
 

 

 

 

 

 

 Sněženka farní 
     Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 

 

 
Drazí čtenáři! 

Je zajímavé ohlédnout se za uplynulým obdobím. Podívat se na záznamy 
z předešlého roku, připomenout si mnoho nečekaných událostí, které nás 

překvapily i zaskočily. Není to jen melancholická lítost, že se některé životní 

plány nenaplnily. Není to pouze prázdné ohlédnutí, ale stojí za tím skutečné 
události a příběhy konkrétních lidí. Asi všichni máme rádi příběhy, zvláště 

ty inspirované životem. Ale příběh každého přítomného okamžiku píšeme 

i každý z nás. Hrdinové většinou nejsou suveréni, kteří vše zvládnou, jsou to 
častokrát ti, kteří mají obavy, častokrát bývají ve velkých těžkostech 

a nebezpečích a stačí málo, aby jejich cesta skončila. Když se na tyto osudy 

s napětím díváme, nebo o nich čteme, vždy je tam někdo, díky komu se 

nakonec cesta vydaří. Ano, život je plný různých zvratů a je jasné, že sám si 
nikdo nestačí. Bůh nás stvořil pro vztahy, tedy pro společné soužití. 

 Téměř už rok sleduje celý svět každý den „jednu“ statistiku. I když se 

snažíme toto období zvládat s nadhledem, stejně v podvědomí zůstává plno 
otazníků, na něž stěží dostáváme odpověď. Jak by se zachovali naši 

hrdinové? Hledejme v této době především to, co nás spojuje! Poznat, co je 

správné nebo nebezpečné, můžeme jen díky vzájemné komunikaci, v níž 

nemusíme hned osočovat druhého pro jeho názor, ale stejně jako Panna 
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Maria, uchovávat ve svém srdci to, co slyšíme a nerozumíme tomu, ale 

rozvažovat o tom. To vše ve spojení s Moudrostí, ve spojení s Láskou. 

Přidal bych, s odvahou a důvěrou v Boží prozřetelnost. Máme se přeci bát 
toho, kdo může zahubit naši duši a navěky nás odloučit od Boží lásky. 

 V této „době rouškové“ vám posílám požehnání, právě s prosbou 

o odvahu, a o sílu neztrácet naději. Buďme jeden pro druhého povzbuzením! 

 
Váš Filip 
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Z FARNOSTI 
 

Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky. 
 

Na mši svatou je nutné se předem přihlásit přes internet – počet 

návštěvníků je stále omezen. 

 

 
Setkání Sekulárního františkánského řádu – oblastní Tříkrálové setkání 

V sobotu 9. ledna ve 14.00 hodin bude u Panny Marie Sněžné sloužena mše 
svatá – letošní podoba tradičního celopražského terciářského setkání. 

Případný další program záleží na aktuální epidemiologické situaci. 

 

 

Tříkrálová sbírka 2021 
Vážení přátelé a příznivci Sněženky, 
od 1. ledna do 24. ledna 2021 probíhá TKS. Vzhledem k současné situaci je 

až do 10. ledna 2021 dle 5. stupně PES sbírka pouze online pomocí 

dárcovské SMS. https://www.trikralovasbirka.cz/#DonateForm 

 Zároveň bych Vás chtěla poprosit o maximální šíření informací, ať už 
umístěním banneru na FCB, odkazem na www stránky, vyvěšením letáčků 

ve školkách, školách, práci atd. 

 Doporučuji zhlédnout krásné video k TKS, rovněž na hlavní stránce. 
 Zároveň Vás zvu ke zhlédnutí TKS koncertu, který bude vysílat ČT1 

v neděli 10. ledna 2021 v 17.00 hodin. 

https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/trikralovy-koncert/ 
 Přeji Vám krásný a požehnaný nový rok 2021 a pevné zdraví! 
 

Alena Bohdanecká 

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2021 
Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude 
konat od 18. do 25. ledna 2021. Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za 

jednotu křesťanů je: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ 

(srov. J 15,5–9). 
 

Průvodce k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2021 ve formátu PDF: 

https://bit.ly/2Xj5nyj 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i6hlL_N3jXGWBzX7LDwPW9hprzBod7JCYvQ8nyQ-69E/edit?usp=sharing
https://www.trikralovasbirka.cz/%23DonateForm
https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/trikralovy-koncert/
https://bit.ly/2Xj5nyj
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Církevní charitativní bazar u PMS 
 

Milí farníci, 

jak už mnozí víte, v dubnu, konkrétně 24. 4. a 25. 4., se bude konat Církevní 

charitativní BAZAR ve prospěch Dívčí katolické střední školy. Pro místo 
konání jsme tentokrát zvolili refektář, přilehlé prostory za refektářem, a také 

Františkánskou zahradu. Důvodem je jednak nové místo, což je vždycky 

fajn, ale také možnost otevření BAZARU veřejnosti. 

 
Představa je taková, že v sobotu 24. 4. by byla ve Františkánské zahradě: 

• módní přehlídka 

• průvod kejklířů 

Jsou to zatím hrubé obrysy toho, co bychom chtěli udělat a tím přivést lidi 
do refektáře, kde už bude pro ně připraven: 

• prodej oblečení 

• kavárna 

• dětský koutek 

• prodej výrobků dílny INSPIRACE 

• dílny pro veřejnost vedené INSPIRACÍ 

• divadlo pro děti 

• koncerty 

V neděli 25. 4. bychom měli klasický FARNÍ BAZAR, se vším, co k němu 

patří. Polévkou, pohodou, dobrou kávou, krásnými kousky oblečení, dětskou 

dílnou, výrobky dílny INSPIRACE… 

 
K BAZARU se jako vždy váže pár proseb: 

• prosím všechny, kteří mají nepotřebné oblečení, aby je 

nevyhazovali, ale schovávali, jeho čas přijde v DUBNU 😊 

• prosím, kdo by se jakkoliv chtěl podílet na přípravě nebo na průběhu 

akce, napište mi nebo zavolejte. Mail  andreajerab@gmail.com, tel: 

777 969 954 

 

Věřím, že BAZAR bude krásnou příležitostí se potkat, být spolu a vytvořit 

místo, prostor pro radost z pomoci. 
 Těším se na společnou práci 

za tým BAZARU 

Andrea Jeřábková 

mailto:andreajerab@gmail.com
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OHLÉDNUTÍ 
 

Setkání před Betlémem 
s Divadlem Víti Marčíka ve Františkánské zahradě 18. prosince 2020 

 

 
 

 

Andělé 2020 
Letos již čtvrtým rokem sbírali andělé na křídla vše, co farníci a náhodní 

příchozí do našeho kostela potřebovali během adventu říci Bohu – poprosit 

či poděkovat. Letos, ačkoli turistů z celého světa bylo velmi málo a do 
„vzkazů“ se tedy nepřidali, jsme několikrát museli doplňovat krabici, kde 
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bílí andělé čekali na vzkaz, který by přinesli vzhůru – a tak jsme jich 

nakonec posbírali rekordních 800! 

 Několik z nás pročetlo velkou většinu těchto přímluv. Byly to texty velmi 
osobní, silné a v mnohých případech velmi dojemné. Pokusili jsme se je 

vložit a shrnout do vánočních přímluv, které zde přetiskujeme a dáváme 

k nahlédnutí… 

 Zdá se nám, že každým rokem jsme si přes naše konkrétní prosby 
a vyjádřená trápení blíž. Moc vám všem, kteří se zapojujete, děkujeme! Ať 

vám všem Pán v tomto roce žehná a prosvětlí vaše dny. 

 
Přímluvy na „dětské půlnoční“: 

Náš dobrý Bože, 

během celého adventu sbírali andělé v naší farnosti na svá křídla naše 

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

obnovu dobrých vztahů v rodinách a ať překonáme těžkosti. 

3. Prosíme za nepodařená manželství a utrpení s tím spojená. 
4. Za dobrou práci pro všechny, kdo o ni prosí a za uzdravení psychicky 

nemocných partnerů. 

5. Jménem všech rodičů Tě Pane prosíme za uzdravení a záchranu duše 

i těla našich synů a dcer, za uzdravení rodové zátěže a za zdárné 
osamostatňování dospívajících dětí. 

6. Ať naše děti najdou cestu k Tobě a za ty, co jsou na cestách po světě. 

7. Jménem mladých Tě Pane prosíme, ať mladí lidé najdou lásku a své 
partnery pro život, které máš pro ně připravené. 

8. Ať najdou své životní poslání a to, co opravdu naplní jejich srdce. 

Prosíme také za naše stárnoucí rodiče, za všechny nemocné a za ty, 
které čeká operace nebo pobyt v nemocnici. 

9. Jménem všech kamarádů Ti Pane děkujeme za kamarády a prosíme, ať 

naši kamarádi jdou po dobré cestě a ať se necítí sami. 

10. Jménem všech dětí naší farnosti Tě Pane prosíme opatruj naše babičky 
a dědečky ať jsou zdraví a ti, kteří jsou už v nebi, aby se jim tam 

líbilo… a také Tě prosíme, aby se rodiče vždy milovali, nehledali 

útěchu v alkoholu a abychom jim dělali radost. 
11. (abych nemluvila tak potichu) 

12. Jménem všech Tě Pane prosíme požehnej těm, kteří touží po miminku 

a založení rodiny. 
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13. Prosíme Tě za všechny lidi bez domova, závislé, trpící, opuštěné 

a zoufalé. 

14. Prosíme Tě o pomoc v boji proti coronaviru a všechny jeho oběti. 
15. Moc Ti děkujeme a prosíme za naše milé bratry františkány a prosíme, 

dohlédni na opravu Hájku. 

Za tým „andělů“ 

Magdalena Komárková 

 

  

 

 
 

MYBIBLE (9. ČÁST) 
[maj bajbl] 
 

Bonaventura Ondřej Čapek OFM 
 

Nikdo nás neodloučí od lásky Kristovy (Řím 8,31–39) 
 
Dnešní díl můžete brát i jako pozvánku na biblické hodiny. Za téma 

biblických hodin jsem vybral List Římanům a jedním z důvodů pro tuto 

volbu byla jeho osmá kapitola, která mě tak silně oslovila. Abych se přiznal, 
původně mi tato Pavlova epištola moc neříkala. Četl jsem ji, rozuměl jsem 
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slovům i větám, ale její celkový význam mi zůstal skrytý. Neuměl jsem si 

představit, že bych si někdy sedl a napsal něco podobného. To se ale mělo 

změnit právě v roce 2006. Tehdy, smím-li to tak říci, jsem dostal od Pána 
Ducha, abych ta slova chápal. A pasáže plné frází a klišé se mi staly 

mocným Božím slovem. Tehdy jsem porozuměl, co je to „život v Duchu“, 

co znamená, že „Duch v nás volá Abba.“ (8,15). Bylo mi asi jako člověku, 

který čte milostné dopisy, nerozumí jim, pak se zamiluje a dopisy nejen 
pochopí, ale připadají mu naprosto nádherné. 

 

Jak to tedy bylo s mým „zamilováním“, nebo chcete-li, přijetím Ducha? 
V daném období jsem hodně zápasil o svoji identitu. Nebyl jsem si jist, 

nakolik jsem františkánem doopravdy. Ano, nahlas jsem tvrdil, že jsem 

bratrem, chtěl jsem, aby to byla pravda, ale nevěděl jsem, do jaké míry tomu 

tak je doopravdy. Propadl jsem do hlubokých pochybností o sobě. Mé ratio 
pro předkládalo neskutečně bravurní argumenty, proč nejsem skutečným 

křesťanem, natož řeholníkem. Dodnes si pamatuji tuto úvahu, nad kterou 

dnes vrtím hlavou, ale tehdy mě neobyčejně skličovala: 
 

Většina vězňů tvrdí, že jsou nevinní. Ale oni nelžou. Sice spáchali hrozné 

zločiny, ale jejich vlastní mysl se tomu brání a odmítá to uznat. Podobný 
efekt se tak může uplatňovat i u mě. I já si sice myslím, že jsem Kristův, 

jenže se mohu ve skutečnosti strašně klamat. Co když to není pravda 

a z nějakého důvodu si to jen tak nalhávám. Ale jak to poznat? 

 
Asi chápete, že takový vnitřní stav je dosti devastující. Dokonce jsem došel 

do bodu, kdy jsem začal sám sebe podezírat, že jsem nastrčený od Zlého 

a v řádu jsem jen proto, abych jej ničil. Neměl jsem žádnou konkrétní 
představu, jak by to vypadalo v praxi, jestli se budu dopouštět pedofilie, 

budu spolupracovat s tajnými službami nového režimu, nebo odpadnu od 

víry. Každopádně mě však stravovala nejistota ohledně toho, jestli jsem to, 
co chci být, nebo zda si jen na něco hraji. 

 

Pán se mě však po jisté době ujal a ukázal mi, že jsem jeho. A v tu chvíli se 

mi odkryl smysl Pavlových slov: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad 
soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? 

(…) Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ 

(8,35.37) Nabyl jsem vnitřní jistoty, že patřím Kristu a na tom nikdo nikdy 
nic nezmění. Poznal jsem jeho lásku a pochopil, že jsem a navždy budu 

Ježíšův. 

(konec série) 
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K ZAMYŠLENÍ 
 
Rok 2021 je papežem Františkem zasvěcen svatému Josefovi, muži, jemuž 

Bůh svěřil do otcovské péče svého Syna, muži, který Ježíši a jeho matce 

Marii vytvořil pozemskou rodinu, o niž s láskou a moudrostí pečoval a již 

chránil. Navždy se tak stal, jak vyslovil Jan Zlatoústý, „služebníkem 
všeobecného záměru spásy“. 

 

Úryvky z Apoštolského listu Patris Corde papeže Františka 
 

Josef přijímá Marii bez předběžných podmínek. Důvěřuje andělovým 

slovům: „Ušlechtilost jeho srdce umožňuje, aby podrobil lásce všechno, co 

se naučil ze Zákona; a dnes, v tomto světě, kdy je psychologické, verbální 
i fyzické násilí páchané na ženě evidentní, se Josef prezentuje jako postava 

uctivého, delikátního muže, který, ač nemá všechny informace, rozhoduje se 

pro dobré jméno, důstojnost a život Marie. A ve své pochybnosti o tom, jak 
nejlépe si počínat, mu Bůh osvícením jeho úsudku pomáhá volit.“ 

 

Častokrát dochází v našem životě k událostem, jejichž smysl nechápeme. 

Naše první reakce je často zklamání a vzpoura. Josef nechává svoje úsudky 
stranou, aby dal prostor tomu, co se děje, jakkoli to vypadá tajemně, 

akceptuje to, přebírá do své zodpovědnosti a smiřuje se svým životním 

údělem. Pokud nepřijmeme svůj životní úděl, nedokážeme kráčet dál, 
protože budeme vždycky v zajetí svých očekávání a následných zklamání. 

 

První etapou každého pravého vnitřního uzdravení je akceptace vlastního 
údělu, tedy poskytnutí prostoru v nás samotných také tomu, co jsme si ve 

svém životě nezvolili. Zbývá však dodat další důležitou vlastnost: tvořivou 

odvahu, která se vynořuje zejména v kontaktu s těžkostmi. Tváří v tvář 

těžkosti je totiž možné se zastavit a vyklidit pole, anebo se nasadit. Právě 
těžkosti někdy umožňují, aby se v každém z nás ukázaly zdroje, o kterých 

jsme ani netušili, že je máme. 

Citováno: 
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2020-12/patris-corde.html 

 

Kateřina Stantić 
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Modlitba ke sv. Josefovi z 19. století: 

„Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné, 
pospěš mi na pomoc ve chvílích neklidu a těžkostí. Přijmi pod svou ochranu 

obtížné a svízelné situace, které ti svěřuji, aby došly šťastného konce. Můj 

milovaný otče, v tebe skládám celou svoji důvěru. Ať mi neříkají, že jsem tě 

vzýval nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že 
tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc. Amen.“ 
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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 v pátek 15. 1. v 19.00 hodin. 

 

 

 
 

 

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. 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. 

 


