
 

 

 

 

Sněženka farní 
    Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 

 
Drazí čtenáři! 

Všimli jste si, že bylo i bílo? Tady v Praze sice jen jako by náhodou nasněžilo, 

jako kdybychom to v lednu ani nečekali. Není to však jen zima, co nás drží doma, 

jako spíš situace, která se dá velmi těžko uchopit. Když vysvitne slunce, „zadívá“ 

se do hloubky našich příbytků a ostře odhalí kdejaká zákoutí, nějakou pavučinu a 

nekonečné pláže prachu, usazeného kde se dá. I tato doba v nás samotných 

podobně odhaluje mnohé nedostatky. Ale přesto, i přes tuto ostře osvícenou 

pravdu, nám slunce vlévá sílu a motivaci k životu. Těším se na jaro! I ptáci jakoby 

už oznamovali jeho brzký příchod. Co ale přijde o trochu dřív, je postní období, 

začínající Popeleční středou. Nastane čas vnitřní přípravy na Velikonoce, které, 

jak s důvěrou doufám, alespoň trochu budeme slavit společně. Ne, jako loni. 

 Kladu si mnohé otázky: Proč? K čemu? Kdy? Jak? A nemám na všechno 

odpověď. Chci vás jenom povzbudit, abychom nezapomněli plně důvěřovat Boží 

prozřetelnosti a neztráceli víru. Ježíš je ten, kdo nad zlobou již zvítězil, a to ať je 

pevný základní kámen našich životů – Kristus Spasitel! 

 Využijme čas, který je nám dán! Čekat, až se něco změní, by mohlo znamenat, 

že „princ na bílém koni nakonec nepřijede“. A víte, jak to pak dopadá 

s princeznami. Vždy je člověk něčím omezený. Jednou má mnoho práce, podruhé 

musí hodně cestovat… Co mohu teď, v tuto dobu? Třeba ji naplnit tím, na co 

zatím nebylo dost času. 

 Přeji vám požehnané dny s novou životní chutí a silou. Trpělivost v těžkých 

chvílích a podporu od blízkých a přátel. 

Váš Filip 

Ročník  XXVII.                                                                Únor 2021 
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ÚNOR VE FARNOSTI 
 

Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky. 

 

 

Počet účastníků na mši svaté je stále omezený na 10 % kapacity, je dobré 

přihlásit se na našich webových stránkách nebo zavolat na tel.: 723 955 524. 

Určitě sledujte vývoj pandemické situace. 
 

Podávání svatého přijímání: v neděli v 10.30 až 11.00 hodin a během zpovědní 

pohotovosti. 

 
Pokračování přípravy na biřmování a křest s Filipem bude on-line v aplikaci 

Zoom (doufám). K účasti se přihlaste na email pms@efara.cz. 

 
  2. 2. (út) Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 

  6. 2. (so) Začínáme novénu k blahoslaveným pražským mučedníkům 

  9. 2. (út) V 8.00 hodin pomazání nemocných – pro prvních 10 

přihlášených (přihlašování v sakristii). Druhý běh pro 10 
přihlášených bude v pátek 12. 2. (také v 8.00 hodin). 

15. 2. (po) Památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků (výročí 

410 let) 
17. 2. (st) Popeleční středa – začátek postního období – den přísného 

postu, mše sv. spojené s udělováním popelce 

21. 2. (ne) Sbírka „Haléř sv. Petra“ – na humanitní aktivity církve 
 

 

 

POMÁHÁME DRUHÝM I SOBĚ 
 

Zrušení bazaru 
Milí farníci, je mi to moc líto, ale vzhledem ke COVID situaci, jsme se 

rozhodli ZRUŠIT BAZAR v termínu 24. 4.–25. 4. a PŘESUNOUT ho na 

termín 15. 10.–17. 10. Věřím, že se i podzimní BAZAR stane místem setkání, 

pohody a radosti bez omezení. 
 

Za organizační tým 

Andrea Jeřábková 

mailto:pms@efara.cz
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* * * 

 

Milí přátelé, 
kdo by se rád zúčastnil mše svaté u PMS a je pro něho obtížné zajít si ke 

svátosti smíření či na adoraci Eucharistie např. proto, že se chce vyhnout cestě 

v MHD, tomu mohu nabídnout odvoz tam i zpět. Každou středu bývá na mši 

v 18 hodin jen málo lidí. Překvapilo mne, že je někdo v situaci, kdy neměl 
delší dobu možnost zúčastnit se aktivně mše svaté. Napište mi na mail 

v.janicek@post.cz a domluvíme se přes telefon. 

Vít Janíček 
P.S.: 

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí se stává stále více živým místem 

v srdci Prahy. Lidé se zde zastavují, na chvíli se zamyslí, pomodlí, zapálí 

svíčku, položí květinu. Po obvodu jsou skleněné lampy, kam se po dohoření 
dají vložit nové náplně (cca 5×10–12 cm), nebo svíčky ve skle, nikoliv 

„čajovky“. 

 
* * * 

 

Praha otevřela v Libuši nábytkovou banku 
 

V hlavním městě začala v polovině ledna 2021 fungovat nábytková banka, kam 
mohou dobrovolní dárci vozit pro ně už nepotřebný, avšak dosud použitelný 

nábytek (kromě čalouněného), funkční nebo jednoduše opravitelné 

elektrospotřebiče jako jsou pračky, ledničky, mikrovlnky a další věci, potřebné 

k základnímu vybavení domácnosti. 
 Tato služba je určena tomu, kdo si nové věci nemůže pořídit. Jsou to často 

osamělí rodiče nebo i prarodiče vychovávající nezletilé děti, senioři, ale 

i mladí lidé, vracející se z ústavního zařízení a podobně. 
 

Jak na to? 

Věci nafoťte a pošlete vedoucímu nábytkové banky Tomáši Valentovi 
(tomas.valenta@csspraha.cz, 704 610 086). Společně se domluvíte, zda se pro 

ně najde využití. 

 Věci pak odvezete přímo do nábytkové banky v Libuši nebo si pro ně přijede 

vůz nábytkové banky s posádkou. 
 Součástí nábytkové banky je také malá dílna. Drobné opravy darovaných 

věcí tam budou provádět lidé s postižením nebo ti, kteří jsou na běžném trhu 

práce obtížně zaměstnatelní. 
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Všechny darované věci pak poputují prostřednictvím sociálních pracovníků 

přímo těm, kteří tuto pomoc nejvíce potřebují. 

 Více informací o bance najdete na webu Centra sociálních služeb Praha 
(www.csspraha.cz). 

Srdečně a vděčně 

za celý tým PRAHA SOBĚ 

Jan Čižinský 

 

 

Dům Bible 

 
Po lednové odmlce se opět vracíme k pravidelným měsíčním akcím a v únoru 

Vám nabízíme výběr ze tří encyklopedií, ke kterým je možné zakoupit Bibli 

za 1 Kč. Jedná se o kapesní vydání Bible v Českém ekumenickém překladu 

(vydání včetně deuterokanonických knih) v měkké šité vazbě s chlopněmi, 
a to ve třech barevných odstínech. 

• ABC křesťanství 198 Kč + Bible 1 Kč = 199 Kč 

• ABC světových náboženství 148 Kč + Bible 1 Kč = 149 Kč 

• Atlas evropské reformace 198 Kč + Bible 1 Kč = 199 Kč 

 Všechny tři komplety s možností výběru barvy Bible najdete v našem 

internetovém obchodě Bibleshop, kde je možné si knihy objednat. 
 Při nákupu nad 500 Kč je poštovné i balné zdarma. 

 Vaše objednávky rádi vyřídíme. Tel: 284 693 926 

 
Česká biblická společnost 

Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8-Kobylisy 

 

 
 

OHLÉDNUTÍ 
 

Děkujeme za podporu projektu střední školy v Kashitu! 
 

Vážení farníci od Panny Marie Sněžné, ohlašujeme se vám s výsledky zisku 
pro projekt střední školy v Kashitu v Zambii z akcí v adventní době. 

 Pro pandemická opatření jsme spustili on-line adventní stánky. Nákupem 

krásných dárkových, převážně ručních výrobků, ať už ze Zambie nebo od 

českých dobrovolníků, jste mohli zmíněný projekt podpořit. Využili jsme 

www.csspraha.cz
https://www.bibleshop.cz/
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i zvolnění PES kolem 3. neděle adventní, kdy se uskutečnil i fyzický stánek 

ve farnosti sv. Bartoloměje v Praze 9-Kyje. Čistý zisk, tj. již po odečtu 

nákladů, je za online i fyzický stánek krásných 11 828 Kč. Děkujeme! 
 Zároveň jsme na začátku adventu vyhlásili advent jako měsíc darování pro 

SŠ (akce Giving advent, Daruj vzdělání!). Lidé mohli poslat dar na účet 

veřejné sbírky, a to i prostřednictvím zveřejněného QR kódu. Celkem dárci 

přispěli 10 850 Kč. Taktéž děkujeme a připomínáme těm, kdož snad poslali 
a neznáme je (a nemáme tedy ani jejich e-mail), aby nám napsali – můžeme jim 

vystavit potvrzení o daru pro snížení základu daně. 

 V adventu se na webu http://pratele.newrenato.org/ představily čtyři děti 

z Kashitu, které si SŠ přejí. Grace chce být právničkou, Chabilo zdravotní 

sestrou, Dalitso inženýrem a Doreen lékařkou. Dočtete se také, jaké jsou 

jejich koníčky. V představování budeme pokračovat! 

 

 
 

Co letos chystáme? 

Po dlouhých letech nebude benefiční ples, a to nejen kvůli epidemiologické 
situaci. Projekt střední školy se rozvíjí, rozvíjí se i spolupráce s ČVUT, naše 

aktivity je potřeba plánovat, připravovat a psát o nich. Aktuálně připravujeme 

nový web. Velmi přivítáme, pokud by se někdo z vás chtěl zapojit. I několik 

http://pratele.newrenato.org/
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hodin za rok je nám pomocí. Neostýchejte se, napište nám! Klidně si dáme 

kávu, teď třeba na procházce, a v klidu nezávazně probereme možnosti. 

 
S díky za přízeň 

Marta Höferová, Přátelé New Renato 

web: pratele.newrenato.org, 

e-mail: info@newrenato.org, 
facebook: Přátelé New Renato 

 

 

Blahoslavený Odorik z Pordenone 
11. ledna jsme si připomněli bl. Odorika z Pordenone, kněze a františkána 

(nar. 1286 v severní Itálii), jehož ostatek je uložen v našem kostele v kapli sv. 
Antonína. Vzácná relikvie nám byla darována italskými františkány 11. září 

2018, mj. i proto, že podle některých pramenů byl tento kněz po otci zřejmě 

českého původu. Jako misionář procestoval velkou část světa, navštívil 
například Čínu, Tibet, Indii, Indonésii a další země. Zemřel r. 1331 v Udine. 

 Po smrti se lidé modlili u jeho hrobu a bylo doloženo mnoho zázraků, což 

vedlo k Odorikovu blahořečení. 
 Modlitbu u jeho ostatků můžeme věnovat prosbě o přímluvu za křesťany 

v zemích, které procestoval, i za celý svět, sužovaný kovidovou pandemií. 

 

Redakce 

 

Tříkrálová sbírka v období pandemie 
Letošní tříkrálová sbírka probíhá poněkud netradičně. Do průběhu sbírky 

v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá 
opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, 

rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně 

PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online 
prostředí. Do online kasičky je možné přispívat do 30. dubna 2021. Kasička 

se nachází na stránkách www.trikralovasbirka.cz nebo můžete přispět 

dárcovskou jednorázovou SMS nebo trvalou DMS (každý měsíc až do 

odvolání): 
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30 

DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 

DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90 
Na číslo: 87 777 

http://pratele.newrenato.org/
mailto:info@newrenato.org
https://www.facebook.com/pratelenewrenato
https://www.trikralovasbirka.cz/
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Trvalou dárcovskou dms můžete kdykoliv dle svého uvážení bezplatně 

odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP KOLEDA na číslo 87 777. 

 Možnost využití statických kasiček skončila 24. ledna 2021. 
 Výtěžek průběžného sčítání TKS 2021 za pražskou arcidiecézi: 

• Aktuální výnos statických kasiček: 793 238 Kč 

• Aktuální výnos online kasiček: 853 683 Kč 

• Za celou ČR celkem: 70 244 907 Kč (ke dni 7. 2. 2021) 

 

A. Bohdanecká 

 

 

 

EX LIBRIS (1. ČÁST) 
Bonaventura Ondřej Čapek OFM 

 

A – Bible 
 

Tímto číslem bych po seriálu MyBible zkusil vytvořit další seriál Ex libris. 

Jak jistě víte, máme moc krásnou knihovnu, v níž je asi třináct tisíc 

historických svazků, ale tato skutečnost bezvadně odráží pořekadlo byl jeden 
mnich, měl mnoho knih a nevěděl, co je v nich. Chtěl bych s vámi, s poněkud 

naivním bibliofilským zápalem, projít naší historickou bibliotékou. Vyzbrojen 

přiměřenou znalostí latiny a církevních reálií, s lehkou znalostí starých knih, 
ale hlavně nabit entuziasmem a určitou dávkou drzosti, dovolím si vám naši 

knihovnu trochu představit. Nečiním si nárok na úplnost, ani preciznost, spíše 

se s vámi chci podělit o naše pokládky. V noviciátě jsem mnoho času trávil 
právě listováním starými kodexy a napadlo mě, že bych se o trochu tohoto 

potěšení mohl s vámi podělit na stránkách našeho farního věstníku. 

 

Knihy jsou v knihovně seřazeny primárně podle signatur, čili každá z knih 
nese na svém hřbetě veliké písmeno označující obor, do kterého ten který 

svazek spadá. Dnes začněme logicky písmenem „A“, což je symbol pro Písmo 

Svaté. 
 

Písmo nezabírá v knihovně až tak moc místa. Máme tu pár desítek velikých 

svazků. Najdeme tu zejména latinské, německé a české překlady. Ale jsou tu 

i vlámsky psaná Lovaňská bible, nebo bible arabsko-latinská. Nevšiml jsem 
si však žádných řeckých a hebrejských biblí, což není divu, protože studium 

originálního znění bylo pro katolíky v barokní době nepřípustné. Já jsem se 
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rozhodl soustředit výlučně na česká vydání Písma svatého. Nejvzácnější je 

bezpochyby Bible Pražská z roku 1488. Celkem se jí dochovalo jen několik 

exemplářů a jeden z nich se nachází právě v naší knihovně. Podívejme se na 
ukázku ze začátku Janovy 2. kapitoly: 

 

 
 

Přepis: TRzetieho pak dne stala se swatba w kanie galileyske~a biesse matka 

gežissowa tu. A pozwan gest take gežiss y uczedlnicy geho na swatbu. 
(Třetího pak dne byla svatba v Káni Galilejské, byvše tam matka Ježíšova. 

A na svatbu byl pozván také Ježíš i jeho učedníci). 

 
V regálu pak máme i několik Norimberských biblí z roku 1540 a 

Melantrichovu bibli vydanou roku 1560. Jde stále o překlady z latiny, a tak 

není divu, že Bible kralická (vycházela od r. 1579) je později zcela zastínila. 
Jazyk Melantrichovy bible je chvílemi těžkopádný, ale z celého textu čiší 

veliká zbožnost a naprostá vážnost. Začtěme se do 1Sam 17,3–7: 

 

„Tehdy vyšel z vojska filištýnského Muž pankhart jménem Goliáš z Geth, 
vysoký na šest loktů a pídi, maje lebku mosaznou na hlavě své a v pancíř 

brněný se obláčel, kterýž vážil pět tisýc lotův a na nohách také všudy železo 

měl: a terčí mosaznou měl na ramenú: A dřevo v jeho kopí bylo tak tlusté jako 
vratidlo tkadlců. Železo pak vostré, kteréž bylo na konci kopí jeho, vážilo šest 

set lotův železa: a oděnec jeho před ním.“ 

 

Po tridentském koncilu bylo nařízeno pořizovat překlady do národních jazyků 
jedině s výkladovými poznámkami. V naší knihovně máme českou bibli 

svatováclavskou z roku 1712, která je právě takovými poznámkami opatřena 

a mohu říci, že věřícího přímo drtí. Když jsem narazil na první zbytečnou 
polemiku s novokřtěnci, vykouzlilo mi to na rtech úsměv. V dalších a dalších 

poznámkách jsem pak ale narážel na úmyslně kontroverzní tvrzení, která 

zpravidla neměla s komentovaným textem mnoho společného, avšak zásadně 
utvrzovala tvrdou katolickou linii kladenou do protipólu k protestantskému 
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pojetí. Úsměv mi na rtech vadl a já jsem byl spíše poděšen bojovností autora 

těchto poznámek. Polemika s jinověrci se střídá s dalšími způsoby jak 

vychovávat kované katolíky. Například Mt 21,20: „Co je císařovo dávejte 
císaři, co je Božího, Bohu.“ je vykládáno jako doklad božského původu vlády 

panovníka: „Má se jim tedy zachovati poslušnost, nebo(ť) proti nim se 

postavovati, vztahovalo by se na potupu samého Boha.“ Přiznám se, že na mě 

dýchl mráz kremelského typu. Myslel jsem si, že utlačovatelská role církve je 
spíše výmyslem komunistické propagandy. Jak vidím, mohu Bohu děkovat, 

že jsem katolíkem 21. století. 

(pokračování příště) 

 
 

K ZAMYŠLENÍ 
 

Vykloubená, vykolejená doba, doba před rokem ztracených jistot, něco, čemu 
tak úplně nerozumíme. Doba s přichutí kocoviny, probuzení se z desítky let 

trvajícího užívání si svobody, blahobytu, neomezených možností, kdy jsme se 

durdili nad malichernostmi a nad svízelemi světa se možná i trápili, ale nejspíš 

jen u večerních zpráv ze světa… Protože nám tady, uprostřed vlídné Evropy, 
se přece už nic hrozného stát nemůže. A teď jsme bezradní, i my, kteří věříme 

v milost a lásku Boží. Snad nám následující slova dodají odvahu, energii, 

naději i radost.                (Výběr textů redakce) 
 

Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální 

vysvětlení. Tato síla zahrnuje a řídí všechny síly ostatní a dokonce je obsažena 
ve všech fenoménech ve vesmíru operujících. Přesto jsme ji dosud nedokázali 

identifikovat. Tato univerzální síla je všeobjímající láska. 

 

Pokud chceme, aby náš živočišný druh přežil, pokud chceme najít smysl 
života, pokud chceme zachránit svět a každou živou bytost, jež ho obývá, 

láska je jedinou odpovědí. 

 
Když vědci hledali sjednocující teorii vesmíru, zapomněli na nejmocnější, 

nespatřenou sílu. Láska je světlo, osvětlující ty, co ho dávají a dostávají. Láska 

je gravitace, protože způsobuje, že jsou určití lidé přitahováni k těm dalším. 

Láska je síla, protože násobí to nejlepší, co v nás je a co lidstvu umožňuje 
nevyčerpat se svým slepým sobectvím. Láska odkrývá a odhaluje. Pro lásku 

žijeme a umíráme. Láska je Bůh a Bůh je Láska. 
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Láska je veličina, námi dlouho potlačovaná patrně proto, že se jí bojíme, neboť 

je to jediná vesmírná energie, kterou se člověk nenaučil podřídit své vůli. 

Pokud se naučíme tuto vesmírnou energii dávat a dostávat, potvrdíme, že 
zvítězí nad vším, že je schopná přesáhnout i to, co ještě není, protože Láska je 

jádro života. 

Albert Einstein 

 
Zdroj: (1) 

 

 
Láska v lidském srdci je nebeským světlem, tajemným, nade vše krásným. 

Ten, kdo žije v lásce a láskou, žije v nebesích, i když jeho tělo je dosud na 

Zemi. 

 
Žije-li svým srdcem ve světě lásky, pak tuto lásku vnáší do světa, v němž je 

živo jeho tělo. Snáší ji z nebes do Země. Tím plní svůj úkol a žije záslužně, 

pomáhá světu a zachraňuje své bratry. 
 

Zachraňuje je tím, že se svou láskou přináší Zemi i Lásku Kristovu, která 

přebývá na Zemi, kde působí neviditelné proměny zlého v dobré. Přeměna 
zlého v dobré je obrácení tmy ve světlo. Světlo pak dává Zemi i lidem život. 

Světlo je nutné, nezbytné pro trvání světa… 

 

Zdroj: (2) 
 

 

(1) Václav Daněk: Stance pro Einsteina, Akropolis 2016, str. 47, 48. 
(2)     Božena Cibulková: Slovo Kristovo, nakladatelství GEMMA89, 

rok vydání 1995, str. 66 (kapitola 66). 
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Drama Země 
 

Čas rychle zraje, jak jablka v září, 

čas dozrál… K čemu? – můžeme se ptát. 
Světe, kdo určil tvoje mládí, stáří? 

Nezralost lidská porušila řád 

a svět se bortí, je zahlcen špínou, 
valí se řeka zloby, neřesti. 

A člověk zmírá strachem, zda ho minou 

vichřice, nebo strhnou v neštěstí. 

 
Drceni vším, co nedokážem změnit, 

zraněni vším, co se nás dotýká, 

čekáme pokoj, světlo usmíření… 
A jako meč nám srdce proniká 

touha po dobru, po laskavých vztazích, 

po očištění Země i nás všech. 
Had sobectví se dějinami plazí 

a jedem pýchy otrávil nám dech. 

 

Když se svět hroutí, svět jde proti Bohu, 
duchovní zákon člověk opustil, 

když každý národ sebe na oblohu 

slávy vynáší a krví se mstí, 
když život sám je znetvořen a zmučen, 

bezradně se mě, duše moje, ptáš. 

Kdo lidskou bytost vezme do náruče? 
Stvořenou z lásky! … Odpusť, Otče náš. 

 

 

Jana Rathouská 
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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 pondělí 15. 2. 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. 2. 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. 

 


