
 

 

 

 

 

 

 

Sněženka farní 
      Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 

 
 
Drazí čtenáři! 

Máme zde dobu adventní, dobu očekávání, dobu covidovou, dobu nouzového 

stavu. Je to čas, kdy naše jistoty berou za své. Je zde čas výzvy: „Připravte cestu 

Pánu!“ Na stromech bez listí je krásně vidět, jak jsou rostlé a s rozpjatým 

větvovím očekávají novou mízu a tím nový úkol. Co je vidět na nás? Jsme také 

jakoby opadaní. Vím, že Vánoce jsou krásné a zároveň emočně nejnáročnější 

období v roce. Životní osudy jsou častokrát zamíchané, a ne vše dokážeme přijímat 

s odevzdaností, kterou bychom chtěli mít. Ale jsou i jistoty a naděje. Vánoce jsou 

o narození Spasitele, který vládne navěky. Ač bezbranné dítko, přeci Bůh. Ač 

temnota a nepochopení, přesto světlo a pochopení. Kde máme své kořeny? Z čeho 

čerpáme svou životní sílu a energii? Ježíš je pravý vinný kmen! Většina stromů má 

naději, že přijde jaro a obléknou se do krásné zeleně. My křesťané máme naději, že 

s Boží pomocí překleneme tíhu tohoto času a vánoční hvězda nám ukáže cestu, 

kudy máme jít, abychom nalezli Spasitele. 

 Těším se na Štědrý den, na naše malé andílky s lucerničkami rozsvícenými 

betlémským světlem na první mši vánoční v 16.00 hodin. Těším se i na Václavské 

náměstí, kde bude ve 22.00 hodin štědrovečerní bohoslužba slova. 

 Požehnání pro každého z vás i pro vaše blízké! Ať prožijete tento čas v radosti, 

a s odvahou vykročíme společně do nového roku. Bůh nám žehnej! 

Váš Filip 

Ročník XXVII.                                                           Prosinec 2021 
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Z FARNOSTI 
 

Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky, 

případně web a Facebook. 

 

 

 
 

• V sobotu 4. prosince proběhne ve Františkánské zahradě bojovka po 

stopách sv. Mikuláše. Vše se odehraje pouze venku. Sraz 

v 15.50 hodin na nádvoří před kostelem. V 17.15 hodin se 
vrátíme na nádvoří, kde předem přihlášené děti Mikuláš 

obdaruje malým balíčkem (příspěvek na balíček 100 Kč). 

Kontakt Lenka, tel. 737 810 949, 
MikulasPMS@seznam.cz. 

• V úterý 7. prosince bude v našem kostele od 16.30 hodin adventní 

koncert, podrobnosti na webu, na FB a na plakátcích v kostele. 

• V pátek 10. prosince na Památku Panny Marie Loretánské se 

uskuteční poslední hájecká pouť v tomto roce (a zároveň první 
v novém církevním roce 😊 ). Mši sv. v 11.00 hodin celebruje P. Jan 

Maria Vianney Dohnal OFM, mši sv. v 18.00 hodin celebruje P. Radek 

Tichý. 

• V úterý 14. prosince v našem kostele zazní koncert pěveckého 

smíšeného sboru Kakofon, a to v 19.30 hodin – podrobnosti uvedeme 
včas na webu, na FB a na plakátcích v kostele. 

• V sobotu 25. prosince – pokud to protiepidemická opatření umožní, 

budeme po ranní mši sv. v 9.30 hodin zpívat koledy. Prosím, přineste 

si s sebou hudební nástroje. 
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Dopolední adorace 
Již od listopadu probíhá opět u nás v kostele (v Michalské kapli) dopolední 

adorační modlitba. Můžete tedy přicházet každý všední den od 9–12 hodin 

a spočinout před nejsvětější svátostí. Pokud byste nám chtěli pomoci jako 

adorační služba, ozvěte se prosím pastorační asistentce Zuzce Rebcové na tel. 

723 955 524 nebo e-emailem: rebcova.zuzana@gmail.com. Na webu Panny 

Marie Sněžné v aktualitách najdete tabulku, ve které jsou naši služebníci 

zapsáni a do které rádi zapíšeme i vás. Budeme moc vděčni za vaši pomoc, aby 

byla krom modlitby zajištěna i bezpečnost a možnost otevření kaple. 

 Adorační služba trvá vždy hodinu a pro jistotu a bezpečnost jsou na každou 

hodinu zapsáni vždy dva služebníci. 

Zuzana Rebcová 

 

Přímluvní andělé v kostele Panny Marie Sněžné 
Se začátkem adventu opět přilétli do kostela Panny Marie 

Sněžné naši sněžní andělé. Hned u sloupu za vstupem do 

kostela najdete až do Vánoc košíčky s papírovými andělíčky, 

na které můžete psát své modlitby, svá přání, nebo své 

bolesti i radosti a modlit se na oplátku za přání druhých. 

Prosbami popsané andělíčky, prosím, přineste do Vánoc 

nazpátek, protože všichni budou před Štědrým dnem 

zavěšeni ze stropu kostela a budou nás tak těšit po celý vánoční čas…  

 

Zuzana Rebcová 

 

Tříkrálová sbírka 2022 
Milí přátelé a příznivci Sněženky a Tříkrálové sbírky, blíží se termín další TKS 

a i letos nás čeká pár změn. Vzhledem k epidemiologické situaci, která 
mnohým v loňském roce zabránila tradičnímu způsobu koledování, je 

připraven „bezkontaktní“ scénář. Nevíme, jak se situace bude vyvíjet, ale 

pokud nebudeme moci jít koledovat a přitom zpívat, je tu připraven náhradní 
plán. Pro tento ročník byl vytvořen systém QR kódů a rovněž i z loňska 

narychlo připravený plán online kasičky. Novinkou je také, že online kasička 

bude letos přístupná všem organizacím v charitní síti, a to jak v Praze, tak 
mimo Prahu. Naskenováním QR kódu do bankovní mobilní aplikace (jakékoli 

banky) lze provést platbu Tříkrálové sbírky přímo ve prospěch naší organizace. 

Doufáme však, že se opět sejdeme na našem již tradičním koledování na 
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Jungmannově náměstí. Společně děti i dospělí, a to v neděli po dětské mši 

svaté 9. ledna 2022. Všichni jste srdečně zváni a budeme se na vás těšit! Určitě 

sledujte i aktuální zprávy na nástěnce a v ohláškách. 
Za organizátory 

Alena Bohdanecká 
 

Obecné informace k TKS: 

Tříkrálová sbírka bude v roce 2022 prováděna: 
1. Koledováním do zapečetěných kasiček, přenosných a stacionárních (od 

1. 1. 2022 do 16. 1. 2022). 

2. Online kasičkou: zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky 
bankovním převodem, skrze formulář na webových stránkách 

Tříkrálové sbírky (od 1. 12. 2021 do 30. 4. 2022). 

3. Bezhotovostním převodem skrze přidělený QR kód (viz str. 16), nebo 

bankovním převodem s přiděleným variabilním symbolem (od 1. 1. 
2022 do 31. 1. 2022). 

Upozornění: Z důvodu rekonstrukce sídla ADCH v Londýnské bude letos 

Tříkrálová kancelář v ulici Jugoslávská 27, Praha 2. Je to ulice, kterou jezdí 
tramvaje mezi Náměstím Míru a I. P. Pavlova. 

 

 
  

OHLÉDNUTÍ 
 

Narozeninový dárek otce Filipa 
S radostí oznamujeme, že o. Filip využil narozeninové dárky od farníků a 

zúčastnil se dvou kuchařských workshopů. Obě akce se mu velice líbily a my 

věříme, že nabyté vědomosti využije k prospěchu všech. 😊 
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Modlitba nad hroby františkánů 
 

 
 

V úterý 2. listopadu jsme se s bratry františkány pomodlili na Olšanském 

hřbitově u hrobu zemřelých bratří. Bohoslužbu vedl provinciál o. Jakub. Pro ty, 

kteří by františkánské hroby kdykoliv během roku rádi navštívili a nevědí, jak 

se k nim dostat, přikládáme označenou mapku. 
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Modlitba za zemřelé na hřbitůvku za kostelem 
V neděli 7. listopadu po dětské mši svaté jsme se se svíčkami vydali na 

hřbitůvek za kostelem Panny Marie Sněžné, na který náš šikovný br. Angelo 

vyrobil a instaloval krásný nový dřevěný kříž. Společně jsme se s o. Filipem 

a o. Bonaventurou pomodlili za naše drahé zesnulé a za duše v očistci. 
 

 

 

 

Výroba adventních věnců 
V sobotu 27. listopadu jsme se v ambitech a 

v refektáři kláštera sešli na oblíbené akci 

vyrábění adventních věnců. Vše probíhalo dle 

přísných hygienických pravidel, s potvrzením 

o očkování, o prodělané nemoci apod., 

a samozřejmě s respirátory. I přes tento 

drobný, avšak nutný hendikep, si lidé 

s radostí vytvořili okolo sedmdesáti krásných 

různorodých věnců, které si během nedělních 

mší svatých mohli nechat v kostele posvětit. 

Součástí akce byla i kavárna o. Filipa a malý 

jarmark s pletenými výrobky, hrníčky a 

vícero druhy oplatek… Všichni jsme si 

„věncování“ užili a pro ty, kteří to v sobotu 

nestihli, jsme „dílnu“ otevřeli i v neděli po ranní mši svaté. 



_____________________________________________________ 

Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – prosinec 2021                                            7 

Vánoční kuličky babičky Inge 
V listopadovém adventním vydání Sněženky vám opět přinášíme další 

oblíbený recept našich farníků, a to nepečené „Kuličky babičky Inge“. Jedná se 

o naprosto jednoduché prvorepublikové cukroví, které mizí rychleji, než stačíte 

přidělávat další. Ověřeno i na našich bratrech františkánech – obvykle se 

během Vánoc dožadují dalších várek. Základní suroviny jsou tyto 

(doporučujeme pro začátek vyrobit cukroví ze čtyřnásobného množství): 

• 10 dkg másla pokojové teploty 

• 15 dkg cukru krupice (NE MOUČKA) 

• 20 dkg mletých ovesných vloček (mohou být rozemleté nahrubo) 

Všechny ingredience se spojí, vyválí do kuliček, a ještě v pokojové teplotě se 

obalí v klasickém hořkém kakaovém prášku. Uchováváme v chladnu. Je možné 

přidat rum, nebo cokoliv, ale potom už je to zase úplně jiné cukroví… Dobrou 

chuť! 

 Pozn.: Cukr krupice vytváří oproti moučkovému cukru v kuličkách lehoučce 
křupavý pocit, bez kterého by to nebylo ono. 

 

 
 

Rubriku připravila Zuzana Rebcová 
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VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 
 

K době adventní a vánoční neodmyslitelně patří i dva neuvěřitelné a fascinující 

příběhy na první pohled vlastně obyčejných židovských žen – Alžběty a Marie. 

Starší ženy Alžběty, matky Jana Křtitele, a její neteře, mladičké Marie, matky 
Božího syna Ježíše. 

 Jejich příběh je ve svém důsledku i příběhem každého z nás… 

 Milující a milosrdný Bože! Ať moje srdce vždycky překypuje tvou chválou. Ať 
moje radost z toho, že tě mám, se ze mne přenáší na všechny, kdo mě znají. 

 

Nesplnitelný sen 

 

Toho rána vstala Alžběta časněji než obvykle. 
Čekala ji spousta práce. Dnes se měl vrátit 

Zachariáš, a tak chtěla, aby ho doma uvítala vůně 

čistoty, čerstvě upečeného chleba a jeho oblíbené 

čočkové polévky. Zatímco rázně krájela zeleninu, 
kterou nakoupila předešlého dne na tržišti, myslela 

na to, jak ráda bude mít muže zase doma. Tentokrát 

se jí po něm stýskalo víc než jindy. 
 (…) 

 „Zachariáši, ty už jsi doma?“ Alžběta se 

rozzářila, odložila dřevěnou naběračku a 
přistoupila k němu s otevřenou náručí. Objala ho, 

sundala mu z ramen plášť a pověsila na háček 

vedle dveří. Okamžitě vycítila, že se něco děje. 

 „Copak je? Máš takový zvláštní výraz v očích…“ spustila. „A proč nic 
neříkáš?“ 

 Zachariáš vytáhl z kapsy svinutý kousek papyru se zprávou a podal ho 

manželce. 
 „Dopis pro mě?“ zvolala překvapeně, když svitek rozvinula. „Od tebe?“ 

Nevěřícně se na něj zadívala. „Co to má vlastně znamenat?“ 

 Posunkem jí naznačil, aby si sedla, a když uposlechla, posadil se vedle ní. 
Chvíli tiše četla a pak se k němu prudce otočila. 

 „Syn? Nám?“ zvolala. „Ale vždyť jsme… no… staří.“ 

 Zachariáš jí naznačil, aby četla dál. Rychle přelétla zbývající řádky, a když na 

něj znovu pohlédla, draly se jí do očí slzy a smáčely jí tváře. 
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 „Vždycky jsem snila o tom, že ti dám syna, Zachariáši,“ pravila tiše. „A už 

jsem myslela, že se ten sen nikdy nesplní. Věřím ale, že všechno, co jsi slyšel 

a viděl, je opravdu od Boha.“ 
 (…) 

 „V hloubi duše mi vždycky zůstávala jiskřička naděje,“ svěřila se mu 

Alžběta, když si osušila oči do zástěry. „Nejspíš ji držel při životě plamen mojí 
touhy. Byl to takový tajný sen, i když jsem si přála hlásat ho veřejně. A naděje 

ho rozdmýchávala do tak palčivého žáru, že jsem se ho bála dotknout. A tak 

jsem raději tlumila všechno, co ho mohlo držet při životě. Neřekla jsem ti 
o tom, Zachariáši, ale ve skutečnosti ten sen nikdy úplně nevyhasl.“ 

 Zachariáš jí pohladil ruku a usmál se. 

 „Ach Zachariáši, nepřipadá ti, že nás Pán vyzval, abychom vložili svoje sny 

do jeho rukou? Jako by nás žádal, abychom se jich přestali křečovitě držet 
a navždy se vzdali vlastních plánů? A pak když už je jisté, že nejde o lidské 

dílo, povolá ten oheň znovu k životu. Chce po nás, abychom srdcem poznali to, 

co je očím neviditelné. Když náš sen nedokáže nic zadusit, je jasné, že musí 
být určitě od Boha.“ 

 

Radostné shledání 
Když Marie požádala otce o svolení navštívit Alžbětu, odmítl ji pustit tak 

daleko samotnou. Pak se ale doslechla, že strýc Samuel se chystá jet obchodně 
do Jeruzaléma, a zeptala se ho, zda by ji s sebou vzal jako spolucestující. 

Takovou, která by během cesty uměla i uvařit. Jak se jí ulevilo, když strýc 

odpověděl, že bude velice rád, bude-li mu na cestě dělat společnost. 

 „Jenže Hebron leží ještě skoro třicet kilometrů za Jeruzalémem, Samueli,“ 
namítl Mariin otec. 

 „To nevadí, stejně jsem se chtěl už dlouho zastavit u Mrtvého moře. V Ejn 

Gedi mají nejlepší datle a také balzám do vonných mastí. Můžu tam obojí 
nakoupit a pak snadno prodat kupcům v Jeruzalémě spolu s ostatním zbožím,“ 

uklidnil ho Samuel. 

 S tím se tedy otec spokojil, a tak se Marie začala připravovat k odjezdu, který 

se měl konat již příští týden. 
 Během dlouhého putování do Hebronu měla Marie dost času přemýšlet 

o všem, co se jí přihodilo. Po rozhovoru s Josefem u synagogy, kdy mu sdělila 

tu úžasnou novinu, byla velmi rozrušená, protože Marii bylo jasné, že jí 
nevěřil. Jak se jí potom ulevilo, když za ní snoubenec ráno přišel a omluvil se. 

Bůh vyslyšel její modlitby a zjevil Josefovi pravdu. (…) „Děkuji ti Bože za 

Josefa,“ šeptala Marie, usazená vzadu na voze strýce Samuela. V duchu 
dopodrobna promýšlela nadcházející svatbu a představovala si, jak k nim Josef 
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přijde za doprovodu přátel, ale také hudebníků a zpěváků, a převezme ji od 

rodičů. V jeho domě se uskuteční velká hostina a pak přijde na řadu tanec 

a veselí. Večer ji rodiče doprovodí do svatební komory a tam za ní přijde také 
Josef. Dohodli se, že budou spát spolu v jedné místnosti, ale že se jí nedotkne, 

dokud Dítě nepřijde na svět. Marie se pro sebe usmála. Věděla, že ji Josef 

miluje a že se u něj nemusí ničeho obávat. (…) Od okamžiku, kdy se jí zjevil 
Gabriel, Marie zřetelně cítila, že ji doprovází Boží přítomnost a že ji chrání 

jeho ruka. Nechápala úplně všechno, co se s ní dělo, ale nepochybovala o tom, 

že Bůh s ní bude v každém okamžiku. 
 Po šestidenním putování vjeli se Samuelem do kopcovité judské krajiny 

v okolí Hebronu. (…) Samuel odbočil se svým volským spřežením z hlavní 

silnice a pomalu se ubíral po cestě vinoucí se vzhůru k Alžbětinu 

a Zachariášovu domku. (…) „Alžběta mě nejspíš ani nepozná, naposledy jsme 
se viděly před pěti lety. Za tu dobu jsem se dost změnila,“ zvolala Marie. „To 

tedy ano“, přisvědčil Samuel. „A nezapomeň, zastavím se tu pro tebe až za 

několik týdnů. Určitě ti to nevadí?“ 
 Marie strýčkovi poděkovala, mile se s ním rozloučila a rozběhla se co 

nejrychleji do svahu. Otevřenými dveřmi zahlédla Alžbětu, jak uvnitř zametá. 

Bez zaklepání nakoukla dovnitř a oslovila ji: „Alžběto, to jsem já. Marie, tvoje 
příbuzná.“ 

 Alžběta se nejdřív zatvářila polekaně. Upustila koště a položila si obě ruce na 

zvětšující se břicho. 

 „Marie! Požehnaná jsi mezi ženami,“ pozdravila ji radostně. „Matka mého 
Pána přišla za mnou!“ 

 „Jak jsi to poznala?“ žasla Marie. „Vždyť jsem o tom neřekla nikomu kromě 

Josefa. Mohl ti to zjevit jenom Bůh.“ 
 „Jakmile jsem uslyšela tvůj pozdrav, dítě v mém lůně se radostně pohnulo,“ 

vysvětlila Alžběta. „Blahoslavená jsi, že jsi uvěřila Bohu. Teď se splní 

všechno, co ti bylo řečeno od Pána.“ 

 „Ach Alžběto! Musím ti vyprávět, jak to bylo,“ zvolala šťastně. „Navštívil 
mě Gabriel, anděl Páně, a oznámil mi, že jsi ve svém věku počala dítě. Vidím, 

že se všechno stalo tak, jak řekl.“ 

 Marie mluvila stále rychleji a rychleji, líčila všechno, co jí anděl sdělil, a také 
že teď nosí pod srdcem Mesiáše. Byla to tak šťastná chvíle, že se mocí Ducha 

Svatého rozhovořila radostným chvalozpěvem. 

 „Má duše velebí Hospodina,“ vytrysklo jí z hrdla jako píseň. „A můj duch 
jásá v Bohu, mém spasiteli. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna 

pokolení.“ 

 (…) „Alžběto, já mám takovou radost, že ji prostě musím vykřičet nahlas.“ 

„Já také,“ smála se Alžběta, a jak tam spolu zpívaly a tančily, pocítila Marie 
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přítomnost Ducha Svatého víc, než kdy dřív. (…) Ze srdce jí tryskala chvála 

Bohu za všechno, co činí. 

 
Vybráno z knihy Vánoční zázrak od autorky Stormie Omartianové. 

Překlad: Veronika Lásková, nakladatelství Paulínky, 2020 

Str. 36 a 70, kráceno. 
Výběr: sr. Andrea FSP a redakce 

 

 

Pozvání na cestu vnitřní modlitby podle svaté Terezie 
Jsme jako hlína v rukou hrnčířových. (Jer 18,6b) 

 

 
 

Život vnitřní modlitby je jako živá voda, o které mluví Ježíš se Samařankou. 

Dostáváme ji darem a tryská také z našeho nitra jako pramen k věčnému životu 
i pro druhé (Jan 4,13–14). Můžeme ji přijímat zcela zdarma a věřte nebo 

nevěřte, záleží i na tom, jak pečujeme o hliněnou nádobu našeho těla a duše. 

Obraz hliněného džbánu, vlastně mnoha hliněných nádob jsem zvolila, milý 
čtenáři, poněvadž hezky vystihuje nejen křehkost našeho bytí před Bohem, ale 

i společenství, v němž putujeme a jeden bez druhého se neobejdeme. Navíc 

podoba nádoby, která se musí nejprve vyčistit a vyprázdnit, aby mohla být 
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naplněna pravým obsahem, pro který byla s péčí a láskou utvořena, 

symbolizuje potřebné uzpůsobení života. Jeremiáš prorokuje, že v rukou 

Božích jsme jako hlína, které může Hrnčíř dát nový tvar. Chcete to také 
zakusit? 

 Možná už jste si několikrát řekli: „Ále, modlitba, jsem ztracený případ, nikdy 

nedokážu najít čas, neumím vytrvat, kromě prosby také děkovat… (a sem si 
můžete dosadit další námitky přesně podle sebe).“ Ano, je to tak: Nikdy se 

sami ze sebe nedokážeme modlit. Zároveň bez modlitby nedokážeme žít. Co 

s tím? Každý hledáme vlastní osobitou cestu. Jednu z mnoha cest ozkoušených 
staletími nabízíme v Kurzu vnitřní modlitby podle svaté Terezie. Obsahuje čas 

a prostor ke společnému objevování modlitby jako vztahu, zakoušení tichého 

přebývání s milujícím Bohem i možnost vzájemného přijetí, podpory a pro 

zájemce také sdílení. 
 Nenabízíme však levný prostředek sebeuspokojení, jak se umím dobře 

modlit, ale náročnou cestu vedoucí přes upřímné sebepoznání k plnému životu 

s Bohem v Trojici, naším Přítelem. 
 Svatá Terezie uvádí do praxe živého vztahu s Kristem, a ne nadarmo k nám 

v katechismu ve čtvrté části o křesťanské modlitbě, stejně jako ve svém 

životopisu, promlouvá jako učitelka Církve: „Vnitřní modlitba, podle mého 
názoru, není nic jiného než důvěrný vztah přátelství, časté přebývání o samotě 

s Tím, od něhož víme, že nás miluje.“ (sv. Terezie z Avily, z knihy Život 8,5). 

 Cesta vnitřní modlitby má různé podoby. Je dobré říci a povzbudit nesmělé, 

že pozván kráčet po ní je každý. Není to nic exkluzivního pro vyvolené, ačkoli 
ne každý na cestě vytrvá. 

 Aktuálně začíná 1. část 3dílného kurzu Mystagogická iniciace do tereziánské 

modlitby, CYKLUS VÍRY: IMMANÛ EL („BŮH S NÁMI“) s podtitulem 
Tereziánský způsob vnitřní modlitby. 

 Zvolili jsme formu tzv. Školy modlitby, což je pravidelné setkávání skupiny 

jednou za dva týdny nad biblickými texty. Struktura je kvalitně propracována a 

se svolením autora převzata od P. Vojtěcha Kohuta, OCD. Můžete se těšit na 
tyto části: příprava, vnitřní tichá modlitba, sdílení a reflexe. Je možné 

dohodnout také víkendové prohloubení témat a praktické zkušenosti. Více 

informací najdete na plakátku v kostele nebo kontaktujte Marii Myslilovou, 
email: myslilovi@email.cz. 

 

Srdečně Vás zveme 
Dáša Košánová a Maruška Bědačová 
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Omluva: Vážení čtenáři, omlouváme se za neúplnou informaci v listopadové 

Sněžence. O tom, že lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci až do 

konce listopadu, jsme se bohužel dozvěděli po redakční uzávěrce. Pro podobné 
situace vás opakovaně prosíme o sledování aktuálních informací 

prostřednictvím nástěnky a ohlášek. Děkujeme za pochopení. 

Redakce 
 

 

* * * 
 

 

 
 

Žehnání adventních věnců při mši sv. 28. listopadu. 
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Vánoční bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné 

Pá 

24. 12. 

Štědrý den 16.00 Vigilie, mše sv. pro rodiny 

 s dětmi („Dětská půlnoční“) 
22.00 Vánoční bohoslužba slova  

 na Václavském náměstí 

24.00 Půlnoční mše sv. 

So 
25. 12. 

Slavnost Narození Páně   9.30 Mše sv. 
11.30 Mše sv. 

18.00 Mše sv. 

Ne 

26. 12. 

Svátek Svaté rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 

Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

  9.30 Mše sv. s obnovou 

 manželských slibů, 
 žehnání manželům 

11.30 Mše sv. 

18.00 Mše sv. 

Po 
27. 12. 

sv. Jan Evangelista   8.00 Mše sv. 
18.00 Mše sv. 

Pá 

31. 12. 

Silvestr   8.00 Mše sv. 

16.00 Mše sv. na poděkování za 
 uplynulý rok 

So 

1. 1. 

Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie, zasvěcený 

svátek 

Nový rok 2022 

  9.30 Mše sv. 

11.30 Mše sv. 

18.00 Mše sv. 

Ne 

2. 1. 

Svátek Nejsvětějšího 

jména Ježíš 

  9.00 Mše sv. 

10.15 Mše sv. pro rodiny s dětmi 

11.30 Mše sv. 
18.00 Mše sv. 

 

 

Hle, přijde Pán, Spasitel náš, cesty vyrovnejme, 

přijde slíbený Mesiáš, vstříc mu pospíchejme! 
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V ambitech u Panny Marie Sněžné opět probíhá úžasná výstava betlémů, 

kterou vystavuje rodina Votrubových z Roztok. 
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Pravidelné bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné 
všední dny: 7.00, 8.00, 18.00 (po mši sv. večerní nešpory) 

neděle: 9.00, 10.15 (pro rodiny s dětmi), 11.30, 18.00 

denně: modlitba růžence půl hodiny přede mší sv. 

čtvrtek: 19.00–20.00 tichá adorace v kapli sv. Michala 
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude ve středu 15. 12. v 19.00 hodin. 

 

 
 

 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Pomocí tohoto QR kódu můžete v průběhu ledna 2022 přispívat 
na Tříkrálovou sbírku naší farnosti. 

 

 

 
Fara: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, pms@efara.cz, tel.: 222 246 243 

Farář: P. Filip Jan Rathouský OFM 

Farní vikář: P. Bonaventura Ondřej Čapek OFM 

Hodiny pro veřejnost: Po, Út (pouze po předchozí domluvě s farářem); 

St 14–17.30; Čt 14–15.30; Pá 9–11.30. 
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz 

________________________________________________________ 
Redakce Sněženky: A. a Z. Bohdaneckých, Ž. Ludvíková, tel: 604 238 059, bohdik@gmail.com 
Uzávěrka příštího čísla je 19. 12. 2021. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1 
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 12 Kč. Neprodejné. 
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. 

 


