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Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Ročník XXVII.

Květen 2021

Vážení čtenáři,
poslední dny letošního měsíce dubna nás příliš nezahřály, i když sluníčko se
ukázalo a dodalo nám naději, že zima nezvítězí.
Mnozí z nás se už těšíme, jak okrášlíme venkovní prostor různobarevným
kvítím. Někteří s úzkostí pozorují, jak nízké teploty ovlivní jejich sady či
vinice. Všichni sledujeme, kdy poleví epidemie a uvolní se restrikce, z nichž je
nám také jakási zima. Už se těšíme na společně prožitý čas na mších s osobní
účastí, na poutě – třeba do Hájku. A snad také už i na návštěvu kina nebo
divadla.
Věřím a doufám, že čas, který je nám dán, využijeme moudře. Zkušenosti,
které jsme v posledním roce nabrali, jsou hřivny, které bychom neměli
zakopat. Se začátkem, pro mne modrého-pomněnkového a hvězdného,
orsejového, května, je nám dán (petr)klíč, abychom odemkli a s Boží pomocí
prožili život radostněji.
Ano, chtěl bych vás pozvat na mše svaté místo streamu do kostela, na poutě
do Hájku. Každá doba má svá pro a proti. Pokud jste alespoň trošku poznali, co
je dobré, běžte za poznaným dobrem a pravdou! Snad jen maličká poznámka:
cítím, že nastávající období bude společensky náročné. Jako když se člověk
opět učí chodit.

Vyprošuji vám sílu, odvahu a trpělivost. Pamatujme na nemocné i na ty, kteří
nás předešli na věčnost. Je-li ve vaší rodině nějaký smutek, ať se v radost
promění!
Nezapomněnkujme na vděčnost. Ať vám Bůh žehná!
Váš br. Filip

KVĚTEN VE FARNOSTI
Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky.

Připomínáme si Den matek
Druhou neděli v květnu se slavil vždy svátek matek, pro děti velká příležitost
udělat mamince nečekanou radost, byť by to byla jen kytička zářivých
pampelišek, utržených za popelnicí, nebo neumělý věneček ze sedmikrásek…
Maminku potěšíme kytičkou i když už jsme dospělí a ona je babičkou či
dokonce prababičkou. A jestliže už není mezi námi, tak „kytička” modlitby
probudí blaženou vzpomínku na čistou dětskou radost z maminčiny
bezpodmínečné lásky, která neumírá a v našem srdci zůstává navždy.

Slavnostní modlitba růžence
Vážení a milí přátelé, s radostí vás srdečně zveme na slavnostní modlitbu
růžence do kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, k výročí
zjevení Panny Marie ve Fatimě. Slavnostní modlitba se uskuteční v pondělí 12.
května 2021 po mši svaté, která začíná v 18.00 hod. Chceme i s vámi
společnou modlitbou růžence vzdát chválu Bohu za Matku Boží a poděkovat
za všechny milosti a dary, kterých se nám v tak hojné míře dostává. Věříme, že
v rozšířeném propojení modlitby růžence je síla Boží lásky, která obnovuje
a dává růst všemu dobrému nejenom v nás, ale i v našich bližních, za které
v této modlitbě chceme i s vámi prosit.
Těšíme se na toto naše společné modlitební setkání.
Za společenství živého růžence při kostele PMS zůstává
a s pozdravem v Kristu Ježíši Vás zve organizační tým
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Výstava obrazů br. Cyrila
Ve dnech 18. 5.–27. 5. 2021 proběhne v ambitech františkánského kláštera
Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze 1 charitativní výstava
obrazů (akryl na plátně tvořený kombinovanou technikou) bratra františkána
Cyrila Jana Tótha.
Výtěžek bude věnován na účet „Chléb sv. Antonína“, ze kterého provincie
financuje pomoc potřebným. V současné době je tato finanční podpora
rozdělována na několik konkrétních účelů.
Každý dárce má možnost získat obraz od bratra Cyrila dle vlastního výběru.
Výstava je také součástí celostátního festivalu základních uměleckých škol
ZUŠ Open. Doprovodnou akcí výstavy bude streamovaný koncert duchovní
hudby žáků ZUŠ U půjčovny, ZUŠ Biskupská a hostů (viz str. 5).
Vstupné na výstavu bude dobrovolné, každý návštěvník si může zvolit, na
který z účelů, uvedených na naší webové stránce, přispěje.
Výstavu můžete navštívit každý den kromě soboty od 13.00 do 18.00,
návštěva v jinou denní dobu je možná po telefonické domluvě.
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Koncert duchovní hudby ZUŠ Open pomáhá
18. 5. v 19.15 hod. v kostele Panny Marie Sněžné
Pod názvem Chléb sv. Antonína se uskuteční streamovaný koncert duchovní
hudby žáků ZUŠ U půjčovny, ZUŠ Biskupská a hostů.
Tento koncert je úvodní akcí charitativní výstavy obrazů bratra Cyrila OFM
(viz str. 4).
Na programu zazní duchovní vokální a instrumentální díla A. Dvořáka,
C. Francka, G. F. Händela, A. Vivaldiho, M. A. Charpentiera a dalších.
Žáky a pedagogy ZUŠ doprovodí na varhany Vladimír O. Jelínek, spolu
s ním a houslistkou Gabrielou Vermelho vystoupí i sopranistka a
koordinátorka festivalu Irena Pohl Houkalová.
Vstupné dobrovolné.

První svaté přijímání dětí
Na slavnost Nejsvětější Trojice, v neděli 30. 5. 2021 v 9.30 hod., plánujeme, že
přistoupí v naší farnosti devět dětí k 1. sv. přijímání. Od září do konce dubna
měly letos děti celkem deset setkání, kde se na tuto slavnost připravovaly. Je to
sice žalostně málo, ale díky obětavosti a zájmu svých rodičů a díky nasazení
P. Bonaventury, který za mne v době mé pooperační rekonvalescence čtyři
setkání suploval, vše nakonec vypadá nadějně.
Podpořme tedy Aničku, Anežku, Lucinku, Marianku, Bertu, Josefínu,
Vašíka, Jeníka a Kryštofa svou modlitbou, aby se počátek jejich svátostného
života rozvíjel k radosti rodičů i k oslavě našeho Pána.
V posledních čtyřech květnových setkáních dojde i na přípravu ke svátosti
smíření, kterou vykonají krátce před přijetím Eucharistie. Kéž tyto děti, i nás
všechny, provází stálé vědomí vděčnosti za veškerou milost, kterou smíme od
Pána Boha přijímat!
Simona Skřivánková, katechetka

Noc kostelů 2021
Letošní Noc kostelů proběhne 28. května 2021. Očekáváme, že podobně jako
v loňském roce, bude i tato ovlivněna protipandemickými opatřeními.
Jsem ale ráda, že nadšení z této akce neodpadá, jak dokládá počet
přihlášených kostelů a modliteben, který k dnešnímu datu činí téměř jeden
tisíc.
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I my se letos zapojíme, pojďte do toho s námi, budeme rádi za každou pomoc
a podporu. Děkujeme.

Letošní motto, Žalm 104,20: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží
zvěří.“
A. Bohdanecká
(koordinátor NK)

Kalendárium
4. 5. (út)
13. 5. (čt)
16. 5. (ne)
22. 5. (so)
22. 5. (so)
23. 5. (ne)
24. 5. (po)
27. 5. (čt)
23. 5. (ne)
28. 5. (pá)
30. 5. (ne)
31. 5. (po)
3. 6. (čt)
11. 6. (pá)
12. 6. (so)
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Slavnost posvěcení kostela Panny Marie Sněžné (1625)
Slavnost Nanebevstoupení Páně (novéna k Duchu Svatému)
Sbírka do fondu arcidiecéze
Přijetí do katechumenátu – 16.30 katedrála sv. Víta
Slavnostní vigilie ve 21.00 (není mše sv. v 18.00)
Slavnost Seslání Ducha Svatého, Svátek Posvěcení baziliky
sv. Františka v Assisi
Památka Panny Marie, Matky církve
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sbírka na OFM
Noc kostelů
1. svaté přijímání na Slavnost Nejsvětější Trojice – 9.30 (ranní
mše svaté jsou spojené), Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie
Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

OHLÉDNUTÍ
Vigilie na Štvanici
Začalo to od tabulek. Vyvěsil jsem na internet rozpis na velikonoční triduum a
vypadalo to neutěšeně:
Zelený čtvrtek: 20 míst (normálně chodí tak 150 lidí)
Velký pátek: 20 míst (normálně chodí tak 200 lidí)
Bílá sobota: jen pro zadané
Říkal jsem si, že podniknout mši venku by byla výhra, tam je možné přijmout
stovku. A v hlavě se mi začaly odvíjet fantazie, jak stojíme na loučce Skalka,
(kousek nad zastávkou tramvají č. 9 a 10 Kavalírka). Když tento moment
přijde, vnímám to jako znamení. Pochopíte-li mě dobře, je to pro mě skoro,
jako by mi Pán sám ukazoval cestu.
Pokračovalo to soukromou mší pro Záhorské a Jeřábky. Tam slovo dalo
slovo a řekli jsme si, že vigilie na Štvanici by byla ideální. Počasí snad
dopadne, policajti nás musí nechat a jedině, že se to asi nebude Filipovi moc
zamlouvat, jinak v tom nevidíme zádrhel.
Během pár dní bylo vše domluveno. Tabulku pro 100 lidí jsme měli během
24 hodin plnou, na nezájem jsem si rozhodně stěžovat nemohl. A při sobotním
nácviku jsem prožil těšení se. Tak silné těšení se na něco jsem dlouho nezažil.
Bylo by hodně co ještě vyprávět – o návštěvě fotografů, o obrovské ochotě
spolupracovníků, o heroickém nasazení zpěváků, o zmrzlých ministrantech
a o popraskaném paškálu.
Slavnost jsme co nejvíce zkrátili a dobře jsme udělali. Jedovatý severák
o teplotě 3 °C vlezl pod kabáty snad každému. Ale i tak to byla slavnost milá
a důstojná.
Co ještě vyprávět? Jak nás během slavnosti 3× zkontrolovala policie? Jak
jsme stihli balení za rekordních 20 minut? Jak jsme se dostali na titulní stránku
Katolického týdeníku? Nevím.
Celá slavnost měla zvláštní dynamiku. Jakoby po ní nic nezůstalo. Jako by
byla takovým obláčkem vonného dýmu kadidla, který se během chvilky
rozplynul a nic nenaznačovalo, že tu kdy byl. Stany jsou pryč, oheň vyhasl,
z „oltáře“ se opět stal Kiliánův psací stůl, přihlašovací tabulka na internetu je
již odstraněna a dokumenty pro policii skončily v modré popelnici na tříděný
odpad. Nebýt článku v novinách a rozpraskaného paškálu, asi by nic akci
nepřipomínalo.
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Jako se Pán Ježíš v Emauzích rozplynul, když ho poznali při lámání chleba, tak
se stalo i na Štvanici. Byl tam s námi, jsem za to vděčný, ale je to už pryč a je
třeba jít dál.

br. Bonaventura OFM
8

K ZAMYŠLENÍ
Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého Ježíš,
který tě, Panno,
do nebe vzal a v nebi korunoval…
Drazí přátelé,
jistě víme velmi dobře, že Panna Maria je jenom jedna, a to jako Matka Božího
Syna Ježíše Krista. Ale také víme, že je uctívána nejrůznějším způsobem. Mít
úctu k Marii nám pomáhá se tím více obracet na Ježíše, který k ní, jako ke své
matce, měl jedinečnou úctu, vždyť ona představovala ten nejkrásnější květ
z ráje, který si uchoval svou původní čistotu. Ježíš, který se neustále odvolával
na svého nebeského Otce, což bylo představiteli židovského národa chápáno
jako nejtěžší forma rouhání, vyjadřoval jen svůj synovský vztah a nemohl
jinak. To se též projevovalo tím, že vůli svého nebeského Otce plnil s velikou
posvátností. A tím samým postojem přijímal i Marii, vždyť díky ní přijal tělo
člověka. Žádná matka nemohla víc milovat svého syna, ani žádný syn nemohl
více milovat svou matku, než jak Maria milovala Ježíše a Ježíš Marii. Tento
jejich vzájemný vztah ve své hloubce odrážel propojení mezi nebem a zemí.
Proto všude tam kde jsme, se můžeme skrze Marii snadněji dostat až k Ježíši.
A proto si Marii v naší prosté víře a důvěře nejrůznějším způsobem
přivlastňujeme. Je nám blízká jako matka, jako člověk, který do svého života
naprosto jedinečným způsobem přijal samotného Boha. Maria si jistě
nepřivlastňuje nic z toho, jak se k ní obracíme, ale vše přenáší na Syna. Aby
ON byl oslavený.
Tímto chci jen obrátit naši pozornost na Pannu Marii hájeckou, která nám také
zpřítomňuje tu jedinou, kterou uctíváme. A přitom i tam máme její dvě různé
podoby. Jedna je černá, druhá je bílá. Ta první je spjata s historií kláštera a
s loretánskou kaplí, ta druhá je významná kvůli jejímu dlouhodobému pobytu
v protější hospodě. Když v padesátém roce probíhala děsivá likvidace klášterů,
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pomocníci státní bezpečnosti vyváželi z hájeckého kláštera vše, co se vyvézt
dalo. A také se zastavili naproti v hospodě u Hamouzů, aby se trochu posílili.
V rozmaru své „štědrosti“ nabídli paní domácí, že si může z vozu vzít
kobereček, který se jí bude jistě hodit. Když se paní Hamouzová podívala na
vyvážený náklad, prohlásila, že nechce nic, jen onu sošku Panny Marie. A tak
ji i dostala. Doma pak prohlásila, že až se bratři jednou opět vrátí do kláštera,
tak jim tuto Pannu Marii musí navrátit, vždyť je jejich. Tak se i stalo. Téměř po
padesáti letech, kdy tato prozíravá a zbožná paní Hamouzová již dávno nežila,
její děti, když viděli, že se klášter v Hájku začíná obnovovat, přinesli otci
Michalovi tuto sošku Panny Marie s tím, že tak jim to bylo uloženo, a oni jsou
šťastní, že mohou vůli své babičky konečně naplnit.
br. Vianney OFM

Obraz Bílý kříž br. Cyrila 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 sobotu 15. 5. v 19.00 hodin.

Z vigilie na Štvanici

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. 5. 2021. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 10 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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