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Drazí čtenáři!
Přelom září a října nabídl pestrost svátků a slavností rozličných významných
svatých, jako jsou např. sv. Václav, archandělé či andělé strážní, sv. Jeroným
a sv. Terezička a pochopitelně, náš otec sv. František! Vstupujeme do ročního
období, v němž budeme rádi za trochu slunečního svitu, který dokreslí paletu
podzimní přírody. Do období, kdy budeme vyhledávat teplo domova
a přemýšlet, zda je lepší zimní či letní čas.
Rozmanitost stvoření v celé své kráse ukazuje na Tvůrce. Jen tak uvažuji, zda
rozmanitost jedinečných Bohem stvořených bytostí, také zrcadlí krásu
Stvořitele. Jako lidé jsme dostali úžasné možnosti a mnoho z nich jsme
zneužili. Touha po pravdě a moudrosti, po lásce a opravdových vztazích v nás
však zůstala… Zmínění svatí hledí na tvář Boha. Ti, co si prošli pozemskou
poutí, tuto touhu očišťovali a poznávali velikost, která je skrytá, ale nádherná.
Svým životem ukazovali jedinečné možnosti, jak zvěstovat Boha světu.
Podzim není jen o barvách, a tak ani život člověka. Podzim i život jsou
o dozrávání a plodech. Víno prochází lisováním, kvašením (burčák je fajn :).
Život také dozrává, ale je třeba dávat pozor, aby se zbytečně nepokazil. Je nám
dán čas, pokaždé trochu jiný, abychom dozráli a ovoce našeho života stálo za
to. Ať je ke chvále a slávě Boží!
Přelom října a listopadu – Všech svatých. Každý z nich jedinečným
způsobem došel naplnění. Ať vám Bůh žehná a posiluje vás v dozrávání, které
čas každému z nás uštědří.
Váš Filip

Z FARNOSTI
Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky.

V Hájku se od 3. října otevírá výstava Hájek
v proměnách času. Otevřeno bude v říjnu a
listopadu o nedělích od 3. 10., 13.00–17.00 hod.
a během poutí.
V zahradě bude pro děti vytvořena naučná
stezka sv. Františka.

Škola Marie pořádá 8. až 10. října víkendové
setkání v klášteře v Hájku u Prahy

FARNÍ BAZAR 2021
Milí „sněžní“ přátelé,
přijměte prosím pozvání na FARNÍ BAZAR, který se bude konat v neděli 17.
10. od 9.00 hodin do 15.00 hodin v refektáři františkánského kláštera.
Zažijete opět nevšední den s vynikající františkánskou kávou, neodolatelnými
domácími dobrotami, dílnami pro děti a krásným oblečením, které jistě obohatí
váš šatník. Pro nejmenší máme ve 12.30 hodin připraveno malé překvapení.
Výtěžek BAZARU bude uložen pro potřebné naší farnosti. Pokud máte chuť
pomoci při přípravě nebo samotném průběhu bazaru, budeme velmi rádi.
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Příprava BAZARU proběhne v sobotu od 9.00 hodin do cca 16.00 hodin.
Pokud máte chuť obohatit naši kavárnu slanými či sladkými dobrotami prosím
neváhejte a kontaktujte nás. Vaše oblečení rádi uvidíme od neděle 10. 10., kdy
bude vždy přede mší a po mši otevřena Pasovská kaple, kam můžete oblečení
nosit. Po tomto termínu můžete také přinést oblečení, ale je potřeba se předem
domluvit se Zuzkou Rebcovou. Nejpozději prosím noste oblečení v sobotu 16.
10. DĚKUJEME 😊
Těšíme se na vás!!!
Za přípravný tým
Ajka Jeřábková
Kontaktní údaje:
Pomoc při přípravě a průběhu bazaru: Ajka tel. 777 969 954
Dobroty do kavárny: Lenka tel: 737 810 949
Oblečení / uložení u PMS mimo neděle 10. 10. / Zuzka tel: 723 955 524

Dodatek redakce:
Vážení farníci a čtenáři Sněženky,
pokud máte doma již nepotřebné ale
funkční
ložní
prádlo,
především
prostěradla, přineste je prosíme do sbírky
Farního bazaru v časech, jak je uvedeno
v článku. Protože se nejedná o věci
nabízené k prodeji, ale o pomoc lidem
bez domova, kteří se v této věci často
obracejí na bratry františkány, prosíme,
aby prádlo bylo vyprané, vyžehlené a
zabalené. Balíček prosím označte
nápisem Charita.
Za tento Pánu Bohu milý dar srdečně
děkujeme.

***
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Srdečně zveme na každoroční víkendovou akci pro muže, kteří přemýšlejí
o duchovním povolání „48 hodin františkánem“, která se koná 15.–17. října
v našem plzeňském klášteře.

Kalendárium
2. 10. (so)
3. 10. (ne)
4. 10. (po)

5. 10. (út)
12. 10. (út)
17. 10. (ne)
30. 10. (so)

7. 11. (ne)
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pouť v Hájku: svatý František – celebruje P. V.
Slámečka
Transitus – předvečer svátku sv. Františka – po večerní
mši sv. (cca 19.00 hod.)
Svátek sv. Františka – po mši sv. společný večer
v refektáři – agapé – předem děkujeme všem, kteří
přinesou něco dobrého na společný stůl
začíná příprava P. Filipa na křest a biřmování
začínají biblické hodiny P. Bonaventury (každé 2. a 4.
úterý)
farní bazar
Pouť v Hájku: dušičková – novokněžská, celebruje náš
bratr P. Marek Jan Vilímek, OFM
POZOR: ze soboty 30. října na neděli 31. října se
mění letní čas na zimní
dušičkový průvod po dětské mši sv. na hřbitůvek

OHLÉDNUTÍ
Nebyl jsem hrdina…
Stal jsem se svědkem jednoho příběhu, o který bych se s vámi chtěl podělit.
Ten příběh začal již za druhé světové války, kdy byl belgický voják Gerard
Boyart zajat v koncentračním táboře. V roce 1944 se mu spolu s dalšími čtyřmi
kamarády podařilo uniknout z transportu smrti. Bylo to u nás
v Československu a v jejich úkrytu v lese se jich ujal laskavý místní člověk,
čímž jim jednoznačně zachránil život a přitom sám svůj riskoval.
Pan Gerard sepsal o svých zážitcích knihu, ale nechtěl, aby tuto knihu četly
jeho děti, dokud bude on živ. Nedávno však zemřel, takže jeho dcera MarieRita se mohla dočíst o otcově životě podrobnosti, které jí dosud zůstaly skryty.
Našla tam také totožnost onoho laskavého muže: „Vladimír Holota *1922“.
Zkusila jej vygooglit. Nejprve jí vyskočil nějaký slovenský kulturista, ale po
chvíli se dostala k františkánovi Benediktovi. Sehnala kontakt na naši farnost
a když se potvrdilo, že oním zachráncem je skutečně náš bratr Benedikt, tak
paní Maria-Rita poprosila o setkání. Zorganizoval jsem jim online konferenci
a poprosil překladatelku Martu z Brna, aby jim tlumočila.
Setkání pro mě bylo výjimečným okamžikem. I když jsem čekal větu:
„Chtěla bych vám především poděkovat, protože jste mého otce zachránil a je
to díky vám, že jsem na světě.“, stejně jsem se neubránil dojetí, když zazněla.
Celý rozhovor se pak nesl ve velice přátelském duchu, vyprávěli si mnoho
podrobností, o tom, jak se o nich dozvěděl od lesníka, který mu řekl:
„Vladimíre, ty umíš francouzsky, běž se na ně podívat, já jim nic nerozumím.“,
o tom, jak Benedikt musel Belgičany přestěhovat do Babiné, aby je ukryl před
frontou, nebo o tom, jak po válce pan Gerard poslal Benediktovi dárek (nějaké
rýsovací potřeby).
Benedikt napsal před dvaceti lety knihu „Nebyl jsem hrdina“. Myslím si, že
to není pravda. Neznám osobně nikoho, kdo by provedl něco hrdinštějšího, než
že by s nasazením vlastního života zachránil pět lidí. Benedikt je hrdina.
„Otec o své minulosti moc nemluvil. Jediná věc, kterou jsem slýchala jako
malé děvče, byly jeho vzpomínky na Vladimíra. A byl opravdu nesmírně
vděčný za to, co jste pro něj udělal. A proto vám také poslal ten dárek.“
Bonaventura Ondřej Čapek OFM
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***
Úryvek z knihy pana Gerarda Boyarta z Belgie, kterému o. Benedikt a jeho
přátelé zachránili život. Poslala nám ho dcera pana Gerarda, Maria-Rita
Boyart (roč. 1947):
„Leželi jsme téměř v bezvědomí někde u silnice. Odněkud ke mně slabě
doléhaly nesrozumitelné zvuky. Jsou tu nějací lidé? Mluví na mě? Chtěl jsem
spát, přál jsem si, aby mě nechali na pokoji. Rozmazaně, skrze růžovou mlhu,
jsem uviděl tvář cizího chlapce. Někdo se nade mnou skláněl. Jeho tvář jsem
však v mysli udržet nedokázal a milosrdně upadal nazpět do temnoty.
Stále jsem ležel na zádech, a přesto, že jsem neměl tušení, co se kolem děje,
viděl jsem teď přece jen o něco jasněji skupinku chlapců, kteří klečeli vedle
mě. Co se to děje? Vůbec jsem jim nerozuměl. Mluvili řečí, která mi byla
naprosto cizí. Chtěli mi pomoci a snažili se mě trochu nadzvednout. Potom
odešli, všichni, až na jednoho. Ten se o nás staral dál. Byl jsem tak zesláblý, že
jsem opět omdlel.
Najednou byli zpátky, cítil jsem, jak se mnou někdo manipuluje. „Vladimir,
je suis Vladimir, ton ami.“ („Vladimír, jsem Vladimír, tvůj přítel.“ překl. Z. R.)
Nepatrně jsem pootevřel oči. Vedle mě seděl nějaký mladík. „Nemusíte se
ničeho bát“, řekl. Jeho povzbuzující hlas ke mně doléhal z velké dálky, jakoby
odněkud z lesa. Vůbec jsem nevěděl, co se děje, ale najednou mě zaplavil
hřejivý pocit bezpečí.
Začalo se mi snadněji dýchat a necítil jsem žádnou bolest. Vladimír, který
uměl trochu francouzsky, se velice trpělivě snažil zjistit, co se stalo. Chtěl jsem
mu všechno vysvětlit, ale moc se mi to nedařilo. Jen velice pomalu se dozvídal,
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kdo vlastně jsem. Potom nás chlapci odnesli pryč, někam hluboko do lesa. Tam
nás opatrně položili na zem. Uviděli jsme malou chýši, částečně zahrabanou do
úbočí nízkého pahorku, kterou zakrývaly pařezy a okolní podrost. Všichni byli
v pohotovosti a přinášeli další větve a drny. Ukázalo se, že Vladimír je jejich
velitel.
Chlapci nás zvedli a odnesli do úkrytu. Bylo velice těžké neupadat znovu
a znovu do bezvědomí. Když jsem se probral, uviděl jsem starší muže a ženy
se šátky na hlavách, kteří se na nás dívali otvorem v chýši. Někteří dokonce
vešli až k nám dovnitř. Přinášeli lahve s pitím a pečivo. Mluvili na nás,
a snažili se nám pomoci něco do sebe dostat. My jsme ale jen vrtěli hlavami.
Pouhá představa jídla ve mě vyvolávala pocit na zvracení. Chtěl jsem těm
lidem všechno vysvětlit, ale nešlo to. Potom k nám Vladimír přivedl někoho,
kdo nám změřil puls. Venku se začalo stmívat. Vladimír přišel zkontrolovat,
jestli je všechno v pořádku. Bylo to v noci z 30. dubna na 1. května.
Velice brzy ráno, ještě za tmy, dorazil Vladimír s několika svými chlapci.
„Teď vás dostaneme do postele“, řekl.
Pro Boha, postel. Několik párů rukou nás zvedlo na primitivní nosítka.
Myslím, že je ti mládenci sami vyrobili. Postupovali jsme velice pomalu.
Nikdo nepromluvil ani slovo a chlapci šli jen v punčochách. Několikrát si
udělali delší přestávku. Samozřejmě jsme tenkrát netušili, že jsme stále na
územích okupovaných Němci, a že tudíž Vladimír a jeho chlapci musí dávat
velký pozor, aby nenarazili na německou hlídku.
Po nejméně hodinové cestě, která proběhla v naprosté tichosti, nás čeští
mladíci donesli do domu Anny Kryvošové, která žila ve vesnici jménem
Babiná.
Můj přítel René byl dopraven ještě dál, až do Plzně, kde Vladimír bydlel.“
(z angličtiny přeložila Zuzana Rebcová)

***

Hlavním celebrantem Hájecké
pouti 4. 9. byl P. Daniel Janáček
O.Praem, opat strahovský
__________________________________________________
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V neděli 5. září proběhla první dětská mše
svatá se žehnáním aktovek. Poprvé po
prázdninách si také při mši s radostí
zazpívala staronová scholka pod vedením
Míly Vítkové a za doprovodu Honzy
Štěpančíka. Po mši následovala oblíbená
„Kavárna“ pro rodiny a přátele v refektáři
kláštera.

***

Během září proběhla oprava střechy nad
varhanami. Řemeslníci se práce chopili
s vervou a nová střecha vypadá moc
pěkně.

***
Naši noví bratři Jeremiáš a Michael
už se aktivně zapojili do práce ve
farnosti. Jednou z jejich podařených
akcí bylo provádění v kostele a
klášteře třetích tříd ze školy
Voršilská. Věříme, že neprováděli
naposled, potlesk byl dlouhý a
upřímný! 😊

***

V rajské zahradě dozrály fíky! 😊
(snímky Z. A. Rebcová)
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K ZAMYŠLENÍ
Nejen nově nastupující generace, ale také mnoho přemýšlivých lidí si
uvědomuje fakt, že se lidstvo ocitlo ve fázi sebedestrukce, ve stavu, kdy lidská
činnost je ohrožením veškerého stvoření. Prosme s pokorou a naléhavostí
„všemohoucího Stvořitele, abychom na sebe dovedli brát závazky vůči
stvoření, jak nám je předkládá Ježíšovo Evangelium“.

Modlitba za naši Zemi
Všemohoucí Bože, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých
tvorů, ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje, vlej nám sílu své lásky,
abychom pečovali o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho, abychom rozsévali
krásu, a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, s úžasem kontemplovat a uznávat, že
jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce sjednoceni se všemi
tvory.
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.
Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.

Modlitba křesťanů a celého stvoření
Chválíme tě, Otče, se všemi tvými tvory, kteří vyšli z tvojí mocné ruky. Jsou
tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy.
__________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – říjen 2021

9

Buď pochválen!
Synu Boží, Ježíši, tebou byly stvořeny všechny věci. Přijal jsi podobu
v Mariině mateřském lůně, stal ses součástí této země a díval ses na tento svět
lidskýma očima. Nyní jsi živý v každém tvoru slávou svého vzkříšení.
Buď pochválen!
Duchu Svatý, jenž svým světlem směruješ tento svět do Otcovy lásky
a provázíš sténání stvoření, i ty žiješ v našich srdcích, abys nás vedl k dobru.
Buď pochválen!
Pane, Bože Trojjediný, úžasné společenství nekonečné lásky, nauč nás o tobě
rozjímat v kráse veškerenstva, kde všechno mluví o tobě. Probuď naši chválu
a naši vděčnost za každou bytost, kterou jsi stvořil. Daruj nám milost, abychom
se cítili vnitřně spojeni se vším, co existuje.
Bože lásky, ukaž nám naše místo na tomto světě, kde jsme nástroji tvé lásky
vůči všem bytostem této země, protože ani jedna z nich není tebou
zapomenuta. Osviť ty, kdo vládnou mocí a penězi, aby neupadali do hříchu
lhostejnosti, milovali obecné dobro, podporovali slabé, a pečovali o svět, který
obýváme.
Chudí i země křičí:
Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem, chraň každý život a připravuj mu
lepší budoucnost, aby přišlo tvoje království spravedlnosti, pokoje, lásky
a krásy.
Buď pochválen!
Amen!
Dáno v Římě u Svatého Petra, 24. května 2015,
na den Slavnosti seslaní Ducha Svatého,
ve třetím roce mého pontifikátu
František
Zdroj:
Laudato si’ papeže Františka: encyklika o péči o společný domov, z italského
originálu přeložil Milan Glaser. Druhé vydání, Praha: Paulínky, 2018.
Str. 154, 155, 156, 157. Výběr redakce.
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***

Hlavním celebrantem Svatoludmilské Hájecké pouti 18. 9. byl P. Filip Boháč OP

***

__________________________________________________
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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
modlitba růžence půl hodiny přede mší sv.
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. 10. v 19.00 hodin.

***
Říjen se sv. Františkem
Sestry paulínky ve svém knihkupectví nebo i prostřednictvím e-shopu
www.paulinky.cz nabízejí během celého října (či do vyprodání zásob) možnost
poznat tohoto velkého a přitom obyčejného světce z Assisi, svatého Františka. Při
zakoupení nedávno vydaných Kvítků svatého Františka (běžná cena 299 Kč, v říjnu
225 Kč), můžete získat román z málo známé části Františkova života Beze zbraně za
cenu 99 Kč (běžná cena 395 Kč). Dvojice knih o sv. Františkovi (viz str. 11 dole)
v měsíci říjnu jen za 324 Kč. Těšíme se na vaši návštěvu.
sestry z knihkupectví PAULÍNKY
Po–Pá: 9–18 h, So: 9–13 h
Tip na slavnostní koncert v Rudolfinu
Milí čtenáři Sněženky, doporučujeme využít možnost zakoupit si zbývající abonentní
vstupenky na 7. koncert 25. mezinárodního hudebního festivalu Nekonvenční
žižkovský podzim – Pocta Antonínu Kraftovi. Účinkuje Komorní filharmonie
Pardubice a sólisté, diriguje Tomáš Židek. Jako host vystoupí talentovaná desetiletá
violoncellistka Adina Weissová. Zazní díla Ludwiga von Beethovena a Antonína
Krafta. Koncert se koná v úterý 19. října 2021 od 19.30 hodin v Rudolfinu.
Předprodej: TRAFIKA, Táboritská 26, Praha 3, stanice tram.: Olšanské náměstí.
Cena zvýhodněné vstupenky 300 Kč (pouze v předprodeji).

***
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. 10. 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.

12

