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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
měsíc leden byl vždycky spojen s ekumenickou bohoslužbou v našem
kostele. Tentokrát se budeme za jednotu samozřejmě také modlit. Týden
modliteb za jednotu je vždycky od 18. do 25. ledna, tj. od památky Panny
Marie Matky jednoty křesťanů do svátku Obrácení svatého Pavla,
apoštola. Oficiální setkání však u nás bylo v prosinci. Teď v lednu na nás
nevyjde řada. Ovšem více než oficiální setkání je potřeba trvale prožívat
bratrství mezi křesťany a hledat, co nás spojuje. Na oficiálních setkáních
a modlitebních shromážděních je hezké to, že slyšíme, jak křesťanské
hodnoty a názory vycházejí z úst našich bratří a sester, kteří patří k jiným
křesťanským církvím. Takové porozumění vždycky zahřeje. Určitě
takováto setkání budou, i když ne v našem kostele. Vybízím všechny,
kdo by se mohli s radostí zapojit. Přeji také této naší Sněžence, aby nás
v roce milosrdenství povzbuzovala k jednotě v rámci farnosti, rodin,
katolické církve i s ostatními křesťany. Také vám všem přeji a vyprošuji
radost z prožívané jednoty!
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI I DIECÉZE
„Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srov. 1P 2,9)
Uvedený nadpis představuje letošní téma Týdnu modliteb za jednotu
křesťanů (18. až 25. ledna). Textového průvodce naleznete na internetu na
adrese www.ekumenickarada.cz. Ekumenická slavnost, která proběhne
v pondělí 18. ledna v 18.00 hod. za účasti nejvyšších představitelů
křesťanských církví, se uskuteční v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích. Bohoslužbě bude předsedat kardinál Dominik Duka OP,
arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference. Kazatelem bude
Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické
a místopředseda ERC v ČR.
Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním
ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám
a připravuje Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu
s kázáním P. Mgr. Marka Váchy, PhD. Toto ekumenické setkání se
uskuteční v úterý 12. ledna 2016 od 18 hod. (předpokládaný konec do 19
hodin) v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

Ekumenická
bohoslužba
a
následné setkání v klubu
proběhlo v naší farnosti v pondělí
7. prosince 2015 a slovem jej
provázeli: Antonín Dabrowski,
Ester Čašková, Martin Švehla,
Kateřina
Merglová,
Daniel
Majer, Michal Balcar, Pavel
Mošner, Ivana Procházková, Ema
Blažková. Hudebně doprovázeli
manželé Radovi.

Udělování svátosti nemocných
Ve středu 17. února bude v našem kostele udělována svátost nemocných při
ranní mši sv. v 8.00 hod. Příprava proběhne 15. a 16. 2. rovněž při ranní mši
sv. v 8.00 hod. Zájemci nechť se přihlásí v sakristii nebo na faře. Pokud
znáte nemocného, který nemůže přijít do kostela, domluvte se na faře nebo
s knězem.
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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.
I. Vitoulová, T. Boková,
M. Komárková, I. Záhorská
Nedělní setkání ve farní místnosti
V neděli po mši sv. v 9.00 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.
br. Šimon
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 ve farní místnosti.
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 1.–4. tř. v pátek od 15.00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
ve farní místnosti.
Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu
od 17.00 s katechetkou
Mgr. S. Skřivánkovou ve farní
místnosti.
Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19.00 na faře. Sraz
před farou.
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.
Sekulární františkánský řád –
společenství u P. Marie Sněžné
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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DOPORUČUJEME
Pozvánka na 4. benefiční ples pro Kashitu pořádaný pod
záštitou farnosti
Stejně jako loni vás i letos zveme na benefiční ples pro Kashitu. Loňský zisk
byl poslán na stavbu podlahy v základní škole, a ta je již hotová! Letošním
plesem podpoříme projekt střední školy.
Ples se bude konat 5. února v krásném secesním sále Na Marjánce
v Praze-Břevnově. Opět se uskuteční pod záštitou farnosti, jste tedy velmi
vítáni! Více informací o plese: http://pratele.newrenato.org/. Vstupné
200 Kč. Sponzorské vstupné 250 Kč. (Vstupenky jsou ještě k dispozici i na
faře.)
Kashitu je venkovská oblast v Zambii. Působí zde organizace New
Renato. Vzdělává místní obyvatele a zajišťuje jim jinak těžko dostupnou
zdravotní péči. Organizace Přátelé New Renato této zambijské organizaci
pomáhá předáváním know-how, duchovně a finančně.
Přátelé New Renato

___________________________________________________
Pravidelné 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 pátek 15. 1. v 19 hodin.
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; www.lucianpms.cz

________________________________________________________
Redakce Sněženky: Alena a Zdeněk Bohdaneckých, tel: 604 238 059, bohdik@gmail.com
Uzávěrka příštího čísla je 20. 1. 2016. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 4 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

