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Motto:
Bůh nás žádá, abychom ho milovali, ne proto, že potřebuje naši lásku,
Franz Werfel
ale proto, že lásku k němu potřebujeme my.

Není na světě místa, kam bychom se mohli po vzoru Adamově ukrýt
před Boží tváří, není místa, kde nad námi nebdí Jeho ochranná ruka, kde
nás nechrání Jeho Láska.
A přece lidé tak často prchají, aby skryli své pochyby a nejistoty před
Tím, který jediný je může rozptýlit, nesou sebou své přítmí, které jedině
On může prosvětlit. Je to strach z vlastních hříchů a slabosti, je to pýcha
člověka, který sám chce být bohem?
Možná obojí. Je to ale hlavně malá víra, která nás vzdaluje od Pána a
kterou se vzdáváme podané ruky. Je to především škoda, kterou působíme
sami sobě, když odmítáme v plnosti přijmout dar, kterým je On sám.
JJO

______________________________________________________

EVANGELIZACE
(Listopad)
Aby nedošlo k nedorozumění, předesílám, že sice nejsem přítelem
květinových ani kamenných záplav nad hroby blízkých, ale rád tam
zapálím svíčičku anebo i postavím sochařské dílo, ač nebožtík nebyl právě
zasloužilým starostou města.
My Čechové občas sáhneme těsně vedle, a proto podobně jako velikou
východní předjarní slavnost SETKÁNÍ nazýváme hromnicemi, tak
předposlední měsíc v roce jmenujeme dušičkovým, jakoby hned první den
nedefiloval před námi průvod světeckých postav, hrdinů křesťanského
života – mužů, žen i dětí v čele s Ježíšovou Matkou Marií.
Podobně jako se v letošním roce vydalo mnoho lidí za jedinečným
zážitkem úplného zatmění Slunce, tak od chvíle golgotského zatmění
zvedlo se a dalo na cestu za sluncem Kristem mnoho lidí, aby se sami stali
cestou zářivými. Tolik lidí, že během dvou tisíciletí je to nespočitatelný
zástup v průvodu Panovníka Božího království, kterého nám liturgie
představuje poslední neděli církevního roku v závěru listopadu.
Liturgická čtení nejen této slavnosti, ale i předcházejících týdnů, připravují
na závěrečné setkání, které je formováno všemi setkáními předcházejícími.
V závěru budeme hodnoceni podle rozzářenosti, to je podle uskutečňování
Ježíšova dvojpožadavku v životě. Z tohoto pohledu objevujeme nové
souvislosti mezi oběma předkoncovými měsíci kalendářního roku.
V únorovém je naznačeno jedno z mnoha rozličných oslovení člověka –
jako jednotlivce – Bohem. V listopadovém pohledu skví se člověk ve
společenství jako jedna z mnoha kapiček rosy na košatém stromě církve
prozářená Kristovou slávou.
Jde vlastně nejen o to uslyšet výzvu a neopakovatelné, ale poslechnout,
zvednout se a jít, což v praxi znamená využít často roztodivné situace
všedních dní, které nám připravil Pán k tomu, abychom se zaměřili
k věčnému cíli = stávali se JÍM.
bratr Michal
P.S., které bych nazval: Spadla klec, je zavřeno a šmytec.
Po dlouhých diskusích posunuli jsme začátek jedné nedělní bohoslužby o
15 minut. Zarazilo mě zjištění, že lidé, přicházející dříve v 11.30,
přicházejí v 11.45 i později. Máme posouvat dál, a to přes to, že těmto
lidem vychází vstříc i návrat k středoevropskému času? Ale protože se tu
nejedná jen o jednu bohoslužbu, snad by pomohlo ustanovit opět ostiáře,

kteří ve staré církvi opozdilce (s ostudou) vpouštěli až při propuštění
katechumenů (po bohoslužbě slova). Jako Váš farář a proto, že Vás mám
rád, chci připomenout, že i zde jde o uskutečnění Ježíšova dvojpožadavku
lásky. Přehlížením může se nám přihodit, že zmeškáme i definitivně
poslední
spoj
a
uslyšíme:
„Neznám
vás!“
bratr Michal

Rok 2000 - očekávání zázraku
Jubileum roku 2000, této magicky působící cifry, je spojeno pro většinu
z nás se zvláštním pocitem očekávání, s nejasnou nadějí, kterou lze těžko
přesně vyjádřit. Snad podobný pocit měli lidé, oslavující rok 1900. Pro
někoho to budou bouřlivé oslavy Nového roku na ulicích měst, pro jiného
otázky, obavy i naděje, co přinese nové století, nové tisíciletí....
Pohled do minulosti nám ukazuje, jak klamné mohou tyto naděje být, jak
málo může znamenat - pomineme-li potíže v oblasti počítačů - pouhá
změna letopočtu. Jakoby čas, který jsme si sami určili, byl v našich rukou,
jakoby se svět, který jsme sami vytvořili, mohl změnit mávnutím
kouzelného proutku k obrazu našich představ.
Ten svět se však nezmění. Nezmění se, pokud člověk sám zůstane tím
starým člověkem starého tisíciletí, v němž naše snahy vnutit mu svůj řád a
svou vůli přivedly svět na pokraj propasti, na jejímž dně lze spatřit tu horší
z variant naší společné budoucnosti. Optimismus, který provázel příchod
20. století byl stejně klamný a falešný, jako by byla podobná očekávání
století jednadvacátého. Poučení z právě končícího století jsou pro
vnímavého člověka - a nemusí být zrovna křesťan - spíše podnětem k tomu,
aby si položil řadu otázek, které mají k euforii dosti daleko.
Toto století však přineslo, kromě dříve nevídaného utrpení
mnohých,
i něco nového: objevení, či znovuobjevení ducha, který trvale zneklidňuje
mysl i srdce dnešního světa jako naděje těch, kteří jej přijímají i špatné
svědomí jeho odpíračů. Skutečnými hrdiny 20. stol. jsou lidé, v nichž
zazářil duch Kristovy lásky a sebeobětování jako v životě Matky Terezy,
která ukázala skutečnou cenu každé lidské bytosti způsobem, který není
možno pominout. Svět konce našeho století dokáže občas spojit své síly i k
prosté obraně národů ohrožených genocidou, k níž dříve jenom přihlížel.
Proto věnuje církev a osobně Jan Pavel II. takový význam novému
tisíciletí a naší přípravě na toto jubileum. Je zvláště naléhavou výzvou pro
nás, kteří se rádi nazýváme křesťany, k tomu, abychom si znovu uvědomili
nezastupitelnost našeho poslání jako nositelů a šiřitelů Ducha, abychom se

konečně stali světlem světa a solí země. Aby náš hlas bylo vidět a cítit více
než ve století právě končícím, aby skrze nás Kristův duch pronikal do srdcí
a myslí, aby skrze nás promlouval jazykem srozumitelným lidem této doby.
Nové století a nové tisíciletí přinesou to, co my sami uděláme, tento svět
se počne měnit, pokud my sami dokážeme svou vlastní proměnou, že tento
zázrak je možný. Že Láska, pokora a oddaná služba dobru, nekladoucí si
nárok na odměnu, znamená víc než sobecké hromadění statků, moc a
úspěch. Že to vše, co přineslo utrpení 20. století lze překonat Radostnou
zvěstí starou dva tisíce let a přesto trvale platnou. Ba co více: my musíme
svými životy dosvědčovat, že právě ona je silou, která jediná dokáže měnit
tvář světa a přinést tak potřebnou radost a naději, že dokáže navrátit smysl
hodnotám, na které jsme dávno zapomněli.
Je to práce tichá a nenápadná, je to ale náš podíl na onom zázraku
proměny. Jubilem 2000 je darem, je příležitostí, která je nám dána,
abychom jako lidé i jako společenství naplnili důvěru, která nám byla
svěřena.
J.-J.Outrata
______________________________________________________

Z FARNOSTI
Výuka náboženství ve školním roce 1999/2000
ve františkánském klášteře u Panny Marie Sněžné,
vchod z Františkánské zahrady (bývalá Veselá škola)

předškolní děti a 1. tř.

čtvrtek 16.00 - 17.00

2. a 3. tř.
4. tř.
5. a 6. tř.
Katecheze mládeže

pondělí 17.00-18.00
pátek
15.15-16.15
pondělí 15.00-16.00
pondělí 18.00-19.00
středa
17.30-18.30
pátek
15.45-16.45

br. Filip a
br. Didak
br. Josef
br. Lukáš
br. Augustin
br. Felix

Příprava
na 1. svaté přijímání se koná každé úterý v 17:00 hod. v bývalé Veselé
škole - vstup z Františkánské zahrady (br. Filip),
na biřmování - každou středu v 18:00 hod. v malém refektáři (br. Regalát).
Jste zváni všichni, kdo máte o udělení těchto svátostí zájem.

Křest
V neděli 14. listopadu v 10.15 hod. při dětské mši sv. bude pokřtěn v
kostele Panny Marie Sněžné nový člen našeho společenství - Matěj Polák.
Přejeme jemu i rodičům hojnost Božího požehnání, síly a trpělivosti.
Připojme se všichni modlitbou.

Sněmovní kroužek
V říjnu se nás sešlo celkem 12 a svěřovali jsme si, co každému z nás dávají
tato setkání, a co očekáváme od sněmu. Shodli jsme se na tom, že každé
společenství má význam, obohacuje nás, umožňuje nám větší rozhled, více
informací o církvi, o životě v ní, jak my osobně můžeme působit ve
společnosti, aj. Dohodli jsme se na programu do konce roku 1999. Na
příštím setkání 16. 11. se budeme zamýšlet nad vztahem k odloučeným
bratřím. Podklady si můžete vyzvednout na faře, nebo se zamyslet nad
texty Ef 4, 3-6, Lumen Gentium 15.
.
Zajímavý článek o "sněmování" si můžete přečíst v Perspektivách č. 10/99
(příloha Katolického týdeníku č. 44).
L.
Jirsová

Za bratry do Plzně
Pavilónek uprostřed zelenajícího se palouku byl plný lidu. Staří, děti, mladí
- opravdu, nedalo se říci, kdo převažuje. Na pódiu piáno, dvě kytary a
flétna, okraje posázené "spolčy", kočárky s dětmi, dole pod oknem prostý
stůl a za ním dva celebranti františkáni. Bylo devět hodin, ranní plzeňská
parková mše právě začínala. Bratr Šebestián se obrátil k nejmenším
místním se záludnou otázkou: "Viděli jste ten autobus? To přijeli nějací
Pražáci. A teď se sem k nám nacpali a ani se sem už sami nevejdeme…tak
co s nimi uděláme?"
Plzeňští nakonec se svými hosty z Prahy udělali to nejlepší, co se dalo:
když skončila mše v pavilónku, odvezli nás bratři Šebestián, Jiří a Jeroným
do svého domečku na sídlišti a rozsadili všude možně k pohoštění. Bylo to
skoro jak za prvních křesťanů - jeden vytáhl košík rajčat, jiný rohlíky,
chleba se salámem, dokonce řízky, "a dělili se o jídlo s radostí a s
upřímným srdcem." K tomu veliký hrnec výborné polévky.
Po obědě nás čekala návštěva jednoho opravdu krásného a zvláštního místa
- meditační zahrady pana Hrušky. Je to zahrádka jako dlaň, ale zdá se
veliká - ani místečko v ní totiž není prázdné. Bylo pod mrakem a lehounce
krápalo do jezírek s červenými kapříky, když jsme společně prošli dvojí

křížovou cestou, Krista a politických vězňů - muklů z padesátých let.
Provázel nás pan správce, protože stavitel zahrady právě pobýval v Kanadě
u svého kamaráda a bývalého spoluvězně.
Když si kvůli třem lidičkám (byl jsem mezi nimi), kteří potřebovali odjet
dřív, zajel celý autobus k nádraží a pak nám mával a odjížděl, došlo mi, co
všechno může znamenat společenství.
Filip M. Outrata

Nový oddíl...se schází ve středu: 16:15-17:30
Pojď si s námi hrát! Pojeď s námi do přírody! Poznej nové kamarády!
Zveme všechny holky a kluky ve věku od 6ti do 13ti let do našeho nového
oddílu. Budeme se scházet jednou týdně zatím v prostorách bývalé Veselé
školy (po dokončení rekonstrukce ve farním klubu) a občas na víkend
vyrazíme za dobrodružstvím mimo Prahu.
Máří a
Pája

Mše svatá pro rodiny s dětmi u františkánů
Brzy po revoluci, asi v roce 1992, byla v kostele Panny Marie Sněžné
zavedena mše svatá pro rodiny s dětmi, měli bychom spíše říkat pro děti s
rodiči, neboť hlavně pro děti je tato bohoslužba určena.
Už jste se jí také zúčastnili?
Mše sv. je tedy určena především dětem a s nimi přicházejícím
rodičům, prarodičům, sourozencům… Ale když se rozhlédneme, vidíme
spoustu starších lidí, kteří přicházejí z nejrůznějších důvodů - kaple je
vytápěná, děti a mládež mají v sobě zvláštní náboj, dodávají energii
staršímu. Pak tu jsme my, kterým děti již pomalu odrůstají nebo již
odrostly, ale atmosféra je tak spontánní, srdečná, je to společenství, do
kterého patříme, navzájem se známe i když třeba jen "od vidění", a
nechceme jej opustit. Některé z nás zase oslovuje hudba, kytarový
doprovod, jednoduché melodické písničky a všudypřítomné děti.
Ale co to znamená právě pro ty, pro které je tato mše svatá v 10.15
každou neděli v kapli sv. Michala určena?
Nemohou si sednout, neboť většina míst je již obsazena a děti pak
zůstávají vzadu, aby svojí neposedností nerušily. A při pozdním příchodu
se už také dopředu nederou, aby na sebe neupozornily. Někdo z rodičů zase
z ostychu zůstane vzadu, i když by dítě chtělo být blíže oltáře, lépe vidět a
slyšet.
Co z toho vyplývá?
Rodiče s dětmi, snažte se přicházet včas, nejméně pět minut před
začátkem mše svaté, tj. 10.10 hod. a ještě si pohodlně sednete.

A pro nás starší je to námět k zamyšlení. Samozřejmě, bohoslužby jsou
veřejné, můžeme chodit kamkoli a kdykoli, ale mějme přece jen ohled
na tyto malé a dospívající, kteří se na život připravují. My dospělí bychom
k nim měli být trpěliví a pozorní.
A ještě na jednu zvláštnost jsme si zvykli při této mši svaté, je to
pozdravení pokoje. Otec Norbert Šamárek, který stál při počátcích toho
všeho, nás každou neděli oslovil při pozdravení pokoje netradičním
pozváním - „nyní uděláme řetěz lásky“ a všichni odpovídáme: „pokoj a
vzájemná láska ať zůstává vždycky s námi.“ Dodnes toto vzájemné
propojení rukou vytváří řetěz od oltáře až dozadu a zůstává krásným
zvykem, který zdůrazňuje společenství lásky kolem jednoho stolu. I když
naše mentalita nedovolí projevit navenek vnitřní radost, toto zavlnění
rukou najednou v celé kapli má svou jedinečnou sílu a symboliku, jsme
spojeni v Kristu a s Kristem.
Je třeba, aby nově příchozí, byli pozorní a vnímaví k těmto zvykům.
Musíme si uvědomit, že přijdu-li výjimečně do jiné farnosti, než obvykle
chodím, mohu očekávat něco specifického pro tuto farnost, a při „dětské“
jde právě o pozdravení pokoje.
Ludmila Jirsová
_____________________________________________________

DOPORUČUJEME
Lyžování v Krušných horách - fara Horní Hamry - Nejdek u
Karlových Varů
Budova je dobře vytápěná, sprchy s teplou vodou, vybavená kuchyň,
lednice, mrazák, velká společenská místnost v přízemí. Pokoje: 3 po 4
lůžkách (možnost přistýlky), 1x 5lůžkový, 1x 3lůžkový, povlečení vždy
dostanete. 200 m od fary je dětská poma a modrá sjezdovka, do 2 km další
3 sjezdovky, hned za farou louka pro malé sáňkaře
Informace: manželé Demčákovi, tel: domů: 017/ 38 26 156,
fara: 017/ 38 26 628.

Lyžování v Alpách s účastí duchovního. Zájezdy pořádá farnost sv.
Ludmily Praha-Vinohrady a sv. Václava-Vršovice (přednostně pro mládež)
ve dnech 5.-13. 2. 2000 a 11.-19. 3. 2000. Děti do 13 let pouze v
doprovodu rodičů nebo starších sourozenců. Ubytování je v rekreačních
domech v Rakousku v údolí Lechtal, lyžařské středisko Warth.
Přihlášky a informace: Olga Polanská, tel./fax: 02/72 73 03 22.

______________________________________________

SOUTĚŽ
Poznej Písmo Svaté
V následujících sedmi měsících proběhne v naší farnosti soutěž, kterou
jsme nazvali Poznej Písmo Svaté. Každý jednotlivý měsíc bude zvlášť
hodnocen a v červnu bude vyhodnocení za všech sedm měsíců dohromady.
Na nejúspěšnější účastníky čekají odměny.
Pravidla soutěže: Každý soutěžící napíše na papír své jméno, adresu,
věk, jméno příslušného měsíce a samozřejmě odpovědi na otázky, které
najdete ve Sněžence. Takto nadepsaný list s odpověďmi odevzdejte na faře
nebo vhazujte do vysoké urny na peníze v kostele vpravo u vchodu do
kaple (používejte papír A5 a dobře ho 2x přeložte).
Odpovědi na dané otázky najdete nejspíše v doporučeném textu z
Písma.
Zároveň doporučujeme přečíst si nejen úryvek z Písma potřebný k
soutěži, ale každý den v četbě pokračovat. Samozřejmě je možné číst i jiné
části Písma a ten, kdo přečte třeba za prvních čtrnáct dnů měsíce celý
doporučený text, tak může pokračovat ve čtení dál podle vlastního výběru.
Při čtení je lepší přečíst kratší úryvek a chvíli se nad ním zamyslet, než
číst dlouho. Je důležité, kolik dnů v měsíci si člověk udělal čas a přečetl
aspoň kousek. Čtení z Bible by se mělo pro nás stát každodenní
samozřejmostí.
Soutěžní otázky jsou pro tři věkové kategorie rozdělené podle
obtížnosti. Některé otázky jsou pro všechny kategorie společné. Vše je to
vyznačeno na stránce s otázkami.
Za každou zodpovězenou otázku může získat soutěžící jeden bod, pokud
odpoví správně. Půl bodu pokud je odpověď částečně správná. Nebo žádný
bod, když odpoví špatně nebo neodpoví.
Kartičky za soutěžní měsíc odevzdejte na faru (v kostele), do data
uvedeném na lístku s otázkami. Pokud budou kartičky odevzdány později,
tak se může stát, že se už nedostanou do vyhodnocení daného měsíce.
Soutěžní otázky budou zodpovězeny vždy v dalším čísle Sněženky.
V případě nejasností se můžete obrátit na sestry na faře.
Odpovědi za měsíc listopad odevzdejte na faru (nebo vhoďte do urny)
do 30. listopadu 1999.
Soutěž Poznej Písmo svaté proběhla ve školním roce 1998/99 v celém
děkanátě Svitavy. Pro naší farnost jsme soutěž upravili. Podklady nám
poskytl
bratr
Regalát.
redakce

Listopad - doporučený text: Lk 1-7
(a: 8-11 let,

b: 12-15 let,

c: 16-99 let)

1. abc/ Co je to Písmo svaté?
2. abc/ Jak se dělí Bible?
3. abc/ Co obsahují evangelia?
4. abc/ Co udělal Ježíš Kristus, aby lidé věděli, že má moc odpouštět
hříchy?
5. a/ Kde se narodil Pán Ježíš?
bc/ Která jména jsou v seznamu apoštolů více než jednou?
6. a/ Jak se jmenoval anděl, který se zjevil Zachariášovi?
b/ Jak sloužila Bohu prorokyně Anna?
c/ O kolik byl starší Jan Křtitel než Pán Ježíš?
7. a/ Jak dlouho byla Panna Maria u Alžběty?
bc/ Proč napsal svatý Lukáš evangelium?
8. a/ Co dělal Zachariáš v chrámě, když se mu zjevil anděl?
bc/ Odkud z Bible jsou vzata slova: "Pane, nezasloužím si, abys ke
mně přišel, ale řekni jen slovo..."?
9. ab/ Co udělala Šimonova tchýně, když ji Ježíš uzdravil?
c/ Proč nemáme soudit druhé lidi?
10. a/ Která první slova řekl anděl pastýřům, když jim oznamoval
narození Mesiáše?
b/ Do které kněžské třídy patřil Zachariáš?
c/ Podle čeho poznáme dobrého člověka?
Připomínáme, že
odpovědi za měsíc listopad odevzdejte do 30.listopadu 1999 na faru
nebo v neděli vhazujte do vysoké urny na peníze v kostele vpravo u vchodu
do kaple sv. Michala (používejte papír velikosti A5 a dobře ho přeložte).

_________________________________________
NEPŘEHLÉDNĚTE
Svatý Martin
Sv. Martin žil ve 4. stol.a my si dodnes připomínáme dobrotu jeho srdce.
Martin byl v mládí římským důstojníkem. Jednou přijížděl na koni do
otcova rodného města Amiens. Před branami seděl polonahý žebrák a třásl
se zimou. Martin roztrhl mečem svůj důstojnický plášť na dvě části a jednu
věnoval žebrákovi. V noci pak měl sen, ve kterém viděl Krista zahaleného
do svého pláště, jak říká: “Tento plášť mi daroval Martin.“
Když zemřel biskup v Tours, lidé si na jeho místo zvolili Martina. Ten se
ale ze samé skromnosti ukryl mezi husami, které jej samozřejmě
prozradily. (Proto je pečená husa součástí svatomartinské hostiny.)
Na svátek sv. Martina bývají leckde u jeho svatyní průvody (Mnichov,
Bratislava). Možná, že bychom tento krásný zvyk mohli zavést také u nás.
A kde jinde než právě u rotundy sv. Martina na Vyšehradě. Co říkáte?
Ve čtvrtek 11. listopadu se objeví na královském Vyšehradu sv. Martin. Že
tomu nevěříte? Přijďte se přesvědčit!
Sejdeme se v 17:00 hod. před rotundou sv. Martina. Sebou si nezapomeňte
vzít dobrou náladu a lampiónek. V 16.00 hod. se můžete zúčastnit mše
svaté.
Jiří Petrus

Diskusní večer
8. listopadu ve 20.00 hodin
Foerstrova síň kostela sv. Vojtěcha,
Praha 1, (za Národním divadlem) Pštrossova ul. – vchod přes faru
Na téma: Náboženské vysílání Českého Rozhlasu
Hlavní diskutující: Jiří Zajíc, redaktor náboženského vysílání ČR
Miloš Rejchrt, bývalý redaktor náboženského vysílání ČR.
Zve: farnost sv. Vojtěcha

Pozvání
na Adventní večer oživující život a dílo RNDr. Jiřího Mrázka , který se
bude konat v pondělí 6. prosince 1999 v 19.30 v Mramorovém sále paláce
Lucerny. V diskusi nabízíme prostor pro dialog a tím i možnost vyjádřit
názor k otázce: Je víra rovnocenný partner vědy?
(Svou účast potvrdil i dr. Jiří Grygar.)
IMPULS
Svobodné přednáškové forum

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny: 6:40 (při mši sv. ranní chvály kromě So), 8:00,
18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (dětská), 11:30, 18:00
Každý Čt v 17:00 mše svatá pro mládež.
Každý Čt v 19:00 eucharistická adorace v kapli sv. Michala.

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Listopad 1999
1. 11. Po
2. 11. Út
6. 11. So
7. 11.

16:00
9:00
14:00
14:00
14:00

9. 11. Út
10. 11.
13. 11.
15. 11.
16. 11.
19. 11.
21. 11.
28. 11.
5. 12.
7. 12.

St
So
Po
Út
Pá
Ne
Ne
Ne
Út

17:00
15:00
8:00
17:00
17:00

15:00
16:00

Slavnost Všech svatých
Památka zesnulých
Setkání farnosti
Úklid kostela
Rekolekce SFŘ (přístupno každému)
Shromáždění SFŘ
Plavání v YMCA
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Setkání výtvarníků – mše sv.
Přednáška s diap.- Anglie
Slavnost sv. Anežky České
Připomínka 14 umučených bratří
Sněmovní kroužek
Vernisáž výstavy
Slavnost Ježíše Krista Krále
1. neděle adventní
Mikulášské setkání dětí z farnosti
Setkání farnosti

kaple sv. Michala

kaple P. M. Pasovské
kaple P. M. Pasovské

malý refektář kláštera
kaple sv. Jana

Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého:
24. 10.-17. 11. Petr Wegner: Fotografie z Indie
20. 11. - 7. 12. Olga Černohorská: Výukové kapsáře a hračky
Náklady na vytištění tohoto čísla Sněženky jsou 4,- Kč.
Dobrovolné příspěvky vhazujte laskavě do pokladničky v kostele.
____________________________________________________________
Kontaktní adresy redakce:
Farní úřad., Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 462 43
Outratovi, Krakovská 24, Praha 1, tel.: 222 121 55
Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 231 35 13

