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Drazí čtenáři,
červen dozrál! Sladká červeň láká k sezobnutí. A události? Je možné, že čas
běží stejně rychle? Tedy ten, který jsme všichni schopni sledovat na hodinkách
a díky střídání dne a noci. Jedna událost míjí druhou a člověk pro to další
zapomíná, co pěkného či důležitého v jeho životě už proběhlo. Také trošku
pochybuji, zda se vše vrátilo k normálu, neboť je mnoho věcí nenávratně jinak.
Modlíme se za déšť a vláhu, modlíme se o příhodné počasí, modlíme se za
uzdravení, modlíme se za… A někdy je to citelně jinak než si přejeme.
Procházíme životními zkouškami. Dnes, kdy píši tyto řádky, celý národ v šoku
hledí na Moravu rozervanou tornádem. V den, kdy se národ loučí s Libuškou
Šafránkovou.
Bože dobrý, stůj při nás, ať neztratíme odvahu, ale necháme se poučit, co je
to pravá pokora! Stůj při nás, když jsme slabí a bojácní. Drž nad námi svou
ochrannou ruku!
Vstupujeme do prázdninového času. Přeji vám, aby to byl čas klidný
a dokázali jste prožít a vychutnat vše z toho, co vám nabídne krásného.
Odvahu a náležitou pomoc, když se přihodí něco nepříjemného. Přátele, se

kterými se můžete sdílet. Bystré oko, které zahlédne Boží slávu v rozkvetlé
růži, i když ji člověk hází do hrobu a říká: „Díky tati!“
A i když je někomu padesát, a neviděl ještě Abraháma, tak zahlédl, kolik
dobrého se mu dostalo. Díky vám všem, kteří jste projevili svou blízkost a
přátelství, soucit i radost v okamžicích těžkých i krásných. Díky za organizaci
mnohých setkání, kde jsme společně prožívali vděčnost, že se máme!
Díky Bože, za tvé požehnání!
Váš Filip

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

Změna bohoslužeb a provozu fary v červenci a srpnu
Během letních prázdnin v červenci a srpnu nebudou ranní mše svaté v 7.00
hodin a nebude nedělní mše svatá pro rodiny s dětmi v 10.15 hodin (bude opět
až 5. 9.). Zpovědní pohotovost bude od pondělí do pátku pouze dopoledne od
9.00 do 12.00 hodin (zpovídá se také půl hodiny přede mší svatou). Hodiny pro
veřejnost na faře budou pouze v pátek od 9.00 do 11.30 hodin.

Svátek Panny Marie Andělské
Na pondělí 2. srpna připadne svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule. Ve
františkánském klášteře v Hájku u Prahy bude v 18.00 hod. mše svatá, kterou
slouží P. Serafín Beníček OFMcap.

Setkání Sekulárního františkánského řádu
Setkání místního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu se
uskuteční v rámci hlavní pouti v Hájku v sobotu 4. září 2021. Mše sv. je
v 11.00 hodin. Konkrétní čas a místo následného setkání budou upřesněny
v závislosti na programu na místě.

Kalendárium
5. 7. (po)
6. 7. (út)
15. 7. (čt)
1. 8. až 7. 8.
25. 7. (ne)
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Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – řeholní svátek bratra Cyrila
Mistr Jan Hus
Řeholní svátek br. Bonaventury
Farní dovolená „YMCA 2021“
Řeholní svátek br. Jakuba

4. 8. (st)
5. 8. (čt)
15. 8.
21. 8.
4. 9.
5. 9.

(ne)
(so)
(so)
(ne)

8. 9. (st)

Řeholní svátek br. Vianneye
Slavnost posvěcení římské baziliky Panny Marie Větší (tj.
Panny Marie Sněžné v Římě)
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
1. sliby bratří – v 11.00 hodin
Hlavní pouť v Hájku – celebruje P. Daniel Janáček O.Praem
1. mše sv. pro rodiny s dětmi v novém školním roce
s žehnáním aktovek – v 10.15 hodin
Svátek Narození Panny Marie

OHLÉDNUTÍ
Filipovy narozeniny
Na začátku června oslavil
náš milý pan farář o. Filip
Jan Rathouský krásné 50.
narozeniny! Oslavy jsme si
s ním užili hned dvě – první
i s dárky po mši svaté první
červnovou neděli v Praze a
druhou pak i během
„Narozeninové poutě do
Hájku“ o týden později.
Gratulantů bylo mnoho,
naživo
přítomných
i virtuálních, v refektáři byla
po mši svaté připravena
vynikající hostina, a tak
doufáme, že si to především
oslavenec skutečně užil.
A protože je – bez přehánění – vášnivým kuchařem, i dárky pro něho byly
zvoleny v tomto duchu. Od svých milujících farníků dostal dva vouchery do
vyhlášených kuchařských institutů, kde bude, podle vlastního výběru, moci své
kuchařské umění ještě zdokonalit. Zbytek velmi štědrého daru využije na své
oblíbené „Bistro u Filipa“ v Hájku.
Otče Filipe – přejeme Ti spoustu Božích darů a Božího požehnání do Tvých
dalších let, máme Tě rádi!
_____________________________________________________
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Benefiční koncert ZUŠ Open pomáhá – Po stopách sv.
Františka
Již druhý benefiční koncert ZUŠ Open, věnovaný františkánskému charitnímu
dílu, se konal v našem kostele 22. června.
Tento koncert, nazvaný ZUŠ Open pomáhá – Po stopách sv. Františka,
přilákal k Panně Marii Sněžné tolik (zarouškovaných) diváků, že jsme museli
přidávat židle. Své umění předvedli žáci několika pražských i mimopražských
škol, úžasné flétnistky ze seskupení Tikari flutes ZUŠ M. Podvalové,
chlapecký a mužský sbor Pueri gaudentes a další. Krásným zpěvem a také
průvodním slovem koncert opět doprovázela hlavní hybatelka celého projektu
pěvkyně Irena Pohl Houkalová a hudebníkům nakonec upřímně a ze srdce
poděkoval náš o. Vianney.
Benefiční koncerty ZUŠ Open se u Panny Marie Sněžné stávají už téměř
tradicí, a tak se těšíme, že se na podzim s báječnými mladými hudebníky opět
uvidíme!
Do fondu Chléb svatého Antonína – bratři františkáni, ze kterého je hrazena
pomoc potřebným, přibylo díky štědrosti posluchačů 9 500 Kč. Pán Bůh
zaplať!
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Kostelní slavnosti
Cyklus online koncertů s nahlédnutím do historie, nazvaný „Kostelní
slavnosti“, přivedl tento měsíc posluchače a diváky do našeho kostela, k Panně
Marii Sněžné. V tomto cyklu se operní pěvkyně Markéta Fassati pomocí svého
umění a umění svých hostů snaží přiblížit posluchačům nejen krásnou hudbu,
ale i zajímavé sakrální památky, které zůstávají lidem často skryté.
Kostelem se rozezněly nádherné tóny v podání sopranistky Markéty Fassati,
flétnistky Markéty Stivínové a cembalistky Evy Tornové. Slovem doprovázel a
průvodcem historií se stal náš vikář o. Bonaventura.
Koncertem Alleluja i zajímavým povídáním se můžete potěšit na YouTube,
nebo přímo na stránkách Kostelních slavností, kde najdete i další koncerty
z tohoto cyklu.
Zuzana A. Rebcová

Rozloučení s paní Francouzovou
Dne 10. června odešla k našemu Pánu paní Helena Francouzová. Naposledy
vydechla v kruhu svých nejbližších v požehnaném věku 94 let v domě své
dcery v Třeboni, kde žila několik posledních roků. Dokud bydlela v Praze,
_____________________________________________________
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modlila se před každou večerní mší
svatou růženec. A nejen v našem
kostele. Růženec se pravidelně
modlila také dopoledne v kostele
sv. Kříže na Příkopech a v podvečer
v kostele sv. Voršily na Národní třídě,
odkud přecházela k Panně Marii
Sněžné. Často jsme ji potkávali na
různých farních setkáních, kam
připravovala
výborné
dorty.
Každoročně se také s pokladničkou
zúčastnila Tříkrálové sbírky.
Na fotografii z pohřbu je kromě
našich sedmi farníků její dcera Helena
s manželem.
Rozhovor s paní Helenou Francouzovou najdete na farním webu:
http://pms.ofm.cz/roz-francouzova.html
Za všechno dobré Helence děkují
Ludmila a František Jirsovi
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Rodiny na Hájku
V polovině června se opět sešly rodiny z naší farnosti ve františkánském
klášteře v Hájku, abychom spolu všichni po roce pobyli, zjistili, co je nového a
také oslavili kulaté narozeniny našeho bratra Filipa. Někteří měli obavy z tak
velké akce, a tak se letos nezúčastnili, přesto se nás sešlo asi šedesát.
Byla radost se opět po tak dlouhé době vidět. Bratr Filip sezval na sobotní
narozeninovou mši své různé známé, kteří by s ním tento životní předěl chtěli
oslavit. Přijelo jich na 300. A přesto, že byl oslavencem, připravil pro všechny
polední menu o šesti vybraných jídlech. Kdo jste již někdy na pouti na Hájku
byli, tak víte, že Filip vaří skutečně moc dobře! A skoro všechny prázdné
nádoby toho byly dokladem.
Na víkend přijel také otec zakladatel rodinného Hájku, bratr Eliáš, který již
rok slouží v Moravské Třebové, ale přesto vplul mezi nás, jako by nikdy
neodešel. Měli jsme všichni velkou radost a smíchu bylo dost. Na
několikanásobné připití k jeho narozeninám, padla v průběhu večera lahvinka
koňaku. 😊
S Lenkou a Markem Szotkowskými jsme v sobotu večer oslavili jejich
životní jubileum… a tak jsme si říkali, že máme mezi sebou tolik oslavenců, že
červen bude již navždy ve znamení oslav.
Bylo povzbuzující se vidět, popovídat si, společně být u mše svaté a dodat si
elánu do dalších dní. Nevíme, co nás čeká, ale červnový víkend farnosti na
Hájku, může být jednou z jistot, která v průběhu roku svítí jak majáček ve tmě.
Magda Komárková
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Setkání rodin ve františkánském klášteře v Hájku 12. 6. 2021
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Měsíc červen, měsíc Božského srdce
Když jsem obdržel oznámení našeho bratra Marka o kněžském svěcení, které
přijme z rukou plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba, i s potřebnými
údaji, upřesňujícími den a hodinu tohoto jedinečného okamžiku, zaujal mne
obrázek Božského srdce, které toto oznámení doplňuje. Nakolik bratra Marka
znám, jistě to není náhodná volba, jen aby své oznámení nějak zpestřil. A také
mě zaujalo, že tento obraz Božského srdce je propůjčený z našeho kostela
Panny Marie Sněžné, z bočního oltáře v hlavní lodi. V poslední době se totiž
nejčastěji setkáváme s vyobrazením Božského srdce podle polské řeholní
sestry svaté Faustyny Kowalské i s nápisem: „Důvěřuji Ti“. Na tomto obraze
dva paprsky vycházející z Ježíšova srdce mají hluboké duchovní vyjádření
Božího milosrdenství. A na tom našem pražském obraze tyto paprsky nejsou.
A přece je tu Ježíšovo srdce jakoby více prozářené paprsky vyzařujícími
z bělostného srdce než samotná svatozář kolem Ježíšovy hlavy. I takové
vyjádření umělce zachycuje nepopsatelnost Ježíšovy lásky a jeho
milosrdenství. Jistě nemůžeme přehlédnout ani zlatem zářící rány na
Ježíšových rukách a hlavně na jeho bělostném srdci. Ježíš se z tohoto našeho
obrazu dívá takovým zvláštním pronikavým pohledem. Co všechno se před
tímto obrazem Božského srdce již odehrálo? Sám si vzpomínám, že když jsem
s jakýmsi duchovním dobrodružstvím jako mladík poprvé přijel do Prahy,
abych si nasbíral něco z duchovní síly pražských chrámů, cosi mne přivedlo až
k Panně Marii Sněžné a tento obraz Ježíšova srdce mě tak zaujal, že jsem před
ním strávil dlouhou chvíli. Tehdy jsem rozhodně nemohl tušit, že jednou budu
v tomto kostele jako doma. A je pěkné, když i dnes můžeme sledovat, jak
mnoho lidí se právě u tohoto oltáře před tímto obrazem ve velké usebranosti
modlí. Ze svědectví ctihodného služebníka božího, našeho P. Petra Pavlíčka
OFM se dovídáme, že i on, poté co se jako zbloudilý syn pokorně vracel do
společenství církve, dostal právě u tohoto obrazu zvláštní dotek Boží blízkosti
a poznání, že se má stát knězem ve františkánské rodině. Zemřel před čtyřiceti
lety ve františkánském klášteře ve Vídni a dnes již čekáme na jeho blahořečení.
A tak můžeme i našemu bratru Markovi přát, aby ve své kněžské službě žil
stále v bezpečí Božího milosrdenství a Boží lásky, které vyzařují z Ježíšova
srdce. A také i my se s důvěrou obracejme k Ježíši, aby se mohl dotýkat
i našich srdcí.
Jan M. Vianney OFM
13. 6. 2021
_____________________________________________________
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Br. Marek Jan Vilímek – kněžské svěcení a primice
Velkou radostí a událostí (nejen) pro celou františkánskou rodinu se stalo
kněžské svěcení našeho bratra Marka Jana Vilímka (nar. 1979) a jeho následná
primice u Panny Marie Sněžné.
Br. Marka Jana Vilímka, t. č. z františkánské farnosti Plzeň – Severní
předměstí, spolu s jeho kolegou ze studií, Tomášem Kadlecem, vysvětil v Plzni
19. června biskup Tomáš Holub.
Za místo své primiční mše sv., která se konala hned druhý den, si o. Marek
vybral své bývalé působiště – náš kostel Panny Marie Sněžné v Praze, což nás
Pražáky velice potěšilo. Primice byla hluboká, dojemná i radostná a na
o. Marka čekaly od našich farníků dárky, které si přál, a které ho budou
doprovázet při jeho kněžské službě – cestovní kněžská sada ke slavení mší
svatých v terénu a štoly ušité pro něho sestrami premonstrátkami z Doksan.
Naše farnice pro o. Marka připravily báječnou hostinu, na oslavu přijela rodina
i řada přátel, a několikahodinový zástup lidí, čekajících na Markovo
novokněžské požehnání, nebral konce.
Přejeme o. Markovi hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie do
jeho nelehké, ale krásné práce, která ho, z milosti Boží, čeká. Ať už kdekoliv.
Zuzana A. Rebcová

10

Novokněžské požehnání
V naší provincii slavíme mimořádnou událost. Bratr Marek byl vysvěcen, takže
máme po osmi letech novokněze. Naposledy byl v provincii ordinován br.
Eliáš, což se stalo před osmi lety v pražské katedrále.
S posvěcením se nám, kromě mnoha jiných dober, dostává možnosti získat
od Marka novokněžské požehnání. Mnozí se ptali, o co jde, a tak by bylo dobré
si trochu připomenout jeho význam. Při udílení kněžského svěcení se vylévá na
svěcence obrovská milost. Jeho duše dostává posvátný charakter a dotyčný je
od té chvíle zmocněn zpřítomňovat Božího Syna zde na zemi prostřednictvím
eucharistických způsob chleba a vína. Obecná víra lidu tedy říká, že novokněz
je mimořádně uschopněn k tomu, aby udílel požehnání. Jedno rčení dokonce
praví, že „kvůli novokněžskému požehnání se vyplatí jít tak daleko, že by
člověk troje boty prošoupal“.
Na novokněžské požehnání se ustálila konkrétní formule: „Pro vzkládání
mých novokněžských rukou, na přímluvu blahoslavené Panny Marie, …
(přidávají se jména další patronů), ať ti žehná + Všemohoucí Bůh, Otec i Syn
i Duch Svatý.“ Kněz pak toto speciální požehnání udílí po dobu jednoho roku
od vysvěcení a obvykle dá osobě, které požehnal, i novokněžský obrázek.
Obyčejně jde o kartičku formátu A8 s nějakým zbožným vyobrazením.
Například Marek má Nejsvětější srdce Ježíšovo z chrámu Panny Marie Sněžné,
obyčejně tam bývají svatí, nebo kalich s hostií, případně náš br. Šebestián tam
měl fotografii františkána modlícího se v alpském údolí.
Překvapilo mě, že novokněžské požehnání je charakteristické jen pro nás.
V Rakousku pro ně nemá takový význam a v Itálii ho neznají vůbec. Když
jsem se snažil v Assisi udílet novokněžské požehnání, tak mě ze slušnosti
nechali, ale moc nechápali, o co se přesně snažím.
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Také se mi stalo zázračné uzdravení. Jednou mi volal muž, že byl na mém
požehnání a prosil mě, abych se pomodlil za jeho nohu. Měl totiž bércový vřed
a manželka ho již několik dní popoháněla, aby šel k doktorovi. Nakonec jí
slíbil, že půjde, ale den před tím byl ještě u mne na požehnání. Druhý den vstal
a na vředu měl nějakou blanku a noha se skutečně zlepšovala. Za několik dní
se mu zahojila a on byl zdráv. Proto mi volal, aby mi to řekl a dal mi k tomu
toto poselství: „To vám říkám otče, až přijdou těžké chvíle, abyste si na to
vzpomněl a rozhodně neopouštěl vaši vznešenou službu.“
A vy, dostali jste už novokněžské požehnání od br. Marka?
Bonaventura O. Čapek OFM

Pomoc Moravě
Drazí přátelé!
I my chceme samozřejmě pomoci lidem, které postihlo tornádo. Vzhledem
k tomu, že vždy hledáme konkrétní osoby, kterým můžeme pomoci, vybrali
jsme po pečlivém zvažování dvě rodiny.
První je sedmičlenná rodina Nešporova, letos zrekonstruovali rodinný dům,
dnes je určen k demolici, č. ú.: 1079718123/5500.
Druhá je rodina Tichých (Jana a Martin Tiší, 5 dětí) – č. ú.: 158091715/0300.
Budou vděčni za každou korunu. Chcete-li pomoci s námi, Pán Bůh zaplať!
Redakce
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K ZAMYŠLENÍ
Žijí mezi námi, potkáváme se s nimi, jsou moudří, laskaví, obětaví a
charismatičtí. Krásní staří lidé. Jednou z nich byla i…

Helenka
Společenství Živého růžence u PMS je živý organismus, který spojuje dvacet a
více členů, modlících se každý měsíc denně přidělený určený desátek jednoho
z dvaceti tajemství modlitby růžence (Radostný, Světla, Bolestný, Slavný). Po
měsíci dojde k prostřídání, a tak průběžně se skupinka každý den společně
pomodlí celý růženec.
Našimi členy jsou, jak mladí, tak – z hlediska věku – ti nejzkušenější. K nim
donedávna patřila i paní Helena Francouzová (27. 12. 1926–10. 6. 2021), která
se s hlubokou vírou modlila růženec téměř celý život, od svých pěti let. Její
životní příběh o uzdravující síle a pomoci růžencové modlitby by vystačil na
epizodní pokračování ve Sněžence.
Za všechny členy růžencové modlitby, s nimiž paní Francouzová ve dvou
společenstvích u PMS spolupracovala, chceme těmito slovy poděkovat Pánu
Bohu za Helenku samou a za její svědectví o potřebné a uzdravující síle
každodenní modlitby růžence v životě věřícího člověka, za její službu často
i v jiných farnostech, i za laskavou pomoc a spolupráci při zaučování do této
mariánské spirituality.
Helenčina vytrvalost v modlitbě i v jejím požehnaném věku byla inspirativní
a duchovně plodná. Pokud jí síly stačily, nestěžovala si na samotu (dík jejím
dvěma milovaným a pečujícím dcerám), nežehrala ani na nemoci, nebo věk,
dokonce ani na vysoký počet schodů do bytu ve 4. patře, které denně zdolávala
někdy i opakovaně. Podle ní to byly stupně do Nebe pro všechny, za které
stupínek po stupínku prosila. Helenčina každodenní účast na mších svatých,
účast na křesťanských slavnostech, poutích i celonočních adoracích, byla
přirozenou náplní jejího povolání ke svědectví o síle modlitby a uzdravujícího
přátelství Boha a Matičky Boží s člověkem.
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Helenka měla smysl pro humor, uměla jím pobavit i zklidnit vztahy plné
napětí. A byla i statečná – ve své původní zdravotní službě se zasadila o zřízení
nemocniční kaple, a aby neporušila stávající normy, nesundala ze stěny obraz
představitele státu, jen ho překryla šátkem. Při šetření této skutečnosti
pronesla, že to byla jediná možnost, jak uchránit státníka od újmy, když by se
musel jako nevěřící dívat na oltář.
Se šibalským úsměvem přijala i opakovaný nezdar při sfoukávání množství
svíček na jejím jubilejním dortu s obrázkem Poutního Hájku. Plaménky
přeskakovaly a vždy znovu se rozhořely – symbolicky jako její neutuchající
aktivity v mnoha rovinách života. A nakonec radostně sfoukávali všichni…
A přece přišel čas, kdy svíce jejího života zhasla, v domě u dcery Heleny, 10.
června, v Přesece u Třeboně, v požehnaném věku 94 let.
V jejích rukou byl pořád růženec, v nice nad pokojíčkem pod střechou soška
Panny Marie, s výhledem na modré nebe a jihočeský rybníček…
Vyprovodili jsme Helenku na její poslední cestě a poděkovali za ni Pánu Ježíši
i Nebeské Matičce. Zůstává s námi její láska v Božím přátelství a je na nás, jak
s tím vším naložíme i my, ve světle jejího požehnaného svědectví života.
Pane Ježíši, děkujeme za Helenku, za všechny Tvé milosti jejího života a Tvou
neustálou pomoc a něhu, Panno Maria!
S členy Živého růžence i Společenství růžencové modlitby sv. Pia
děkuje Daniela Matlovičová
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Primiční mše sv. o. Marka Jana Vilímka OFM 20. 6. 2021
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Pravidelné bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
čtvrtek:

8.00, 18.00 (po mši sv. večerní nešpory)
9.00, 11.30, 18.00
7.30, 17.30 modlitba růžence
19.00–20.00 tichá adorace v kapli sv. Michala

Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude ve čtvrtek 15. 7. a v pondělí 16. 8. v 19.00
hodin.
***

Ve františkánském klášteře v Hájku proběhla v sobotu 26. 6. 2021 tradiční pouť se žehnáním
dopravních prostředků.

***
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: 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. 8. 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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