
 

Sněženka farní 
      Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 

 

 
Drazí čtenáři! 

Čas prázdnin se naplnil, a vskutku toho nebylo málo. Alespoň za mne to byl 

čas milosti a povzbuzení. Zažil jsem tolikerá setkání, krásnou pálavskou 

s jejími vinohrady, alpskou přírodu s dunivými zvonci pasoucího se skotu, 
i závratnou hloubku jejích strží, tekoucí Sázavu a tepající YMCA tábořiště, 

i rozpálené plotny v Hájku, na kterých jsme připravovali pokrmy pro mnohé. 

Soutok Lužnice s Vltavou, sliby bratří, svatby, a dojemné Vianneyovo 
požehnání při předávání „hájecké štafety“, protože bude sloužit v semináři jako 

spirituál… A přiznávám, že sled událostí jakoby překrýval to, co člověk prožil. 

Ale přeci, paměť může vzpomínat. To vše je završeno velkým poděkováním 

Nejvyššímu. 
 Pokud se můžete ke mně s tímto názorem připojit, je to dobře. Vím, že každý 

nemohl prožívat pěkné okamžiky a mnohokráte jsem vyslechl stesky a bolesti 

vašich životů. A tak vám žehnám a vyprošuji odvahu. 
 Pohleďme ale vpřed! Stavíme na událostech, které se staly. Zkušenosti nás 

mnohé vedou k úkolům, na které bez Božího požehnání nemáme. A proto se 

také navzájem potřebujeme – mohoucí i nemohoucí, s modlitbou prosící 
i děkovnou. Buďme jeden druhému oporou! Moc bych si přál, aby všichni, 

hlavně mladí lidé, nalezli cestu k Bohu a nebáli se. Přeji si, abychom jim 

dokázali vydávat věrohodné svědectví a sami se více přimkli do Boží náruče. 

 Děkuji za vaši podporu a pomoc. Vyprošuji vám milosti Ducha svatého, 
moudrosti a rozumu. Také je potřebuji, krom jiného i při výuce deváťáků. 

I dalších různých přípravách. 

Váš Filip 

Ročník  XXVII.                                                                       Září 2021 
 



2 

 



__________________________________________________ 
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – září 2021 3 

 

Z FARNOSTI 
 

Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky. 

 
• Hlavní Hájecká pouť bude v sobotu 4. září, mši sv. v 11.00 hodin bude 

sloužit P. Daniel Janáček O.Praem, opat strahovský. Informace o pěší pouti 

do Hájku na nástěnce. 

• Setkání místního bratrského společenství SFŘ u Panny Marie Sněžné se 

uskuteční v rámci hlavní pouti v Hájku v sobotu 4. září 2021. Od 11 hodin 

můžeme prožít mši sv. s ostatními poutníky. Ve 13 hodin se sejdeme 
u hřbitůvku (prostor s křížem ohraničený nízkou zídkou jihozápadně od 

Lorety). 

• Oznamujeme vám, že 1. dětská mše sv. po prázdninách s žehnáním 

aktovek se koná v neděli 5. září klasicky v 10.15 hodin. Po mši bude 
v refektáři naše oblíbená „kavárna“, všichni jste zváni! (A pokud něco 

upečete, bude to milé! 😊 ) 

• Příprava na 1. sv. přijímání pro děti od 1. do 4. třídy: středy 15.00–

15.45 ve farní místnosti na nádvoří kostela – br. Angelo Tomáš 

Myslikovjan. 

• Náboženství pro děti od 1. do 4. třídy: středy 16.00–16.45 ve farní 
místnosti na nádvoří kostela – Mgr. Simona Skřivánková. 

• Náboženství pro děti přibližně od 5. třídy do 18 let: středy 17.00–17.45 

ve farní místnosti na nádvoří kostela – Mgr. Simona Skřivánková. 

• Biblická katecheze pro dospělé: středy 19.30 až cca 21.30 – vede Mgr. 

Simona Skřivánková – sraz před farou na nádvoří kostela. 

• Od září nám opět začínají oblíbené ministrantské schůzky s br. 
Angelem. Přijímáme nové zájemce! Schůzky se konají každou druhou 

neděli po dětské mši sv. okolo 11.00 hodiny. 

• Ve středu 29. září začne příprava na biřmování s br. Bonaventurou 

v 17.00 hodin na faře. 

• Od úterý 5. října bude v 17.00 hodin pokračovat příprava na křest 

a biřmování s br. Filipem. 

• Od října každé 2. a 4. úterý v měsíci bude biblická hodina s br. 

Bonaventurou. 

• Ostatní viz Pravidelná setkávání na webu PMS. 

http://www.pms.ofm.cz/wp/_pravidelne/
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• Začali jsme s opravou střechy nad varhanami. Provoz kostela zůstává 

beze změn. Pokud byste nám na opravu chtěli přispět, kasičku 

i s vysvětlením najdete po levé straně za vstupem do kostela. Za každou 

pomoc Pán Bůh zaplať! Číslo účtu: 16975777/5500 

 

 
 

Kalendárium 
 

  1. 9. (st) Festival Take Care na nádvoří našeho kostela 

od 16.00. Více na: 

https://www.facebook.com/FestivalTAKECARE 
  8. 9. (st) Svátek Narození Panny Marie 

14. 9. (út) Svátek povýšení svatého Kříže 

  Farní rada 
15. 9. (st) Památka Panny Marie Bolestné 

  Pobožnost u hrobu 14 mučedníků 

16. 9. (čt) Památka sv. Ludmily, mučednice (výročí 1100 let) 

17. 9. (pá) Vtisknutí stigmat sv. otci Františkovi 
28. 9. (út) Slavnost sv. Václava 

29. 9. (st) Řeholní svátek o. Gabriela, svátek archandělů 

30. 9. (čt) Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele 
  3. 10. (ne) Transitus 

  4. 10. (po) Slavnost sv. Františka z Assisi 
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Bazar BUDE! 
Milí sněžní přátelé, 

asi mnozí víte, že v říjnu 16. až 17. se měl opět konat CHARITATIVNÍ 

BAZAR. Měl to být poněkud větší projekt, kdy se naše farnost chtěla otevřít 

veřejnosti. V sobotu se měly konat kulturní akce v refektáři, ve Františkánské 
zahradě se měli prohánět kejklíři a modelky, moderovat akci měli skvělí herci 

a vůbec naše farnost mohla ožít přítomností spousty lidí… To byla naše vize. 

Ovšem takhle velký projekt by se mohl konat pouze za předpokladu, že 
nebudeme omezeni žádnými restrikcemi. To nám ale nikdo nezaručí. Proto 

jsme se rozhodli pro komorní variantu, a tou bude FARNÍ BAZAR. Jaká je 

naše představa? V sobotu 16. 10. bychom bazar společně připravili a v neděli 
17. 10. bychom si jej všichni společně užili, a poté případně společně uklidili. 

Tentokrát by se bazar skládal z kavárny, koutku pro děti a nabídky oblečení. 

Vše by bylo v refektáři. Výtěžek z BAZARU bychom věnovali potřebným 

v naší farnosti. 
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 Oblečení bude možné přivážet týden před akcí. PROSÍME, aby bylo čisté, 

bez fleků, děr nebo jakéhokoliv poničení. Pouze opravdu pěkné kousky. Bude 

to i pro Vás radost, když svůj oblíbený oděv uvidíte na někom jiném. 😊 

DĚKUJI. 

 Pokud byste chtěli jakkoliv spolupracovat (připravit bazar, podílet se na jeho 

průběhu, přinést koláč či cokoliv dobrého), prosím, napište mi na 

andreajerab@gmail.com. 
 Pojďme se opět setkat a být spolu!!! 

Za organizační tým 

Andrea Jeřábková 

 
 

OHLÉDNUTÍ 
 

Dovolená rodin v Soběšíně 
Děkuji Boží prozřetelnosti, že jsme mohli jako rodina strávit týden ve 

společenství bratrů a sester v Kristu. Ano, navzdory poněkud vznosné 
formulaci, dny na farní dovolené v kempu v Soběšíně pro nás byly opravdovou 

posilou a utvrdily nás v tom, jak je milé a důležité mít kolem sebe lidi 

podobných priorit a podobného náhledu na svět. Takové, s nimiž nás pojí nejen 
víra, ale i prožitky. Ukázalo se, jak mnozí, povzbuzeni druhými, překonali sami 

sebe a vydali se podle svých sil a možností na náročnou pěší, nebo i trnitou 

cyklistickou (viď Edo?) pouť do Sázavského kláštera. A tam je, k milému 
překvapení všech, ve dveřích přivítal bratr Filip! Jiní zase překonali sami sebe, 

když brzy ráno, a v dešti, vypluli na kánoích, nebo když odvážně zkusili (byť 

jištěné) lezení na blízké skále. 
 Nutno kladně hodnotit, že program byl vyvážený, a i když Bohoušův kurz 

fotografování, workshop tupování obrázků na trička pro děti, návštěva hradu 

Českého Šternberku nebo exkurse s degustací v pivovaru Kácov, už takovou 
výzvou nebyly, nicméně přesto byly i tyto aktivity plné úžasných 

a nezapomenutelných zážitků. (Pivovar prý naše robátka prozatím vynechala.) 

😊 

 Posilující byly každodenní mše a inspirativní hluboká zamyšlení v Boniho 
kázáních. Bylo skvělé, že jeho přítomnost umožňovala svátost smíření 

a duchovní rozhovor, kdykoliv to člověk potřeboval (pokud mu v tom 

nezabránil malinký potomek jako mně). Přítomností bratra Angela byly zase 
nadšeny hlavně děti, jimž se věnoval s plným nasazením (leckdy i s nasazením 

vlastního života). 😊 



__________________________________________________ 
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – září 2021 7 

 
 

(foto Teresie a Jiří Bokovi) 
 

 My, jakožto rodina s malými dětmi, jsme mohli sdílet s jinými rodiči radosti 

i starosti, které každodenní péče o děti a jejich výchova ke křesťanství 
přinášejí. Jak nám to čas dovolil… Přestože nebylo víc času všechny rodiny 

poznat blíže, tak věřím, že tento společně strávený týden byl, a může být, 

začátkem přátelství budoucích. 
Kateřina Kotalová 

 

 

První řeholní sliby bratří 
 

 
 

První řeholní sliby bratří Jeremiáše Petra Kříže a Michaela Josefa Řetického. 21. 8. 2021 
(foto br. Bernard) 
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Náš všemi milovaný o. Benedikt oslavil na počátku srpna v plné duchovní a duševní svěžesti 
nádherné 99. narozeniny! Do dalších let mu vyprošujeme nekonečné Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie! 

 

 

Otec Filip novým rektorem kláštera v Hájku 
V neděli 22. srpna při mši svaté na konci charismatického setkání New Dawn 
v Hájku provinciál o. Jakub poděkoval o. Vianneyovi (ten se nyní stává 

spirituálem katolického teologického semináře v Dejvicích) za jeho 21letou 

službu Hájku. Zároveň oznámil, že novým rektorem pro Hájek se stává 
o. Filip. Ten si poté vyprosil požehnání, které mu o. Vianney s dojetím a láskou 

i všech zúčastněných udělil na místě, kde jsou uloženy kosti našich bratří 

františkánů. 
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(foto poskytla Táňa Leškovyč) 

 

 

Vzpomínka 
20. srpna si mnozí z farníků tichou modlitbou připomněli 2. výročí od úmrtí 

charismatického otce Michala. Jeho kresby k různým událostem a svátkům 
církevního roku nás pravidelně těší nejen na nástěnce u vchodu do nádvoří. 

 

redakce 

 
 

K ZAMYŠLENÍ 
 
Prvního září se každoročně slaví Světový den modlitby za péči o stvoření. Je to 

jedna z příležitostí, kdy ve svých prosbách ke Stvořiteli nebudeme myslet jen na 

své úzce lidské a osobní potřeby, ale budeme prosit za celý přírodní svět 
a rozjímat nad tím, jak můžeme vstoupit do důvěrného a zdravého souladu 
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s veškerým stvořením. A to jako já, jednotlivec, i jako my, celá společnost. 

Nechť jsou nám k těmto úvahám inspirací i naléhavá slova papeže Františka. 

 

Ve společném domě jako jedna jediná rodina 
 

Pandemie vynesla na světlo nevyřešené problémy: smrt v osamění, lidskou 
křehkost, náš vztah k přírodě. Každý měsíc upadají miliony lidí do chudoby 

a tisícovky dětí umírají strádáním, umocněném vedlejšími dopady epidemie. 

Jsme zranitelné bytosti. Když jde všechno dobře, máme tendenci cítit se 
všemocní, ale stačí jeden virus, a už se naše přesvědčení bortí. Nemůžeme již 

kráčet vpřed a domnívat se, že budeme stále zdraví ve světě, který je chorý naší 

vinou. Když budeme takhle pokračovat, staneme se oběťmi násilí, jehož se my 
sami dopouštíme na přírodě, s níž zacházíme jako s nějakou hromadou prvků, 

jež jsou nám k dispozici. Zapálili jsme doutnák a ještě jsme ho polili benzínem. 
Nemůžeme si namlouvat, že ten doutnák je nekonečný; jestliže ho neuhasíme, 

dříve nebo později exploduje jako environmentální bomba. Zdravotní krize je 

odrazem rozsáhlejších nerovnováh, které je nutno co nejdříve napravit. Bylo by 
zničující, kdybychom pokračovali v zanedbávání vztahu mezi lidskou rodinou 

a tvorstvem, jehož podstatou je harmonie, v níž jsme povoláni žít. Ocitli jsme 

se blízko bodu zlomu. Zacpali jsme si uši, abychom neslyšeli křik naší těžce 
nemocné planety. 

 

Nezastavila nás varování přírody. Ba co víc, chtiví zisku jsme se nechali pohltit 
nicotnostmi a poblouznit posedlostmi. Nepovstali jsme proti válkám 

a bezpráví. Neangažovali jsme se, abychom nakrmili hladové a napojili žíznící. 

Neohroženě jsme pokračovali, jako kdyby nám mělo všechno vždy vycházet. 
Na dno nás nestáhl osud, nýbrž naše rozhodnutí a opomenutí. Nyní si však 

začínáme uvědomovat zásadní význam „sjednocení veškeré lidské rodiny při 

hledání udržitelného a integrálního vývoje“ (Laudato si‘,13). 
(…) 

Byli jsme stvořeni z pozemské hmoty a plody země vyživují a vydržují naši 

existenci, aniž bychom měli nějaké alternativy. Ale jak nám připomíná kniha 
Genesis, nejsme pouhými „pozemšťany“: také my v sobě neseme dech života, 

jenž pochází od Boha (Gn 2:4–7). Ve společném domě musíme žít jako jedna 

jediná lidská rodina, v biodiverzitě s ostatními tvory. 
(…) 

Už nemůžeme netečně akceptovat sociální nerovnost a rozvrat životního 

prostředí. Cesta lidstva ke spáse vede skrze uvážení nového modelu rozvoje, 
v němž by harmonické soužití národů s tvorstvem bylo čímsi 
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nezpochybnitelným. S vědomím toho, že žádný individuální čin nezůstává 

izolovaným, v dobrém ani ve zlém, nýbrž má dopady na druhé, protože 
všechno je propojené. Všechno! 

 

Zdroj: Papež František: Bůh a svět, který přijde. 
Rozhovor s Domenikem Agassem, přeložila Karolina Křížová. Vydalo 

nakladatelství Barrister & Principal, Brno 2021, První vydání. 

Str.: 37, 38, 39. Redakčně kráceno. 
 

 

 
 

Z Hájku 
(foto poskytla Táňa Leškovyč) 
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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: 17.30 modlitba růžence 

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 středu 15. 9. v 19.00 hodin. 

 

 
 

Pozdrav z farní dovolené 

(foto Z. A. Rebcová) 
 
 

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 9.30–11.30, 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. 9. 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. 

 


