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Drazí čtenáři,
opět můžeme zpívat radostné aleluja! Radostné, protože věříme v Krista.
V toho, komu jsme uvěřili, že je Spasitelem světa. Tuto milost nezkalené
radosti nemá každý a mnoho těch, kteří Kristu uvěřili, naplňují také jeho slova
o pronásledování a nespravedlivých soudech. Hloubka velikonočních událostí
se nedá vstřebat ani po mnoha letech. V našich životech zeje propast
neznalosti, kterou s Boží milostí a svým přičiněním můžeme pomalu
zaplňovat. Ve svém srdci bychom přes všechny těžkosti a bolesti měli nalézt
radost z toho, že Kristus se dotýká skutečně všeho, co mu dovolíme. On sám
a pro nás za to trpěl na kříži. Nejsme opuštěni, je nám ustavičně nablízku.
Když volá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ bere na sebe všechno,
i prázdnotu.
Ježíš byl vzkříšen! A je schopný projít i dveřmi našeho srdce, pokud máme
touhu po setkání s Ním. Mnohokrát přehlédneme, že stojí vedle nás. Přesto
hlásejme Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Je to to nejlepší, čím můžeme
zahnat temnoty srdce a najít smysl života.
Je úžasné, jak obležené byly zpovědnice. Kéž by tam našli cestu všichni.
Posila pramenící ze svátostí, které nám sám Kristus ustanovil, je ohromná.
Díky Bohu!
Radostné aleluja!
br. Filip

DUBEN VE FARNOSTI
Setkání k Noci kostelů
V úterý 10. dubna bude v 19.00 hodin v Klubu přípravné setkání k Noci
kostelů. Zveme všechny, kdo jsou ochotni se zapojit a pomoci s přípravou.
***

Vokálně-instrumentální soubor

Musica Pro Sancta Cecilia
zve na koncert

Píseň a liturgie v církevním roce
Koncert se uskuteční v neděli 15. dubna 2018 od 16.15 hod.
v kapli sv. Michala
a bude věnován jako dar pro farnost a
Sekulární františkánský řád.
Zazní písně gotiky, renesance a baroka.
***

Pobožnost k blahoslaveným františkánským mučedníkům
bude v pondělí 16. dubna v 19.00 hodin.

Repatriace ostatků kardinála Josefa Berana
Sobota 21. dubna
10.00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – Procesí s ostatky
kardinála Josefa Berana z baziliky na Hradčanské náměstí
11.00 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – Slavná mše svatá ke cti
sv. Vojtěcha. Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem je
pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, bude rakev s ostatky kardinála
Josefa Berana vystavena k veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018. Po večerní
poutní bohoslužbě od 18.00 hodin bude uložena v nově zřízeném sarkofágu.
(Vstup do katedrály bude možný od 9.45 do 10.45 hodin. Ke vstupu do areálu
Pražského hradu budou u vstupu přes Prašný most a při severním vstupu na
I. nádvoří zřízena kontrolní stanoviště pro přednostní odbavení).
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Jarní bazar oblečení
Milí farníci a přátelé Panny Marie Sněžné,
v dubnu proběhne jako už tradičně jarní BAZAR, a to 22. 4. ve farní místnosti.
Můžete se těšit na výbornou františkánskou kávu, skvělé domácí sladké i slané
dobroty, dílničku nejen pro děti a spoustu krásného oblečení, které si můžete
prohlédnout, vyzkoušet a odnést domů. Novinkou budou sukničky a zástěrky
pro nejmenší slečny, které šily maminky z naší farnosti.
Pokud byste nám chtěli jarní či letní oblečení nebo třeba i boty darovat,
budeme moc rádi! Během dubna noste prosím věci na dětské mše, týden před
akcí na faru.
Výtěžek z BAZARU bychom tentokrát rádi věnovali mamince, která živí sama
tři děti (VŠ, SŠ a ZŠ) a ačkoliv je zaměstnána a děti chodí na brigády, jejich
životní situace není jednoduchá.
Věříme, že si neodnesete jen krásné věci, ale přidanou hodnotou bude i radost
z daru, který může pomoci.
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!!
Realizační tým

Moderovaná adorace
bude ve čtvrtek 26. dubna v 19.15 hodin.

Kající pobožnost za mír
Bude v pátek 27. dubna v 19.00 hodin.

POZVÁNKA OD PAULÍNEK
V knihkupectví Paulínky probíhá sbírka na podporu díla Dcer sv. Pavla ve Venezuele.
Jedná se o společné dílo všech paulínských komunit po celém světě, k němuž vyzvala
generální představená poté, co nedávno navštívila Venezuelu. Z příspěvků vznikne
fond, z něhož bude podporován tisk a distribuce některých titulů, jejichž cílem je
podpořit naději a sílu k životu v těžkých podmínkách v této zemi, která se od roku
2015 noří do čím dál hlubší krize.
Jménem našich venezuelských sester a jejich lidu děkujeme za vaše příspěvky.
Dcery sv. Pavla v Praze
_____________________________________________________
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Africký květ
Nakladatelství Paulínky Vás srdečně zve na večer
s názvem „Africký květ“ u příležitosti vydání knihy
Hervé Roulleta Josefína Bakhita: Z otrokyně světicí.
Kniha zachycuje životní příběh první súdánské světice,
která byla v dětství unesena obchodníky s otroky, ale
nakonec poznala Krista a dala mu celý svůj život.
Otroctví a nenávist vůči křesťanům nepatří jen do
minulosti, ale jsou přítomny i v současnosti. A právě tato
světice se stala vzorem v boji proti všem formám otroctví
i k pozvednutí důstojnosti žen.
Pozvání přijali:
• prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., orientalista a afrikanista;
• Ing. Petr Jašek, český humanitární pracovník, dokumentarista a
spolupracovník české pobočky organizace Hlas mučedníků, který byl 445
dní vězněn v Súdánu;
• Ing. Julius Kahanec, dobrovolník české pobočky Křesťanská mezinárodní
solidarita (CSI), která od roku 1995 osvobodila v Súdánu více než 100 000
otroků;
• ThLic. Lukáš Nosek, Th.D., absolvent Dar Comboni for Arabic Studies
v Káhiře v oboru: klasický arabský jazyk, islamologie a mezináboženský
dialog;
• sestra Mgr. ThLic. Klára Marie Stráníková SCSC, v rámci Charity se
věnovala problematice obchodování s lidmi a novodobému otroctví,
zastupuje Českou republiku v rámci RENATE (Religious in Europe
networking against trafficking and exploitation).
Večer proběhne 24. dubna od 19.00 hodin v knihkupectví Paulínky
u kostela Panny Marie Sněžné v Praze 1, Jungmannovo nám. 18.
Předpokládaný konec bude ve 20.30 hodin. Vstup je zdarma.

OHLÉDNUTÍ
Pravda, čest a láska k Bohu
V neděli 18. března byla v sále kostela sv. Anežky České na Spořilově, který
už po mnoho let duchovně spravují františkáni (např. Řehoř Vojtěch
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Mareček OFM /+ 2012/, donedávna otec Jakub, nyní otec Regalát a otec Eliáš),
představena u příležitosti 101. narozenin Eduarda Marka jeho už druhá
kniha „Nebyl den jako druhý“ s podtitulem Toulky a sny kluka ze Žižkova.
První knihu „Cesty Boží jsou nevyzpytatelné“ vydal před rokem.
Spoluautorka druhé knihy Michaela Tučková mj. v předmluvě píše: „Na
životě Edy Marka-Hroznýše lze názorně vyučovat českým dějinám dvacátého
století. Zažil rozkvět skautingu ve třicátých letech, kde navázal celoživotní
přátelství s řadou pozdějších duchovních, i vojnu u letectva s budoucími letci
z řad RAF. Za protektorátu byl na čas žalářován, aktivně se zúčastnil
Pražského povstání, před rokem 1948 krátce podnikal a už rok na to byl
s mnoha dalšími odsouzen ve vykonstruovaném procesu za velezradu
a následně na mnoho let uvězněn. Právě ve vězení a v pracovních táborech
poznal lidskou zlobu, zášť a nenávist, ale i obětavost, cenná přátelství a věrnost
Bohu.“

Citujme z knihy:
„Neměli jsme nic, ale měli jsme všechno. Velechrám i ciborium. Dřevěný
barák a malá plechovka – obsah byl poklad – pokrm, lék, síla, chléb živý.
Toto je má velikonoční modlitba, modlitba života, úvaha o cestě křížové,
která byla exerciciemi i poutí, vděčností nad darem víry, naděje a lásky:
_____________________________________________________
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Já sám sebe soudím, abych nebyl souzen. Odříkám se všeho, co bylo proti
mému svědomí, i toho, co bylo proti lásce, toho, co jsem opomněl udělat.
Jak dlouhý k tomu mám určen čas, abych stačil vyrovnat cestu ke Kalvárii,
abych lehčeji po ní kráčel, lehčeji pomáhal Kristu nést kříž?
Jako Šimon jsem kříž nésti nechtěl, jako Veronika jsem Krista potkal na
cestách a jako ona mu roušku podal, když jsem měl soucitný pohled nebo
pomohl trpícímu.
Skrze Jeho pády pod křížem jsme zachráněni před pádem posledním, před
pádem do Satanovy prázdnoty.
S Tebou jsme byli souzeni – s Tebou poneseme kříž – s Tebou zemřeme,
s Tebou budeme věčně žít. Amen.“
Bratr Jakub Sadílek v úvodu knihy mj. napsal: „Mám Edu Hroznýše moc rád.
Vždy jsem obdivoval jeho mladistvého ducha i moudrost. (…) Jsem Ti, Edo,
vděčný za tvoji radostnost a životní humor, odvahu i přátelství.“

Obě knihy Eduarda Marka, které jsou kromě vážných až bolestných témat také
plné humoru, neuvěřitelných příběhů a vzpomínek, si můžete objednat na tel.
čísle 777 208 133.
Doporučuji!
Žofie Ludvíková
P.S.: Snímky z oslavy naleznete na webu: https://zkrat.it/hroznys101
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Křížová cesta na Petříně
proběhla tradičně odpoledne na Květnou neděli, která letos
připadla na 25. března. Situace byla tentokrát ztížena tím, že
horní část Petřína je rozkopaná a uzavřená, a tak jsme se
dostali jen ke čtyřem zastavením, okolo kterých jsme
chodili tam a nazpátek.
Na Petříně se sešlo přibližně čtyřicet lidí, kromě naší
farnosti byli na místě také věřící, patřící k augustiniánům.
Někteří z nás se domnívali, že křížovou cestu povede náš
farní vikář, otec Bonaventura, který ji měl připravenou,
nicméně ta proběhla v režii paní Heleny Podlahové a
Štěpána Havlíčka.

Byl hezký, slunečný, trochu mrazivý den, a tak jsme ho nakonec v závěru
s několika lidmi a s otcem Bonaventurou využili k jarní procházce po Petříně.
Bohu díky za každý den, kdy mohou lidé pobýt spolu a trochu lépe se poznat…
Zuzana A. Rebcová

_____________________________________________________
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OKÉNKO DO HISTORIE NAŠEHO KOSTELA
Jižní loď (kaple sv. Michaela archanděla)
Martin Dostál OFM
Jižní kaple sv. archanděla Michaela byla původně plánována jako součást
trojlodního presbyterního zakončení chrámu. Gotický vzhled se nám na žádné
rytině nezachoval. Pouze průzkumy prokázaly gotické zdivo.
V 16. století je zde uváděna kaple Neposkvrněného početí Panny Marie neboli
„Česká kaple“ („Bohemica“; kázalo se tu česky a v později obnoveném kostele
německy). Zde sloužili bohoslužby první Menší bratři františkáni po svém
příchodu na toto místo roku 1604.
Pozdně renesanční prostor je zaklenut valenou klenbou s trojúhelnými
výsečemi (lunetami) ve styčných dvojicích. Klenba na konci se mění do
asymetrického úseku přecházejícího do kostela. Na hranách jsou drobná
polokruhová žebírka z první poloviny 17. století, obdobná jako na kruchtě.
Okna jsou segmentově zaklenutá. Klenba se opírá do gotických opěrných pilířů
hlavní lodi, které vytvářejí mohutné niky polokruhově zaklenuté.
Polokruhovým pasem se prostor otevírá do západního koncového travée (část
klenby, klenební pole), zaklenutého obdobným způsobem.
Na východní straně je část kaple oddělena polygonovou zdí vytvářející
chodbičku, ze které se vchází do sakristie při jihovýchodní straně gotického
závěru, tato část je zaklenuta barokní výsečovou klenbou se širokými páskami
na hranách. Pásky se zalamují přes hranu výsečí a dovolují datování do 1. pol.
18. století.
V roce 1882 byly prováděny v kapli sv. archanděla Michaela rozsáhlé úpravy
péčí kvardiána P. Kazimíra Adámka. V kapli byla položena nová dlažba, nově
se upravily všechny čtyři oltáře a dvě oratoria. Do šesti oken bylo osazeno
katedrální sklo. Restaurovaly se obrazy a bylo upraveno i ostatní zařízení kaple
(zpovědnice a lavice).
(pokračování příště)
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EKUMENICKÉ OKÉNKO (3. ČÁST)
Sola scriptura
Bonaventura Ondřej Čapek OFM
V minulém okénku jsme narazili na fakt, že Bible hrála v protestantismu
prvořadou úlohu. Lutherův překlad Písma daný do rukou lidu výrazně oslabil
církevní autoritu. Jde vlastně o jeden z pilířů reformace: sola scriptura (samým
Písmem). Tato zásada říká, že se při hledání pravdy musíme opírat především
o Písmo, jakožto o autoritu nejvyššího řádu. Ne, že by snad katolíci Písmu
upírali jeho hodnotu. Rozdíl je ale v tom, že v katolické církvi platí navíc
tradice rozhodnutí koncilů a papežů. Reformovaní považují naproti tomu za
závaznou pouze Bibli.
Vzhledem k tomu, že středověká církev měla za sebou již mohutnou tradici,
mnoho jejích praktik se jevilo jako zcela nebiblických: přijímání pod jednou
způsobou, celibát, mnišství, mešní intence, odpustky, úcta ke svatým atd.
Všechny tyto jevy Luther rezolutně odmítal, vědom si toho, že o těchto věcech
se Písmo prakticky nezmiňuje.
Jako příklad si můžeme vzít disputaci o očistci. Typický protestant se vás
zeptá: „A kde se o očistci píše v Bibli?“ Otázka je to velice nepříjemná,
protože se o něm výslovně nepíše nikde. Zachraňuje nás Druhá kniha
makabejská, kde Juda nechává obětovat za padlé vojáky, aby jim vyprosil lepší
status po vzkříšení (2Mak 12,39–45). Jenže protestanté Makabejské knihy
neuznávají jako součást Bible, protože nebyly sepsány hebrejsky. Pak nám už
zbývá jen několik úryvků, které existenci očistce naznačují. Je jím například
úryvek (Mt 5), kde Ježíš nabádá, abychom se vyrovnali s věřitelem ještě na
cestě, jinak nás uvrhne do vězení. Řeč je to evidentně symbolická: dlužníci
jsou hříšníci, cesta je pozemský život, vězení je posmrtný trest. A zde Ježíš
dodává: „Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního
haléře.“ (Mt 5,26). Což vypadá na dočasnost posmrtných trestů, čili na něco
jako očistec. Nicméně ani tento úryvek, ani 1 Kor 3,11–15, není dost pádný na
to, aby někdo očistcovou nauku uznal. Z těchto důvodů Luther očistec kritizuje
jakožto katolický výmysl. Katolík by argumentoval tradicí, papežskými
bulami, ale protestant nic z toho nepovažuje za závazné. Závazné je pro něho
pouze Písmo.
_____________________________________________________
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Lid, který získal z rukou reformátorů Písmo, zjistil, v jakém kontrastu se často
nachází posvátná tradice vůči Biblickému poselství. Církev tím pádem ztrácela
na věrohodnosti a každý se snažil najít si svoji cestu k Bohu podle svého
chápání Bible. Připomeňme, že zcela analogický vývoj jako v Německu v 16.
století, proběhl již o sto let dříve Čechách. Při husitské revoluci to bylo rovněž
Písmo svaté, které sehrálo svoji klíčovou úlohu v náboženském zápalu
kališníků. Je to zjevné například na prvním artikulu pražském, který
požadoval, „aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky
od křesťanských kněží bylo zvěstováno a kázáno.“ O znalosti Písma mezi
husity svědčí i dokonce jejich zarytý odpůrce, papež Pius II., jenž osobně
navštívil Tábor: „Nechť se stydí italští kněží, o nichž nelze tvrditi, že by byli
aspoň jednou přečetli Nový zákon, kdežto v Táboře sotva bys ženy nalezl, jež
by nedovedla odpovídat z Nového i Starého zákona.“ Správné chápání Bible je
pak zaklínadlem, které ospravedlňuje další a další štěpení v protestantském
světě. Typickým příkladem této mentality je „Překlad nového světa svatých
písem“, tedy jehovistická varianta Bible. Filologicky jde o počin velice slabý,
nicméně nový a „konečně správný“ překlad legitimizuje vznik nové církve.
Podotkněme však, že Lutherův překlad Bible je velice zdařilý a protestantství
dalo zrod dalším skvělým překladům, jako například King James Version
Bible, nebo také naší Bibli Kralické.

(pokračování příště)
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K ZAMYŠLENÍ
Úvaha otce Benedikta OFM z knihy Věřit…

Jak žít
Opři se o Boží milosrdenství celkově. Detaily, v čem se máš polepšovat – nech
plavat.
Přijímej den v celkovém zaměření na Pána. Pocit hříšnosti přijímej v důvěře,
že Pán Ježíš rád odpouští.
Prožívej přítomný den definitivně.
Víra je denně novou událostí, jako láska. Je denním úkolem, jako modlitba. Žít
ze vztahu Boží lásky k nám.

Kde se hlásí soběstačnost
Tam je láska v nebezpečí!

Benedikt V. Holota OFM

_____________________________________________________
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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 v pondělí 16. 4. v 19.00 hodin.

Květná neděle
* * * 6. benefiční ples pro Kashitu, který i letos proběhl pod záštitou farnosti Panny Marie
Sněžné, se opět konal v secesním sále Na Marjánce v prostorách TŠ ASTRA Praha a přinesl
výtěžek 30 100 Kč. Tančilo se hodně, tančilo se pro Zambii, tančilo se, aby mládež v Kashitu
mohla mít svou střední školu :) Děkujeme, že jste přišli a podpořili náš projekt!
Přátelé New Renato z.s., http://pratele.newrenato.org/ * * *

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 9.30–11.30, 14–17.30; Čt 14–15.30; Pá 9–11.30.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz
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Redakce Sněženky: Alena a Zdeněk Bohdaneckých, tel: 604 238 059, bohdik@gmail.com
Uzávěrka příštího čísla je 20. 4. 2018. 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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