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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok.
Novinkou bude, že se snad vyučování náboženství pro děti rozšíří tak, aby ty
menší mohly chodit už v září ve středu od 16 hodin a větší od 17 hodin. Jiná
skupina menších dětí, pokud bude mít zájem, může chodit od října v pátek v 15
hodin. Píši tento úvodník poslední srpnový večer, v předvečer 10. výročí mého
ustanovení do služby faráře naší farnosti. Možnost výuky náboženství se tedy
sice rozšířila, ve čtvrtky se naše farnost rozrůstá o posluchače radia Proglas,
jen by mi ještě udělalo velkou radost, kdyby se farních akcí zúčastnilo více
lidí, kteří přicházejí do našeho kostela. Myslím tím nejen zajišťování velkých
akcí jako je Noc kostelů nebo Tříkrálová sbírka, ale i obyčejných setkání
farností, kde bychom měli na sebe více času. Je potěšitelné, že na některé naše
společné úmysly pamatuje skupina živého růžence. Rok Milosrdenství je
v plném proudu, ale očekávám, že i po jeho oficiálním zakončení se
Milosrdenství uhnízdí v srdci každého z nás a tím i v naší farnosti. Máme
vlastně možnost se v roce Milosrdenství nechat nakazit Milosrdenstvím našeho
Pána a všechno dělat pro to, aby je i jiní zakusili. K tomu vám všem přeji
hodně požehnání.
menší bratr Antonín
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Z FARNOSTI
Změna bohoslužeb a provozu fary od září
Od září jsme se vrátili k běžnému pořadu bohoslužeb, opět jsou ve všední dny
mše svaté v 7, 8 a 18 hodin, v neděli je kromě mší svatých v 9, 11.30 a 18
hodin také mše svatá pro rodiče s dětmi v 10.15 hodin v kapli sv. Michala a
zpovědní pohotovost trvá ve všední dny od 9 až do 15 hodin (v sobotu do 12
hod). Hodiny pro veřejnost na faře jsou v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 14 do
16 hodin, ve středu 9.30–11.30 a 14–17 hodin, v pátek od 9 do 11.30 hodin.

Setkání farnosti
proběhne až v říjnu. V úterý 6. září bude ale setkání pastorační rady, která
prodiskutuje pastorační plán na školní rok 2016/17. Plán pak najdete na našich
webových stránkách v kalendáři. Setkání farnosti s farářem bude poprvé v říjnu
a dále pak každý druhý měsíc, bude se vždy po měsíci střídat se setkáním
pastorační rady.

Lucián zve
Každou neděli v 10.15 hodin bude opět mše pro rodiče
s dětmi, při níž se můžete setkat také s andělem Luciánem
(poprvé 4. září).
Více najdete na stránkách: www.lucianpms.cz

Výuka náboženství
•

•

Pro děti od 1. do 4. třídy budou dvě možnosti výuky náboženství (výuka
včetně přípravy na první svaté přijímání). První skupinka začíná ve
středu 7. září v 16 hodin s Mgr. Simonou Skřivánkovou ve farní místnosti
na nádvoří, druhá začne až v říjnu, v pátek 7. 10. v 15 hodin s Mgr.
Taťánou Lenfeldovou tamtéž.
Pro děti od 5. třídy začíná výuka náboženství ve středu 7. září od 17
hodin s Mgr. Simonou Skřivánkovou ve farní místnosti.

Biblická katecheze pro dospělé
Biblickou katechezi pro dospělé vede Mgr. Simona Skřivánková každou
středu od 19 hodin na faře, zahájení ve středu 7. září. Sraz je na nádvoří
před kostelem nebo zvoňte na faru.
__________________________________________________
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Setkání katechumenů
Příprava dospělých na křest se přesouvá z pondělků na úterky, takže bude
v tomto školním roce probíhat vždy v úterý od 19 hodin a začne 6. září.
Sraz na nádvoří před farou.

Pobožnost k mučedníkům
Ve čtvrtek 15. září bude večer po nešporách v kapli sv. Michala pobožnost
ke XIV františkánským bratřím mučedníkům.

Příprava na svátost biřmování
se bude konat vždy ve čtvrtek od 17.30 do 19.00. První setkání bude
6. října. Zájemci se mohou hlásit do konce září na faře nebo emailem:
tompas987@gmail.com.

Společenství pro mladé
Pro mladé, kteří se chtějí společně modlit, diskutovat a probírat život z víry,
bude setkání od října vždy ve čtvrtek od 20.00 na faře (poprvé 6. 10.).

Ministrantská brigáda v Hájku
Zveme všechny ministranty na víkend 16. až 18. září, ve kterém na ně čeká
chlapská práce v klášteře v Hájku, výborné hry i jedno překvapení. Hlaste se
bratru Bernardovi, bernard@ofm.cz, tel. 734 798 844.

***
Pozvání od sester paulínek
Dne 7. září od 17 hodin se v knihkupectví Paulínky na Jungmannově
náměstí 18 uskuteční prezentace posynodální apoštolské exhortace o lásce
v rodině Amoris leatitia (Radost z lásky) při příležitosti vydání českého
překladu dokumentu.
Pozvání přijali: překladatel dokumentu a biblista vyučující na KTF UK
ThLic. Jaroslav Brož SSL; doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D, vedoucí
katedry pastorálních oborů na KTF UK; a PhDr. Jana Šilhavá, vedoucí
Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském.
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Františkánské misie v Uherském Hradišti
Naši bratři františkáni spolu se sestrami františkánkami a dalšími přáteli
pojedou letos jako každoročně na misie. Letos budou misie v Uherském
Hradišti 28. září až 1. října 2016. Během akce se budou ve městě konat
přednášky, divadelní představení, diskuze, koncerty, výstavy, nebo nabídky
k modlitbě a duchovnímu programu. Program a více informací najdete na
www.frantiskanskemisie.cz.

Jáhenské svěcení
V sobotu 8. října 2016 v 11 hodin v kostele Panny Marie Sněžné vysvětí
biskup Karel Herbst SDB ke službě trvalého jáhna Františka Jirsu.

Z DIECÉZE
V Libni poděkují za svatořečení Matky Terezy
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 6. září 2016 od 17.00
hodin v libeňském kostele sv. Vojtěcha sloužit mši svatou na poděkování za
kanonizaci Matky Terezy z Kalkaty. Bohoslužby se zúčastní také libeňská
komunita sester Misionářek lásky – sester Matky Terezy.

Korunovace posledního českého krále
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 10. září sloužit od 11.00
hodin v katedrále sv. Víta mši svatou při příležitosti 180 let od korunovace
posledního českého krále Ferdinanda V. Dobrotivého.

Národní svatováclavská pouť 2016
Každoroční svatováclavská pouť za národním patronem do Staré Boleslavi se
bude konat 28. září. Poutní mši svatou bude od 10.00 hodin na Mariánském
náměstí celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, kazatelem bude pražský
arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Den předtím na Václavském náměstí
v Praze proběhne od 17.00 hodin Svatováclavské duchovní zastavení a
v 19.00 hodin dorazí relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi. V den svátku
sv. Václava bude ve svatovítské katedrále sloužena od 18.00 hodin liturgie ze
slavnosti národního světce.
__________________________________________________
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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 ve čtvrtek 15. 9. v 19.00 hodin.
***

Smetanova Má vlast v Obecním domě podpoří Ugandu
Srdečně vás zveme na 25. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha konaný
pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP. Koncert
podpoří Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě. Nemůžete-li se
koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, zašlete, prosíme, finanční dar
na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky:
749126/5500. Vstupenky v ceně od 450 Kč je možné zakoupit již nyní na webu
www.praha.charita.cz nebo v prodejní síti Ticketportal.
Smetanova síň Obecního domu v Praze 1
v pondělí 31. října 2016 od 19.30 hodin
Program: Bedřich Smetana: Cyklus symfonických básní Má vlast • Cena
Charity Česká republika 2016 (Slavnostní ocenění osobností, které se
mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla) • Účinkuje Symfonický
orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent Zdeněk Mácal • Moderuje Vladimír Kořen
***
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, Čt 14–16; St 9.30–11.30, 14–17; 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. 9. 2016. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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