak:
„Víte, už jsem toho o svatém Františkovi dost slyšel a četl, a tak si myslím,
že pořád ještě františkán nejsem.“ Z toho, jak se soudce tvářil, bylo zřejmé,
____________________________________________________________
Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze – březen 2015

7

že ho moje odpověď uspokojila, a to jsem nečekal. Řekl navrhovateli:
„Nejen, že jsme neobjevili nátlakovou skupinu františkánů, ale dokonce jsme
zjistili, že být františkánem, to není jen tak, to není jako když někdo řekne
‚já su svazák‘.“ Tak jsem postupně objevoval skrytý potenciál Božího Slova.
Navíc to bylo v době, která zjevně hlásání tohoto slova moc nepřála. Takové
zkušenosti byly důležitější než dlouhé studium. Řekl jsem si: tehdy to vyšlo,
příště to určitě vyjde také. Moje představa o plovoucí kře stále platila. Věděl
jsem, že co zakouším, už není skrytý potenciál, že už je to ta část, která se
dostala nad hladinu, ale vědomí ponořených devíti desetin, mě naplňovalo
nadějí a radostí.
V roce 1986 jsem tajně přijal kněžské svěcení. Bylo to na Slovensku v
obci Nová Lehota u Handlové. V té době jsem už neměl cestovní pas, kvůli
obvinění z maření dozoru, proto to muselo být u nás (tedy na Slovensku). Po
návratu jsem si říkal, že je vlastně všechno pořád stejné. Jak se to svěcení
projeví? Věděl jsem, že teď mohu sloužit mši nebo později zpovídat
a udělovat některé svátosti a kázat. Tam všude se skrývala moc Božího
Slova. Moc zkušeností jsem s touto silou neměl, jen to, o čem jsem už řekl,
nebo co jsem slyšel. Mnoho jsem slyšel vyprávět maminku o zkušenostech
jejich rodiny z války. Bylo to dost silné, protože šlo o osobní svědectví
člověka, u něhož jsem viděl, že to, co říká, je jeho přesvědčení. Po přijetí
svěcení jsem si říkal, že teď bude vše jiné, ale připadlo mi všechno stejné.
Nebyl jsem jiný člověk, dokonce jsem měl pokušení říkat si: „No, ta církev
je na tom bídně, když už i já jsem kněz.“ Občas však přece jen přišlo nějaké
pohlazení, nějaké znamení, že devět desetin je pod hladinou.
Tak třeba už v době totality mě prosily sestřičky z Jiřetína, jestli bych
nemohl navštívit jejich nemocnou sestru na onkologii v liberecké nemocnici.
V nemocnicích jsem jako doma, protože jsem v Ostravě před vstupem
k františkánům do Liberce jezdil na stanici záchranné služby se sanitkou.
Tak jsem na prosbu sester odpověděl, že přijdu. Sestřička ležela na pokoji
s jinými ženami. Mimo jiné tam byla dívenka, Renáta, které zjistili nádorové
onemocnění nedlouho před časem, kdy se měla vdávat. Sestřička mi o ní
šeptem povyprávěla a prosila mne, abych se jí ujal. To byla pro mne zcela
nová situace. Byl jsem tajný kněz, teď s tím mám přijít za mladou hezkou
dívkou a ani nevím, jestli z toho bude nadšena. Později, už po totalitě, jsem
totiž byl na návštěvě v nemocnici v hábitu a potkal jsem mladý manželský
pár. Když mě mladý pán viděl, řekl své manželce: „Tady se muselo stát něco
strašného.“ Uměl jsem si představit, že by tak nějak mohla reagovat
Renátka. Nejdříve jsem zašel za tatínkem nemocné a řekl jsem mu, že bych
jejich Renátku připravil na pomazání nemocných. Lidově se této svátosti
někdy říká poslední pomazání. Tatínek se zamyslel a moudře mi odpověděl:
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„myslím, že jí to určitě neuškodí.“ Vůbec jsem v té chvíli nemyslel na nějaké
bezpečnostní opatření a věděl jsem, že tatínek by mne mohl mít v hrsti,
kdyby mne chtěl třeba udat. Po čase byla Renátka připravena, jenže v době,
kdy měla svátost přijmout, jí bylo zle po chemoterapiích. Skoro bez přestání
zvracela a nemohla si na posteli ani sednout. Teprve, když jsem jí řekl, že
svátost nemocných je právě proto, aby jí bylo pomoženo v jejím stavu,
svátost přijala. Brzy na to jsem šel domů. Druhý den jsem za ní přišel ještě
s nějakou mládeží, Renátka seděla na posteli, usmívala se a dvě holky
poslala pro zmrzlinu. Byla to nezapomenutelná chvíle. Po čase byla
převezena do nemocnice v Rumburku. Jednou jsem takhle přišel na její
bývalý pokoj a ostatní ženy mi se smutkem oznamovaly: „tak nám Renátku
převezli“. Ani řeholní sestra už tam v té době neležela, a tak jedna babička
smutně říkala: „To už tu asi nepřijdete, že?“ Slíbil jsem jí, že za ní přijdu,
a chodil jsem tam až do její smrti. Byla z jiné církve. Nijak jsem ji
nepřesvědčoval, jen jsme se spolu modlili a bylo nám dobře. Takový
potenciál mimo jiné v sobě nese onemocnění jedné řeholní sestry. Renátce
jsem za čas byl také na pohřbu ve Varnsdorfu. Pohřeb je vždycky smutná
událost, a přece si nejvíce pamatuji vřelé objetí tatínka Renátky, když jsme
se setkali. Tak to byl skrytý potenciál, jak jsem se s ním setkával v mém
životě ve spojení s Božím slovem. Mám vždycky radost, když si na něj
sáhnu, i když někdy zůstává skrytý pod hladinou, ale dává o sobě vědět. Tam
je vlastně skrytý v pravém slova smyslu. V evangeliu je o skrytém
potenciálu ostatně přímo řeč, když Ježíš vypráví podobenství o rozsévači.
Rozsévač rozsévá semeno na každou půdu, ale užitek stonásobný,
šedesátinásobný nebo třicetinásobný přinesla ta semena, která padla na
dobrou půdu (Mt 13,3–23). Skrytý potenciál nás učí radovat se ze všech těch
semen. V každém je možnost (a možná i naše zodpovědnost).
menší bratr Antonín
(pokračování příště…)
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Pravidelné bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
pátek, neděle
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 kromě pátku a neděle
17.15 křížová cesta v kapli sv. Michala
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. 3. v 19 hodin.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
_____________________________________________________________
29. 3. Květná neděle
9.30 mše sv. s žehnáním ratolestí
v ambitu
11.30 mše sv.
15.00 křížová cesta na Petříně
18.00 mše sv.
____________________________________________________________
2. 4. Zelený čtvrtek
18.00 mše sv. na památku Večeře Páně
do 21.00 adorace v Getsemanské zahradě
_____________________________________________________________
3. 4. Velký pátek
od 8.30 bude otevřena Getsemanská zahrada
postní den
15.00 křížová cesta na nádvoří
16.00 velkopáteční obřady na památku
umučení Páně, po skončení obřadů
adorace pod křížem
_____________________________________________________________
4. 4. Bílá sobota
20.00 obřady Velikonoční vigilie se křtem
celebruje biskup Václav Malý
_____________________________________________________________
5. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně
9.00 mše sv. s žehnáním pokrmů
10.15 mše sv. s žehnáním pokrmů (pro
rodiče s dětmi)
11.30 mše sv.
18.00 mše sv.
_____________________________________________________________
6. 4. Pondělí velikonoční
9.00 mše sv.
11.30 mše sv.
18.00 mše sv.
(nebude mše sv. v 10.15 pro rodiče s dětmi)
10

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.
I. Vitoulová, T. Boková,
I. Záhorská

Výuka dětí – náboženství
pro děti 1.–4. tř. v pátek od 15.00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
v malém refektáři.

Nedělní setkání v Klubu
V neděli po mši sv. v 9 hod.,
cca od 10.00 do 12.30 hod.
Božena Harmáčková

Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu
od 17.00 s katechetkou
Mgr. S. Skřivánkovou v malém
refektáři.

Setkání ministrantů
V neděli po mši sv. pro rodiny,
cca od 11.15 do 12.15 hod.
bratr Bernard OFM

Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19.00 na faře. Sraz na
nádvoří.
Katechetka Simona Skřivánková.
www.simsk.cz

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.

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.
Sekulární františkánský řád –
společenství u PMS
Každou 1. neděli v měsíci (kromě
letních prázdnin a měsíce září) od
14.30 v kapli sv. Michaela.
www.sfr.cz
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Zveme všechny děti od 12 do 18 let
na dvoutýdenní letní stanový tábor s dlouholetou tradicí pořádaný farou
bratří františkánů u kostela Panny Marie Sněžné v Praze 1. Rádi uvidíme
i děti z jiných než katolických rodin.
Kdy: 18.7. - 1.8.2015
Kde: Radnice, louka u Radnické hájovny
Hlavní vedoucí tábora: Tomáš Paseka
Cena: 3.000 Kč
Kontakt: tompas987@gmail.com, www.facebook.com/letnitaborypms
Co tě čeká: tvořivé dílny, vzduchovky, příroda, bojové hry, lukostřelba,
šifry, odpočinek, soutěže, hry, boj o přežití, zdravověda a spousta zábavy.
Za podporu tábora děkujeme městu Radnice a MČ Praha 1.
Fara: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, pms@efara.cz, 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: S. M. Petra Liszková SCB, petra.liszkova@seznam.cz
Hodiny pro veřejnost: Po, Út 14–17; St 9.30–11.30, 14–17.30; Čt 14–15.30;
Pá 9–11.30.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz
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Redakce Sněženky: Alena a Zdeněk Bohdaneckých, tel: 604 238 059, bohdik@gmail.com
Uzávěrka příštího čísla je 20. 4. 2015. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

