
 

Sněženka farní 
       Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 

 

 
Drazí čtenáři! 

Léto je nenávratně za námi a barvy podzimu začínají okouzlovat svou 

neuvěřitelností naše oči. Každá doba je zapotřebí, ale některou z nich máme 

přece jen raději. Prodlužující se tma v nás snad vzbuzuje touhu po světle, zima 
a nevlídno zase být někde v teple. Víno na vinicích potřebuje i chlad a ledové 

víno dokonce mráz. 

 Toto srovnání je patrné i na životě každého z nás. Procházíme obdobím, kdy 
je nám celkem dobře a pak i obdobím smutku či nejistoty. Je to vidět i ve světě 

a v naší společnosti. Ba i v etapách našeho života. O co se tedy opřít? O Krista, 

který slíbil, že nás v žádném okamžiku našeho života neopustí. To ovšem 

neznamená, že budeme vše zvládat hladce, že modlitbičkou poprosíme a bude 
hotovo. Sám Učitel modlitby prošel kvůli nám těžkostmi a velikým utrpením. 

Pak je na místě se zeptat, k čemu to všechno je? Pokud budeme chtít zvládnout 

život bez Boha, pak utrpení nemá smysl. S Bohem dává utrpení hloubku 
poznání a možná již zde na zemi zahlédne člověk jakýmsi průzorem velikost a 

hloubku Boží lásky. 

 Slavnost sv. Františka je jednou z takových rovin. Právě sv. František spatřil 
to, po čem toužil z celého svého srdce. Lásku Krista, a to ukřižovaného. 

 Přeji vám pevnou důvěru v Boží prozřetelnost ve všech vašich bolestech, 

a přeji vám i onen zmiňovaný průzor, kdy zahlédnete smysl toho, co prožíváte. 

 
Váš br. Filip 

 

Ročník XXVI.                                                                       Říjen 2020 
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Z FARNOSTI 
 

Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání Sekulárního františkánského řádu 
bude v neděli 4. října beze mše. Ve 14.00 hodin možnost společné modlitby 

růžence v kapli sv. Michala, ve 14.30 hodin setkání – v případě dobrého 
počasí se můžeme přesunout ven. Nejsou vyloučeny změny dle aktuální 

epidemiologické situace, sledujte nástěnku nebo email. 
 
13. října je 8. výročí blahořečení 14 pražských mučedníků. 

 

Pobožnost u hrobu XIV bratří mučedníků 
bude ve čtvrtek 15. října po nešporách v kapli sv. Michala. 

 

Změna času 
V noci ze soboty 24. října na neděli 25. října se mění čas. Nemusíte mít 
tedy obavy, že přijdete na nedělní mši svatou pozdě. Přece jenom ale 

přijďte… ☺ 

 

Kalendárium 
 

  1. 10. (čt) Sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

  2. 10. (pá) Sv. andělé strážní 
  3. 10. (so) Transitus – po večerní mši sv. (cca 19.00 hod.) 

  4. 10. (ne) Slavnost sv. Františka z Assisi, ranní mše sv. 

spojená v 9.30 hod., po ní kavárna – agapé 

(prosíme o něco na společný stůl) 

(může se ještě změnit s ohledem na opatření Covid-19) 

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ VÝVOJ NAŘÍZENÍ 

OHLEDNĚ EPIDEMIE! 

 

Návštěvnost bohoslužeb do 100 sedících osob, 

beze zpěvu… 
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  7. 10. (st) Panny Marie Růžencové 

11. 10. (ne) Sv. Jan XXIII, papež, člen třetího řádu sv. Františka 

15. 10. (čt) Sv. Terezie od Ježíše, panny, učitelky církve  
18. 10. (ne) Sbírka na misie 

19. 10. (po) Sv. Petr z Alkantary, kněz 

20. 10. (út) Schůze pastorační rady 
22. 10. (čt) Sv. Jan Pavel II. (papež) 

23. 10. (pá) Sv. Jan Kapistran, kněz 

24. 10. (so) Sv. Antonín Maria Klaret 
28. 10. (st) Státní svátek, Den vzniku samostatného 

Československa 1918 

  1. 11. (ne) Slavnost všech svatých – po dětské mši svaté 

shromáždění na hřbitůvku 
  2. 11. (po) Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

  3. 11. (út) Vzpomínka na všechny věrné zemřelé serafínského 

řádu 
  7. 11. (so) Dušičková pouť v Hájku 

21. 11. (so) Jáhenské svěcení br. Marka (asi v 10.00 hod.) 

 
 

• Náboženství a příprava k prvnímu svatému přijímání probíhá ve středu 

od 15.00 a od 16.00 hodin ve farní místnosti, vede Simona Skřivánková. 

Katecheze pro dospělé jsou ve středu v 19.00 hodin (sraz před farou po 

nešporách). 

• Také otec Bonaventura vede přípravu na křest a 1. sv. přijímání pro 

děti ve věku 10 až 14 let – zájemci se mohou přihlašovat o. Bonaventurovi 

na jeho telefon/mail (viz web). Příprava je každé pondělí v 16.30 hodin – 

sraz na nádvoří. 

• Boniho biblické hodiny pro dospělé jsou od 19.15 do 20.30 hodin každé 
2. a 4. úterý v měsíci. Čte se list Římanům. Zájemci se mohou přihlašovat 

o. Bonaventurovi na jeho telefon/mail (viz web). 

• „Spolčo“ pro děti ve věku 10 až 14 let v naší farnosti je zatím jednou za 

čtrnáct dní, a to ve čtvrtek od 16.00 hodin na faře. Bližší informace br. 

Angelo. 

• Příprava na křest s Mirjam Hlaváčovou probíhá v pondělí v 19.00 hodin 
na faře a příprava na křest i biřmování s P. Filipem probíhá v úterý od 

17.00 hodin na faře. Zváni jsou i noví uchazeči. Příprava trvá 2 roky. 
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Prosba šéfredaktora Radia Proglas 
Na jeho vlnách je, až na výjimky, pravidelně každý čtvrtek přenášena večerní 

mše svatá z našeho kostela Panny Marie Sněžné. 

 

Milí přátelé, obracím se na vás dnes s mimořádnou prosbou. Po 25 letech 
života Proglasu stěhujeme brněnskou centrálu rádia z Barvičovy 85 na 

Olomouckou 7, což je organizačně i finančně náročné. Až doposud jsme 

pracovali do jisté míry v provizorních podmínkách. V nových prostorách 
vám chceme poskytnout nové služby a vyhovět současným standardům 

rozhlasové práce (viz Katolický týdeník č. 34 a web nase-radio.cz). Vše 

vyjde na 11 miliónů Kč, a tak pokud každý z pravidelných přispěvovatelů 
pošle o 160 Kč víc oproti svému ročnímu příspěvku, ještě zbude. Nově 

budovaný Proglas můžete podpořit darem na speciální účet – 

4200042406/5500, nebo na portálu Darujme.cz. 

 
Se srdečnými díky a přáním všeho dobrého 

Pavel Mikšů, šéfredaktor Radia Proglas 
 

* * * 
 

 
 

Hlavním celebrantem Hájecké pouti 5. 9. byl apoštolský nuncius 

J. E. Mons. Charles Daniel Balvo 
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MYBIBLE (6. ČÁST) 
[maj bajbl] 
 

Bonaventura Ondřej Čapek OFM 

 

2003: Mám vlastními zuby nést své tělo? (Job 13,13–28) 

 

Bylo to stále v noviciátě, kdy jsem z Písma pochopil jednu důležitou věc: Boha 

není třeba obhajovat. 
 

V počátcích své duchovní cesty jsem totiž měl pocit, že musím Boží věc 

zásadně hájit, a to až takovým „ovčáčkovským“ způsobem. Ať pan prezident 
udělá sebehorší ostudu, jeho mluvčí Jiří Ovčáček neváhá nastavit tvář 

kamerám a vysvětlit národu, že vše je v pořádku a pan prezident jednal 

naprosto správně. Nějak tak jsem chápal i já svoji roli vůči Bohu. Když se mě 

lidé ptali na Boha a na různé nesrovnalosti, vždy jsem měl pohotově po ruce 
odpověď, abych vysvětlil, jak je Bůh dobrý. Při obhajobě jsem se nesnažil 

hledat pravdu, tu jsem měl dopředu hotovou. Takto jsem však nejednal jen vůči 

námitkám lidí, ale i vůči svým vnitřním pochybám. 
 

Pak jsem četl rozhovor s nějakým ateistou. Ten říkal, že byl přítomen svědectví 

křesťanských rodičů, jejichž dítě těžce onemocnělo. Ti vyprávěli o tom, jak si 

uchovali víru i uprostřed tak těžké situace. A ten ateista to komentoval asi 
takto: „Velice si vážím vnitřní síly těchto rodičů a obdivuji jejich morální výši. 

Ale v tom svědectví to nebyl Bůh, který zachraňoval je, ale oni, kteří 

zachraňovali Boha.“ Přiznám se, že mě v první chvíli takový výrok pohoršil. 
Bral jsem postoj těch rodičů jako samozřejmě správný. Tedy do doby, než jsem 

četl Jóba. 

 
Začátek knihy Jób je všeobecně známý. Byl spravedlivý člověk v zemi Úc, na 

kterého Hospodin dopustil ukrutná neštěstí. V jednom dni přišla série pohrom, 

při kterých Jób ztratil majetek i děti. Aby toho nebylo málo, Bůh mu sáhl i na 

zdraví. Zoufalou situaci zbožného muže korunovala jeho manželka, která mu 
pravila: „Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.“ (2,9) Jób 

však ve své víře vytrval. 
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Druhá část (násobně delší) již tolik známá není. Za Jóbem přijdou tři věrní 

přátelé, aby ho potěšili, a zbytek knihy vlastně tvoří záznam jejich rozmluv. 

Když se čtenář dokáže přinutit, aby rozšifrovával nekonečné orientální 
mudroslovné rozpravy, může být odměněn velikými objevy. Zkusím předložit 

svoji interpretaci první třetiny této knihy následující zkratkou. 

 
Jób v úvodní řeči (kap. 3) naříká, že se vůbec narodil a ptá se, proč mu Bůh 

vůbec dal život. Elífaz ho začne brzdit a ubezpečovat o Boží moudrosti a 

spravedlnosti. Jób se ale ohradí: „Co sledujete, že mi stále domlouváte? Chcete 
mě snad kárat za má slova?“ (6,25b–26a) a svoji výtku obrátí i vůči Bohu: 

„Zhřešil-li jsem, co mám podle tebe dělat, hlídači lidí? Proč sis mě vzal za 

terč, až jsem se stal břemenem sám sobě?“ (7,20) Jób tím boří všechny falešné 

ohledy. Nejen, že nechce, aby přátelé Boha hájili, ale sám se s ním pouští do 
pře. V dalším kole dialogu se ujme slova Bildad. Jeho obhajoba Boží 

spravedlnosti však již vyzní dost křečovitě. Tváří v tvář utrpení nevinného Jóba 

se to vše jeví jako soubor prázdných zbožných pouček. Jób se sice chvíli snaží 
zakotvit v mocném Bohu, na nějž mu přátelé ukazují, ale to ho uvrhne do ještě 

silnějších výčitek k němu: „Za svévolníka mě nepokládej, dej mi vědět, proč 

vedeš spor se mnou. K čemu je ti dobré, že mě týráš?“ (10,3). Další řeč připadá 
na Sófara. Dlužno podotknout, že mezi argumentací jednotlivých přátel není 

mnoho rozdílu, všichni uvažují velice podobně. Sófar Jóba napomíná, aby 

nemluvil proti Bohu a snaží se ho ukáznit. Jób se ale vůči svým přátelům 

vymezí a uprostřed jeho řeči zazní věta, která mnou opravdu otřásla: „To 
v zájmu Boha mluvíte podlost, mluvíte lest kvůli němu? Chcete se zastávat 

Boha nebo vést spor místo něho?“ (13,7–8). Tato úvaha dává velmi dobrý 

smysl. Proč by člověk měl hájit Boha? Ať se Bůh obhájí sám! A Jób takto 
uvažuje i vůči svým vnitřním pochybnostem. Dokáže v sobě podržet dvě 

naprosto rozporné skutečnosti. Na jednu stranu ví, že Bůh je mocný 

a spravedivý. Na druhou stranu ví, že přes jeho nevinnu, tento mocný a 

spravedlivý Bůh na něm dopustil strašné věci. Vyvedl ho z matčina lůna 
k životu, aby musel zažít tak hrozné tragédie. Tento paradox jej vnitřně ničí, 

ale nedokáže věci vidět jinak. Mnoho lidí řeší tento rozpor zavržením jedné, 

nebo druhé strany. Buď zvolí cestu Jóbovy ženy: odpadnou od víry v mocného 
a spravedlivého Boha. Nebo zvolí cestu Jóbových přátel: jakoukoliv 

pochybnost umlčí poukazem na Boží moc a svatost jen proto, aby jej omluvili. 

Jób však zápasí o udržení obou protikladů a přirovnává tento boj k tomu, že 
nese kůži ve svých zubech (13,14). 

 

Zajímavé je, že Hospodin v závěru knihy (42,7) dá za pravdu Jóbovi a hněvá se 

na jeho tři přátele. Kniha Jób mě tedy naučila, že Boha nemusím za každou 
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cenu hájit. Stačí hledat pravdu a pravda mě dovede k hlubší obhajobě než 

přímočaré argumenty. Takový postoj sice může stát člověka mnohé zápasy, ale 

je to postoj, který před Bohem spíše obstojí, než potlačovat bolestnou evidenci 
lacinými poučkami. 
 

(pokračování příště) 

 

 
 

K ZAMYŠLENÍ 
 

Harmonie veškerého stvoření 
 

V měsíci říjnu si hned na jeho počátku připomínáme světce nám tak milého a 

inspirativního, svatého Františka z Assisi. Tento světec, jáhen a zakladatel tří 
řádů, je inspirací, a v mnohém i vzorem, také současnému papeži Františkovi. 

 
Když zdůrazňujeme, že člověk je obrazem Božím, neměli bychom zapomínat, 

že každý tvor má svůj úkol a že žádný tvor není zbytečný. Veškerý hmotný 

svět je jazykem Boží lásky, jeho bezmezné náklonnosti k nám. Půda, voda, 
hory – všechno je Božím pohlazením. (…) 

 

Bůh napsal nádhernou knihu, „jejíž písmena představují množství tvorů 

přítomných ve vesmíru“. Biskupové Kanady výstižně vyjádřili, že žádný tvor 
nezůstává mimo tento božský projev: „Od těch nejstarších panoramat až 

k nejnepatrnějším formám života je příroda stálým zdrojem úžasu a úcty. A je 

také neustálým zjevením božského.“ Japonští biskupové též řekli něco velice 
sugestivního: „Vnímat každého tvora, který zpívá hymnus svojí existence, 

znamená s radostí žít v Boží lásce a naději.“ Tato kontemplace stvoření nám 

umožňuje skrze všechny věci objevovat nějaké poučení, které nám chce Bůh 

sdělit, protože „kontemplovat stvoření znamená pro věřícího naslouchat 
poselství, slyšet paradoxní a tichý hlas“. (…) Věnuje-li lidská bytost pozornost 

tomuto projevu, naučí se poznávat samu sebe ve vztahu k ostatním tvorům: 

„Vyjadřuji se tím, že vyjadřuji svět, prozkoumávám svoji posvátnost tím, že 
odhaluji posvátnost světa.“ 
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(…) Když si uvědomujeme odlesk Boha ve všem, co existuje, srdce zakouší 

touhu klanět se Pánu za všechno tvorstvo a spolu s ním, jak je to zřejmé 

v nádherném chvalozpěvu svatého Františka z Assisi: 
 

„Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil, 

zvláště pak bratr slunce, 
neboť on je den a dává nám světlo, 

je krásný a září velkým leskem, 

vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.  
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy, 

stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné. 

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr 

a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí, 
kterým živíš své tvory.  

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda, 

která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.  
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc 

a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.“ 

 
 

Citováno: Papež František: LAUDATO SI’ 

Buď pochválen, Encyklika o péči o společný domov, překlad Milan Glaser 

Vydalo nakladatelství PAULÍNKY 2018, druhé vydání. 
Str.: 56, 57, 58, 59. Poznámky na příslušných stranách. Redakčně kráceno. 
 

 

 

* * * 
 

Adorace 
 
Na nástěnce u vstupu do zpovědní místnosti v kapli sv. Michala je zajímavý 

text, jehož hlavní body zde uvádíme jako pozvánku k jeho podrobnému 

přečtení. 
 

Co můžu dostat zdarma od Ježíše při adoraci 

 

Eucharistie je podle katolického katechismu zdrojem a vrcholem celého 
křesťanského života. Pokud si zvykneme na pravidelnou adoraci, pak čas, 

který jí věnujeme s otevřeným srdcem, nás může překvapit těmito deseti 

způsoby: 
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• Rozvine se náš smysl pro úžas a údiv 

• Zakusíme pokoj v ostatních oblastech svého života 

• Uvidíme dále, budeme citlivější, nahlédneme za hranice jen svých 

potřeb 

• Občas se budeme nudit 

• Prožijeme nové nadšení z adorace 

• Do našeho života vstoupí milost 

• Uvědomíme si, jakého štěstí se nám dostává 

• Poznáme Boží smysl pro humor 

• Budeme chtít častěji přistupovat ke svátosti smíření 

• Zamilujeme se. 

 
Tomu se neubráníme! Když strávíme více času s otevřeným srdcem při adoraci 

a jednoduše dovolíme Kristu, aby nás miloval, pak se zamilujeme i my. Tato 

láska je naší podstatou a dovolí nám být skutečně sami sebou. 

 
„Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ (Jan 10,10) 

 

Původní zdroj: Ruth Baker: 10 Surprising Things That Happen When You Go 
To Adoration More Often 

 

* * * 

 

Pozdrav od papeže 
 

S věkem jsme chytřejší a pomalu si uvědomujeme, že hodinky za 3000 € 

ukazují stejný čas jako hodinky za 30 €. 
 

Do peněženky za 300 € se vejde stejná částka jako do peněženky za 30 €. 

 
Osamělost v domě 70 m2 je stejná jako v domě o 300 m2. 

 

Doufám, že si jednoho dne uvědomíte, že vaše vnitřní štěstí nepochází 

z materiálních věcí světa. 
 

Zda cestujete první třídou nebo ekonomikou; na té třídě nezáleží, jestli letadlo 

spadne. 
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Doufám, že si uvědomíte, že důležité je, když máte přátele, bratry a sestry, se 

kterými se můžete bavit, smát se a zpívat, štěstí je pravda. 

 
Pět nesporných skutečností štěstí: 

 

1. Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté, vzdělávejte je, aby byly 
šťastné, aby viděli hodnotu věcí, ne jejich cenu. 

 

2. Jezte jídlo, jako by to byl lék, jinak budete muset brát léky, jako by to 
bylo jídlo. 

 

3. Osoba, která tě miluje, tě nikdy neopustí. I když existuje 100 důvodů, 

proč skončit, najde si důvod, proč zůstat. 
 

4. Je velký rozdíl mezi člověkem a člověkem. Je špatné, že to chápe jen 

málo lidí 
 

5. Byl jsi milován, když ses narodil a budeš milován po smrti. Co mezi 

tím, je na vás. 
 

 

Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, 

sebevědomí a přátelé. 
 

Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život. 

 
Pro člověka je to těžké – nežádá o narození, nemůže žít a nechce zemřít! 

 

Nejlepším dárkem, který můžete někomu dát, je váš čas; snažte se ujistit, aby 

byl dán vaší rodině nebo příteli. 
 

 

Udělejte si čas a sdělte toto poselství alespoň jednomu členovi rodiny, příteli 
nebo kamarádovi! 

 

Možná můžeme něco změnit. 
 

Papež František 
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U PMS plánujeme bazar oblečení na jaro 2021. 
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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 

čtvrtý čtvrtek v měsíci moderovaná adorace s hudbou 
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude ve čtvrtek 15. 10. v 19.00 hodin. 

 

* * * 
 

Ministrantské schůzky 
 

•   4. 10. – Téma: Chrám a jeho zařízení (v kapli) 
 

• 18. 10. – Téma: Liturgické předměty, oděvy (na faře) 

 

•   1. 11. – Téma: Mše svatá (na faře) 

 

• 15. 11. – Téma: Liturgický průvod, postoje a gesta (na faře) 
 

• 29. 11. – Téma: Praktický nácvik (v kapli) 

 

•   6. 12. – Téma: Liturgické barvy, doba postní a vánoční (na faře) 

 

• 20. 12. – Téma: Praktický nácvik + příprava na Vánoce (v kapli) 
 
 

* * * 
 

 

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. 10. 2020. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1 
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 10 Kč. Neprodejné. 

Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. 

 


