
 

 

 

 

 

 

 Sněženka farní 
     Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 

 

 
Drazí čtenáři! 

Tak nám již přibývá dne a noc se krátí. Koloběh, který překvapuje jak rychle 
se střídá. Začátek roku udivil jarními teplotami, a i ptáky je již slyšet 

poměrně často. Věřím, že se ještě ochladí a bude, jak má v tomto ročním 

období být. Je milé vidět modrou oblohu, je krásné dohlédnout na hvězdy na 
nebi. Nečekaně modrá obloha, a především ta noční, odkrývá nekonečnou 

hloubku prostoru, objímajícího naši Zemi. Světlo sluncí ozařuje tělesa, 

z nichž si v jasných nocích skládáme souhvězdí a jiná seskupení. Bůh je 
úžasný stvořitel všeho, a to i toho neviditelného. 

 Mraky nebo nízká oblačnost zakrývají slunce ve dne, hvězdy v noci. Ani 

život člověka není bez mráčku či náhlého lijáku, který se dnes, v lednu, 

prohnal Prahou. Ale již letos, když jsem procházel poutní cestou u Hájku, 
jsem viděl krásnou duhu v zapadajícím slunci, které jen po očku nakouklo, 

jak se nám vede. Věřím, že slunce i hvězdy existují, viděl jsem je. Když 

jsme někdy utopeni šedí všednosti, neztrácejme naději v Boha, který je 
dobro, a tím více chce člověka svým dobrem obdarovávat. V temnotě vyšla 

hvězda, která nás nedávno zavedla k jesličkám. Bůh přijal celé člověčenství 

za své. Pohled na Ježíše, kdy prochází těžkostmi tohoto života, je pro nás 
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povzbuzením. Proč to tak musí být? Tuším. Vnímám, že s Ním má každá 

událost svůj hluboký smysl. 

 A proto vám přeji hodně sil, odvahy i moudrosti, abyste se nenechali zmást 
a věděli, kde slunce vychází a vždy nalezli pokrm pro své srdce, když touží 

po naplnění. „Blahoslavení hladoví (po lásce, opravdových vztazích), neboť 

oni budou nasyceni.“ Prosím, povzbuzujte se, a je-li co zašmodrchané, 

odpusťme si. Období, které je před námi, naplňme nadějí v lepší 
budoucnost. Asi nás čeká kdejaká bouře, ale mějme odvahu pramenící 

z Ježíšových příslibů, že nás nikdy neopustí. 

 Slunce i hvězdy zase uvidíme. Mraky ani temnota je nepohltí. 
 

Váš Filip 

P. S. Zakrátko bude světla o hodinu více! 

Na Hromnice… 
 

* * * 
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Z FARNOSTI 
 

Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky. 
 

 
Setkání Sekulárního františkánského řádu – oblastní Tříkrálové setkání 

8. ledna ve 14.00 hodin se u Panny Marie Sněžné koná mše v rámci 

oblastního Tříkrálového setkání Sekulárního františkánského řádu. 

 

 

 
Farnost Panny Marie Sněžné  

Jungmannovo nám. 18, Praha 1  

Vás srdečně zve a pořádá  

Tříkrálový koncert 

Neděle 9. ledna 2022 
 v 16.00 hodin 

 kostel Panny Marie Sněžné, 
 Jungmannovo nám. 18, Praha 1  

       

Účinkují: 

 Smíšený sbor Josefa Vycpálka  

 spolu s  

 Krušnohorským pěveckým sborem 
 Teplice 

 sbormistr Petr Benda  

 

 Eva Bendová Charvátová  

 zpěv 

 Hostivický pěvecký sbor  

 Dobrovolné vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2022  
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Tříkrálová sbírka 2022 

 
Milí přátelé a příznivci Sněženky, 

nejprve vám všem přeji krásný a požehnaný nový rok 2022! 
 

Dále mám dvě oznámení ohledně aktuálního dění: 

 
1. Právě probíhá (do 6. ledna 2022) akce Betlémy. Stále mě překvapuje, že 

po tolika letech, kdy se tato akce koná, je ještě tolik z vás, kteří o ní neví 

(info u tiskovin před kaplí). Ti, kteří se akce účastní, prosím o zpětnou 

vazbu (na a.bohdanecka@seznam.cz) nejen pro mne, ale především pro 
hlavní koordinátory (např. jeden pán mi sdělil, že otevírací doby kostelů jsou 

„fakt blbý“ a musel by mít křídla, aby to stihl 😊). Vím, že je veškeré dění 

ovlivněno covidem a není možno oběhat všechna místa, ale budu ráda za 
každou připomínku na zlepšení do příštího roku. Máme letos třetí 

nejdůležitější figurku betlému, sv. Josefa, ještě jich pár zbylo. Pokud by 

někdo chtěl vědět, kde jsou další, např. Ježíšek je v Holešovicích 

u sv. Antonína a figurka Marie na Malé Straně u Panny Marie Matky 
Ustavičné pomoci a sv. Kajetána, a také v Nuslích u sv. Pankráce. Lze si též 

betlém vytisknout (pouze stavení, nikoli figurky) – odkaz 

https://www.krestanskevanoce.cz/tiskoviny. 
 

2. Jedna akce končí a jiná začíná, a to Tříkrálová sbírka od 7. 1. do 11. 1. 

U nás se bude již tradičně koledovat v neděli po dětské mši (9. 1.), jste zváni 
všichni. Přispět do sbírky lze i na Tříkrálovém koncertu, který zajišťuje paní 

Podlahová. Letos bychom rádi využili celý termín. Proto vznikl návrh 

vybírat i např. po mších svatých. Kasičky budou v sakristii, stačí přede mší 

sv. dojít do sakristie a požádat o ni. Tam bude připraven tiskopis, na který 
ten, kdo si vezme kasu, napíše jméno, datum, příp. podpis nebo tel. číslo (to 

ještě řeším s koordinátorem Prahy kvůli případnému trasování). Po mši sv. 

stačí stát venku u vchodu a po odchodu lidí zase kasičku vrátit do sakristie. 
Vybírat mohou i ministranti při mších sv., to ale nechávám v kompetenci 

celebrantů, zda jsou ochotni obětovat vybranou částku na TKS. Je možné, že 

ještě získám stabilní kasu do kostela. Na sbírku je možno přispět i přes QR 
kód, který byl uveřejněn v minulém čísle zpravodaje a též na poslední straně 

tohoto, a bude rovněž na letácích k TKS na nástěnkách v kostele. 

 

Alena Bohdanecká 

 

https://www.krestanskevanoce.cz/tiskoviny
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Ekumenická modlitba 
V úterý 18. 1. (kdy začíná Týden 

modliteb za jednotu křesťanů) se 

v 19.00 hodin v našem kostele opět 

koná ekumenická bohoslužba. Tato 

bohulibá a velice podnětná akce už 

u nás zdomácněla a každoročně se 

setkává s velice příznivým ohlasem. 

Všichni jste zváni, abyste ji podpořili 

svou přítomností. Budeme také rádi 

pokud přinesete něco malého na společný stůl v refektáři, u kterého budeme 

po bohoslužbě moci všichni společně v přátelském duchu diskutovat. Pán 

Bůh vám zaplať! 

 

 

 

 

Máme svíčičky 

V našem kostele máme nový 

stojánek se svíčkami. 😊 

 
 

  
 

 

Adorace 
Každý všední den i nadále probíhají v Michalské kapli od 9–12 hodin 

adorace před nejsvětější svátostí. Přidat se může každý z vás individuálně 
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a pokud by nám někdo chtěl pomoci jako adorační služba, ozvěte se, prosím, 

farní asistentce Zuzaně Rebcové na 723 955 524, případně: 

rebcova.zuzana@gmail.com. 

 

 

Provádění 
Již od prosince probíhá v našem klášteře a kostele 

tematické provázení tříd 1. stupně ZŠ. Děti se 

zábavným a interaktivním způsobem dozvědí něco 

o historii našeho kostela a kláštera, o františkánech a 

františkánství, o tradicích a zvycích aktuálního období 

a mohou si také popovídat s některým z našich bratří 

františkánů. Zatím jsme provedli pět tříd ze tří 

základních škol, děti si to velice užily a už se nám hlásí 

i na tento rok. Pokud by měla zájem i vaše třída/škola, 

neváhejte a ozvěte se farní asistentce na 723 955 524, nebo 

rebcova.zuzana@gmail.com. 

 

 

mailto:rebcova.zuzana@gmail.com
mailto:rebcova.zuzana@gmail.com
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Kalendáře 

Stále ještě máme na faře, v sakristii a v knihkupectví Paulínky k zakoupení 
naše stolní kalendáře na letošní rok. Najdete v nich fotografie z akcí naší 

farnosti, odkazy na církevní svátky, apod. Cena je 80 Kč. 

 

 
 

Připravila Zuzana Rebcová 

 

Recept: Bazárková zelňačka 
Na 5litrový hrnec potřebujeme: 

• cca 1,7 l vody 

• 1 sklenici kysaného zelí 

• 2 ostravské klobásy nakrájené na kostičky 

• 1 větší cibuli nakrájenou na drobno 

• 4–5 větších brambor nakrájených na kostičky cca 1×1 cm 

• sůl 

• 4 kuličky nového koření 

• cca 20 kuliček celého pepře 

• 4 bobkové listy 
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• 3 stroužky česneku 

• lžičku sladké papriky 

• lžičku gulášové papriky 

• trochu chilli 

• lžičku drceného kmínu 

• 3 lžíce kopru nasekaného na drobno 

• 12% smetanu 

• 3 lžičky hladké mouky 
 

V hrnci na troše sádla či oleje (max. 1 PL) osmahneme nejdříve nakrájené 

klobásy, ke kterým po chvíli přidáme nakrájenou cibuli. Ze zelí vymačkáme 
vodu a nakrájíme ho, aby se polévka lépe nabírala na lžíci. Zelí smícháme 

s pokrájeným koprem a drceným kmínem. Vodu ze zelí nevyléváme, na 

konci se může hodit na dokyselení polévky. Pokrájené zelí a oloupané 

a nakrájené brambory přidáme ke klobásám a cibuli do hrnce a zalijeme 
vodou. Přidáme sůl, nové koření, kuličky pepře, bobkové listy a prolisovaný 

česnek. Na jiném kastrůlku rychle osmahneme na 1 lžičce obyčejného oleje 

či sádle sladkou papriku, gulášovou papriku a chilli. Nutno míchat a hlídat, 
rychle se spálí. Osmahnutou papriku přidáme do polévky. Polévku vaříme 

na malém plameni asi 45 minut, brambory se nerozvaří – nedovolí jim to 

kyselost zelí. Po přibližně 30 min. ale kontrolujeme. Když jsou brambory 
skoro měkké, sundáme z plamene, přidáme 12% smetanu, do níž jsme 

rozmíchali hladkou mouku, vrátíme na plotnu a ještě chvíli povaříme. 

Zelnou vodu přidávat většinou nemusím, ale záleží na kvalitě kyselého zelí. 

Zelňačka je nejlepší druhý den. 
Lenka Szotkowska 

 

 
 

OHLÉDNUTÍ 
 

Slavení svatého Mikuláše, letos trochu jinak 
Na svatého Mikuláše se děti těší. Je to první předzvěst zimních radostí 

a toho, že Vánoce jsou nablízku. 

 Mysleli jsme, že ani letos (stejně jako vloni) mikulášská besídka 
u františkánů nebude. Covid situace se od podzimu zhoršovala a my se 

domnívali, že rodiče se budou bát přivést děti do refektáře a vystavit je 

eventuální nákaze. 
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 Nakonec však bylo všechno jinak. Bylo nám líto, aby děti opět přišly 

o zážitek s Mikulášem, a tak jsme s nadšením přijali skvělý nápad Lenky 

Szotkowské uspořádat ve františkánské zahradě Mikulášskou venkovní 
bojovku! Vytvořili jsme pozvánku k této netradiční oslavě s tím, že pokud se 

přihlásí méně než 10 dětí, akci zrušíme. Přihlášky jsme rozdali a čekali. 

Ohlas byl neuvěřitelný. Rodiče přihlásili 53 dětí všech věkových kategorií! 

Od šikovné, a jak se ukázalo i velmi aktivní soutěžící, bez půl roku dvouleté 
holčičky, po zkušené školáky, kteří dodávali bojovce ten správný rytmus 

a napětí.  

 Organizátoři se nezalekli a začali s přípravami. Rozdělili děti na skupinky, 
každá obdržela odlišnou barvu identifikační stužky a plánek stanovišť v jen 

stroze osvětlených místech mimo hlavní cesty. Děti chodily po stopách 

svatého Mikuláše, které zanechal v zasněžené františkánské zahradě. Na 
každém z pěti stanovišť si vyslechly část příběhu z Mikulášova života, pak 

splnily připravený úkol, získaly razítko a podle plánku pokračovaly dál. Pro 

větší děti byla navíc připravena tajenka, která upřesnila místo setkání 

s Mikulášem. 
 V den D nejenže nasněžilo, ale byla i velká zima! Nás to však nezaskočilo! 

Přišly děti z farnosti i děti naprosto nové. A bylo to krásné odpoledne! Děti 
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byly báječné, natěšené na Mikulášskou bojovku, radostné a plné odhodlání 

plnit úkoly a najít Mikuláše. Rodiče byli šťastní, že děti jsou šťastné. 

Mikuláš přišel doprovázen pěti půvabnými, důstojnými anděly, zněl líbezný 
hlas kostelních zvonků. Mikuláš každé dítě požehnal, pohovořil s ním 

a věnoval mu dáreček. Bylo to všechno krásné, veselé a v něčem 

neobyčejné… 

 Měli jsme velkou radost, že jsme si nedali vzít odvahu a setkání 
s Mikulášem uspořádali. I my jsme byli obdarováni, a to stonásobně, 

v podobě zářících očí nadšených dětí… 

Magdalena Komárková 

 

 

Adventní Andělé 
Letos o adventu k nám zavítali Adventní andělé, na jejichž křídla příchozí 

do našeho kostela mohli napsat přímluvy, které jim nejvíce leží na srdci. 

I letos se jich sešlo na 800. Farníci si mohli z krabice vzít náhodné anděly 
domů a zahrnout prosby do modliteb. My jsme si vzali domů hrstičku 

andělů, a když jsme pak večer prosby předčítali, neubránili jsme se slzám, 

jak byly některé konkrétní a osobní. 
 Všechny přímluvy jsme přečetly a sestavily z nich na štědrovečerní mši 

přímluvy… 

Za tým „andělů“ 

Magdalena Komárková 
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Přímluvy: 

 

Náš dobrý Bože, 

během celého adventu sbírali andělé ve farnosti PMS na svá křídla naše 

prosby a tento advent jich nasbírali přibližně 800. Tyto naše touhy bychom 
Ti nyní chtěli předložit: 

1. Jménem babiček a dědečků naší farnosti Tě prosíme za naše děti 

a vnoučátka, za požehnání a zdraví celé široké rodiny a ochranu pro 

naše milované 

2. Prosíme za uzdravení vztahů v rodině, prosíme za milost odpuštění 

všem, kteří nás i lidi v naší rodině zranili 

3. Prosíme, ať nám jsou děti nablízku a ve stáří nám pomohou 

4. Jménem manželů a manželek Tě Pane prosíme, za vzájemnou lásku 

a ať vydržíme a překonáme těžkosti 

5. Prosíme za nepodařená manželství a utrpení s tím spojená 

6. Za dobrou práci pro všechny, kdo o ni prosí a za uzdravení psychicky 

nemocných partnerů 

7. Jménem všech rodičů Tě Pane prosíme za naše děti, ať je máme stále 

rádi 

8. Prosíme za zdraví duše i těla našich synů a dcer, za uzdravení vztahů 

mezi rodiči a dětmi, ať se dokážeme pochopit a odpustit si 

9. Ať naše děti objeví že JSI 

10. Jménem mladých Tě Pane prosíme o objevení jejich životního poslání 

11. Prosíme ať mladí lidé najdou lásku a své partnery pro život, které máš 

pro ně připravené, aby mohli založit rodiny a mít vytoužené děti 

12. Prosíme za naše stárnoucí rodiče, aby prožívali naplněné stáří, abychom 

jim dělali radost a byli jim blízko s pomocí 

13. Prosíme Tě za všechny lidi bez domova, za lidi co jsou sami a zoufalí 

14. Prosíme Tě za všechny oběti coronaviru a za všechny zdravotníky: Dej 

jim Pane stonásobek 

15. Jménem všech dětí naší farnosti Tě Pane prosíme opatruj naše babičky 

a dědečky, maminky a tatínky 

16. Konkrétně Tě Pane prosíme: …abych zase začala mluvit, …abych mohl 

chodit do normální školy, …abych měl kamaráda, …za maminku, která 

o adventu spáchala sebevraždu, …ať táta neodchází pryč. 
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Pouť v Hájku 10. 12. 
Poslední poutí v loňském roce, která se konala v Hájku, byla Poutní mše sv. 

k Panně Marii Loretánské. Tato pouť byla hojně navštívena a krásné fotky 

z ní najdete na stránkách Člověk a víra – Poutní mše sv. k Panně Marii 

Loretánské. 

 

Štědrý večer 

Štědrovečerní „Dětská půlnoční mše sv.“ byla opět nádherným setkáním 

našich rodin s dětmi a dalších farníků a přátel. Malých andělů s lucerničkami 

bylo snad ještě více, než kdy jindy, o. Filip měl krásnou vánoční promluvu, 

nad hlavami se nám vznášeli přímluvní andělé a rozdávalo se betlémské 

světlo, které se odráželo v očích všech, kteří přišli s velkou radostí oslavit 

svátky narození našeho Pána Ježíše Krista. 

 

 
 

Na Hod Boží Vánoční se opět v prostorách našeho kláštera konala krásná 

akce komunity Sant´Egidio. Vánoční oběd, před kterým promluvil i biskup 
Zdenek Wasserbauer, sestával z balíčků, ve kterých samozřejmě nechyběly 

bramborový salát, řízky a další pochutiny a dárečků, které potěšily mnoho 

https://dev.clovekavira.cz/detail-galerie/e0c230e5-1122-4794-8aaf-864a4dab1b10
https://dev.clovekavira.cz/detail-galerie/e0c230e5-1122-4794-8aaf-864a4dab1b10
https://www.santegidio.cz/vanocni-obed-praha-2021
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potřebných. Fotky z této akce najdete na stránkách Člověk a víra – Vánoční 

oběd 25. 12. Praha. 

 
 

 

K ZAMYŠLENÍ 
 

Prosinec je dětmi vnímán jako jeden z nejkrásnějších. Hned na začátku je 

Mikuláš a zanedlouho vytoužený Ježíšek. Děti jsou rády obdarovány, ty větší 
už zažívají i radost dárce. Počátek ledna je opět ve znamení darů. 

Tříkrálová koleda se zcela proměnila, je vlastně téměř synonymem charity, 

projevem té nejčistší lásky. 
 

„Dávej potřebným, byť by to byla jen maličkost. Pro toho, kdo nemá nic, to 

totiž maličkost není. A není to maličkost ani pro Boha, pokud dáváme, co 
můžeme.“ 

sv. Řehoř Naziánský 

 

Zamysleme se nad zázračnou mocí charity. V příběhu, který se odehrál 
v Rumunsku od začátku roku 2000 do roku 2010, velký zázrak spatříme. 

Tím, kdo jej spoluprožil, je Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel 

dobročinné organizace Mary’s Meals. 

 

Dárci a obdarovaní 
V osmdesátých a počátkem devadesátých let se tisíce rumunských dětí při 

běžných lékařských úkonech nakazily virem HIV a žily v nemocnicích. 

 

(…) Nikdy nezapomenu na pronikavý zápach výkalů a nemocí ani na ticho, 
když jsme vstoupili do chladné a holé místnosti, kde stály dlouhé řady lůžek 

a v každém z nich bylo jedno dítě. Vyzáblé postavičky v roztrhaných 

a špinavých pyžamech se většinou rytmicky kolébaly dozadu a dopředu. Čas 
od času ticho přerušilo zasténání nebo výkřik. Seschlé a scvrklé tváře 

připomínaly obličeje starých lidí posazené na dětská tělíčka. Byly pokryty 

strupy a vředy. Když jsme přišli blíž, začali někteří natahovat tenoučké ruce 

k nám. Jedno dítě po druhém jsme zvedali a chvíli pochovali v náruči. 
Držely se nás pevně a mnohé děti se na mě nečekaně a krásně usmály. 

Některé děti neuměly chodit, i když jim bylo devět nebo deset let, nikdo je 

nevytáhl z postýlky na tak dlouho, aby se to mohly naučit. Na oddělení bylo 
čtyřicet chronicky nemocných dětí a službu měly vždy jen dvě sestry. Zdálo 

se, že většina z nich se už dávno přestala snažit postarat se o ně. Večer jsem 

https://dev.clovekavira.cz/detail-galerie/58bfc77c-ef76-497f-9595-4729c962c903
https://dev.clovekavira.cz/detail-galerie/58bfc77c-ef76-497f-9595-4729c962c903
https://www.marysmeals.cz/
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se k nemocnici vrátil sám a prosil jsem Boha, aby se nad těmito dětmi 

smiloval. „Pane, dej jim, prosím, nový život. Dej, ať můžou zakoušet lásku. 

Ukaž nám, co máme udělat. Prosím, Pane.“ 
 

Rozhodli jsme se pokusit se alespoň pro některé z těchto dětí vybudovat 

menší domov naplněný láskou – snad jakýsi dětský hospic, kde by se jim 

dostalo potřebné péče a láskyplného zacházení pro zbytek krátkého života. 
 

S pomocí velkého počtu lidí a po překonání mnoha obtíží administrativního 

a právnického rázu se nám nakonec podařilo otevřít tři domy. Vedle týmu 
zaměstnanců jsme museli vybudovat celou síť odborníků (lékařů, 

fyzioterapeutů, poradců, psychiatrů, duchovních a řeholnic). Děti měly 

vůbec poprvé k dispozici antiretrovirální léky a potřebnou stravu. 

 
Ve spolupráci s místními úřady jsme začali podporovat rodiny, které 

nemocné HIV pozitivní děti neodložily a pečovaly o ně. A také jsme 

rozvíjeli svou práci v romské osadě na okraji města. A to vše i díky mnoha 
dárcům a sponzorům. 

 

Pánem Bohem požehnané dílo přineslo v průběhu let i mnoho radosti. 
Životy dětí v našich domovech se začaly měnit mnohem nádherněji než jsme 

se kdy nadáli. Děti postupně dospívali a stávali se z nich mladí lidé a my 

jsme si uvědomili, že domy, které jsme otevřeli, vlastně nejsou hospice. 

Přesto jsme ale během let od chvíle, kdy jsme si je vzali z nemocnice, 
o sedm dětí přišli. Jejich smrt nás všechny vždy velmi bolestně zasáhla. 

 

Většina z těch, které jsme odvezli z nemocnice, jsou dnes dospělí mladí lidé. 
Někteří budou vždy potřebovat intenzivní péči, jiní ale žijí úplně nebo 

alespoň částečně samostatně. 

 
Práce s HIV pozitivními dětmi a dětmi z vyloučené romské komunity 

v Rumunsku mně ukázala, že věrná a nepodmíněná láska dokáže proměnit 

i ty nejbeznadějnější situace. Tato zkušenost mne poučila, jak vypadá 

skutečná charita. 
 

V létě roku 2010, devět let poté, co jsme otevřeli první dům, jsem se tam 

vrátil na zahradní slavnost. Toho dne se naše tři dívky – Adela, Carla 
a Ilidi – provdaly za své vyvolené. Každá z nich se od té doby stala matkou 

zdravého dítěte. 

 



Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – leden 2022  15 

Tak končí příběh vyprávěný v ich formě podle Magnusovy knihy. Mohl by 

se jmenovat CHARITA. 

 
Velmi volně citováno (str. 71–91) z knihy: Bouda, která krmí milion dětí. 

Autor: Magnus MacFarlane-Barrow. Překlad: Jiří Gračka. 

Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze roku 2015. 
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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 v sobotu 15. 1. 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 20. 1. 2022. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1 
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 12 Kč. Neprodejné. 
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. 

 


