
 

 

 

 

 

 

Sněženka farní 
       Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 
 

 

 
Drazí čtenáři! 

A je to tady, opět nastal zimní čas. Pro přírodu je to čas odpočinku a načerpání 

nových sil, pro nás čas, kdy rádi chodíme k topení či kamnům a zkoušíme, zda 
hřejí. Na hřbitovech vzpomínáme na ty, kteří nás předešli a těšíme se 

z plamínků naděje, které planou v hojné míře na hrobech našich zemřelých 

a symbolicky se svou září modlí za ty, kterým svíci zapalujeme. Vrcholí 
opadávání doslova umělecky vybarvených listů ze stromů a každý, kdo je musí 

poklízet, se dívá, kdy spadne ten poslední. A jen tak mezi námi, viděli jste 

letos padat list ze stromu? Někdy jsme schopni přehlédnout krásu a bohatství 

v jednoduchosti. Je krásné sebrat třeba kaštan a ověřit si jeho hebkost. 
 Jako křesťané máme víru a naději, že po životě na tomto světě nás čeká 

naplnění. Setkání s Bohem i s těmi, kteří již mohou hledět do jeho tváře. Naše 

modlitby za duše v očistci jsou jako kameny, po kterých mohou přejít do 
plnosti života. Je to sám Bůh, který touží, aby se tak již stalo a na tuto chvíli – 

mohu-li – nedočkavě čeká. Jen se někdy ptám, proč Bůh dává do rukou 

člověka takové možnosti, když ví, jak se nám to častokrát nevede, a pokazíme, 
co se dá. To myslím nejenom v osobním rozměru, ale i v konání celého 
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lidstva. Bůh s námi opravdu počítá a stojí mu za to, abychom se i přes 

neúspěchy naučili, co to znamená milovat z celého svého srdce. 

I když nás někdy navštíví smutek, přeji vám naději plnou světla vycházejícího 
z pravdy, že Bůh je Láska. A příslibu, že nás nikdy neopustí. Kéž bychom 

popošli na cestě, která vede skrze důvěru k němu samotnému a nenechali si ji 

nikým ani ničím vzít. 
 Vyprošuji vám pokojné dny a posílám požehnání. 

 
Filip 

 

 

 
 

Z FARNOSTI 
 

Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky. 

 
 

Odpustky pro duše v očistci 
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě 

kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším 

v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, daný den přijmout 

eucharistii, modlitba na úmysl svatého otce) je podmínkou pomodlit se při 
návštěvě kostela Modlitbu Páně a Věřím v Boha. 

 Od 25. října do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky 

přivlastnitelné pouze duším v očistci po splnění tří obvyklých podmínek 
(svátost smíření, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl svatého otce), když 

navštívíme hřbitov a zbožně se pomodlíme za zemřelé; v ostatních dnech roku 

lze takto získat odpustky částečné. 
 

2. listopadu srdečně zveme na koncert komorního souboru Vocalica, který 

se koná v kostele Panny Marie Sněžné v úterý 2. listopadu v 19.15 hodin po 

nešporách. Vstupné dobrovolné. Program najdete na FB stránce souboru 
Vocalica a Panny Marie Sněžné v „Událostech“. 

 

2. listopadu na Olšanech můžete přijít ke hrobu františkánů v 16.00 hodin 
a 7. listopadu po dětské mši sv. s dětmi a svíčkami na hřbitůvek za PMS. 

 

https://www.facebook.com/Vocalica/
https://www.facebook.com/events/480493706402240/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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Setkání místního bratrského společenství SFŘ u Panny Marie Sněžné se 

koná v neděli 7. listopadu v kapli. Ve 14.00 hodin modlitba růžence, ve 14.30 

hodin mše sv. (za zemřelé členy). 
 

* * * 

 

Paulínky zvou na Večer se svatým lékařem Josefem Moscatim 
Dne 16. listopadu se v 17.30 ve farnosti sv. Václava v Praze 5 uskuteční mše 
sv. ke cti sv. Josefa Moscatiho, italského lékaře, vědce a profesora. Celebruje 

Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský. 

 Po bohoslužbě následuje program ve farním sále (Nám. 14. října 17/642). 
Programem provede a postavu tohoto světce bude prezentovat MUDr. Zora 

Dubská. Několik dalších osob z prostředí zdravotní péče se podělí o to, jak 

tohoto svatého lékaře objevili, čím je inspiroval a jak zakouší jeho přímluvu ve 

své práci o nemocné. MUDr. Marie Svatošová bude jednou z nich. Jako 
zástupce nemocničních kaplanů vystoupí pan Jan Kolouch, který přiblíží práci 

v tomto prostředí nemocnic. 

 Na závěr bude prostor pro otázky, diskuzi a neformální rozhovory. Bude též 
možné zakoupit knižní životopis tohoto světce Doktor Moscati (Paulínky 

2021) a Novénu se sv. Josefem Moscatim (vydanou k této příležitosti za 

spolupráce některých zúčastněných, Paulínky 2021). 
 

Několik jeho myšlenek: 

Pamatujte na to, že se nemáte starat jen o tělo, ale 

také o ztrápené duše lidí, kteří se k vám utíkají. 
Kolika bolestem ulevíte spíše radou a nasloucháním 

než strohým receptem, s nímž je odešlete do 

lékárny! 
 Bůh, který nám všechno dal, bude žádat účty 

z toho, jak jsme naložili s jeho dary! Blaze nám 

lékařům, kteří tak často nejsme schopni zahnat 

nemoc; blaze nám, budeme-li mít na paměti, že 
kromě těla máme před sebou i nesmrtelnou, 

božskou duši, jíž máme podle evangelia milovat 

jako sebe sama. 
 Nikoli věda, ale láska proměnila svět. Jen 

nemnoho lidí se stalo „nesmrtelnými“ díky vědě, ale 

všichni jsou povoláni k tomu, aby došli života věčného, tedy dosáhli 
nesmrtelnosti, pokud se nasadí pro dobro. A v perspektivě věčnosti je smrt 
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pouhou etapou života, prostředkem naší metamorfózy, která nám umožňuje 

přejít do vyšší roviny bytí. 

Sr. Andrea FSP 
Stručný životopis 

Josef Moscati (1880–1927) se narodil jako sedmé z devíti dětí v rodině 

význačného právníka. Vyrůstal, žil a pracoval převážně v Neapoli. 
V sedmnácti letech se rozhodl pro lékařské povolání. Osvědčil se nejen jako 

výborný chirurg a vyhledávaný diagnostik. Kromě přímé péče o nemocné se 

věnoval i výuce mediků a výzkumu. Svou službu potřebným a trpícím chápal 
jako službu samotnému Kristu. V jeho době neexistovalo povinné zdravotní 

pojištění a mnozí nemocní v chudých neapolských čtvrtích si nemohli dovolit 

ani standardní lékařskou péči, proto jim ji poskytoval často zdarma. Doktor 

Moscati se nikdy neoženil, ačkoli zůstal v církvi laikem; veškerý svůj volný čas 
a síly věnoval právě návštěvám chudých pacientů v Neapoli a okolí. Zemřel 

náhle na infarkt ve své soukromé ordinaci, nebylo mu ani padesát let. 

Blahořečen byl v roce 1975 (16. listopadu) a 25. října 1987 jej papež Jan 
Pavel II. svatořečil na závěr biskupské synody o „poslání laiků v církvi“. 

 

* * * 
 

Červená středa – den modlitby za pronásledované pro víru – se letos koná 24. 

listopadu. Informace najdete na www.cervenastreda.cz. 
 

 

 

 

27. listopadu od 15.00 hodin se bude 

v refektáři konat každoroční oblíbené 

vyrábění adventních věnců s malým 
občerstvením. Všichni jste srdečně zváni! 

Vstup přes vrátnici kláštera. Materiál bude 

zajištěn, příspěvek je 150 Kč. Žehnání 
věnců bude ve stejný den při večerní mši 

svaté a během mší svatých o 1. neděli 

adventní. 

 
28. listopadu bude kavárna v refektáři 

po dětské mši svaté pro všechny rodiny 

a přátele. 

https://www.cervenastreda.cz/
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OHLÉDNUTÍ 
 

Transitus – agapé 
4. října slavíme svátek svatého Františka. Svatý 

František se však s tímto světem rozloučil už 3. října 

večer roku 1226 v pouhých čtyřiceti pěti letech. 
Dvacet let činil pokání a poslední dva roky svého 

života nosil na těle rány Kristova umučení – 

stigmata. Na památku smrti svatého otce Františka 
se 3. října večer scházejí františkáni na celém světě 

ke společnému uctění této události. Tato malá 

slavnost se nazývá „Transitus“ (tedy „Přechod“), 
neboť jde o okamžik přechodu sv. Františka z jeho 

pozemské pouti do věčné vlasti. Transitus u nás 

slavíme při svíčkách, na zemi leží hábit, na němž pět 

červených světel symbolizuje Kristovy rány. Po slavnosti v kostele se farníci 
a přátelé naší farnosti sešli také v refektáři kláštera, kde spolu mohli ještě 

pojíst a popít při každoroční agapé. 

Zuzana Rebcová 
 

Farní bazar 
Milí „sněžní“ přátelé, sobota a neděle 16. a 17. října se pro náš realizační tým 

nesla pod jediným heslem: BAZAR. Vše začalo v sobotu kolem deváté hodiny 

ranní, kdy jsme dorazili do kláštera a vešli do uklizeného refektáře. Nádech, 

výdech, naše první myšlenky byly: ano, tady to bude a bude to bezva! Jeden 
telefonát s bratrem Angelem a hned se začalo s přípravami. Potřebujete tohle? 

Potřebujete támhleto? Nic nebylo problémem. Přesouvaly se židle a místnost 

se zaplňovala pytli s oblečením. Během chvíle se refektář změnil k nepoznání: 
všude pytle, všude oblečení… A najednou nás bylo osm a stále někdo 

přicházel, někdo odcházel a pořád bylo plno rukou, které se nořily do pytlů 

a vyndávaly stále nové a nové kousky oblečení. A je to! Všechny pytle 
vybalené, všechny štendry plné, všechny stoly srovnané. Ještě dát na stoly 

v „kavárně“ ubrusy, připravit květiny. Za chvíli přišla další část týmu, kterou 

měla pod palcem Lenka Szotkowská a vařilo se, peklo do pozdních hodin… 

 Neděle: Atmosféra v refektáři byla od ranních hodin plná očekávání, bylo 
cítit příjemné napětí. Přijdou? Bude se všechno líbit? Nic nechybí? Ještě se 

ladily poslední detaily. Po konci deváté mše se přišli do refektáře podívat první 
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návštěvníci, zavoněla první káva, byl vydán první talíř se zelňačkou a první 

zájemci prohlíželi stojany. Úsměvy, štěbetání, cinkání příborů… Další skupina 

byla tentokrát hodně početná, a to po dětské mši. Štěbetání dětí zesílilo, smích 
a křik nabíral na obrátkách, a přesně tak to má být. Do toho všeho hemžení se 

občas ozvala pila, to když Angelo s dětmi vyřezával neuvěřitelné věci a stále 

voněla levandule z dílničky, kterou pro děti připravila Magda Macková. 
Kolem půl dvanácté přišla poslední skupina a refektář se stal na pár hodin 

úlem, kde si lidé spolu povídali, děti si hrály, tvořily a nechaly své rodiče 

vybírat oblečení. 
 A nastal čas, který nikdo nemá rád – uklízení. Ve chvíli začal opravdový 

koncert: nosily se stoly, balily se pytle, židle se stěhovaly na místo, cinkalo 

umývané nádobí a během velmi krátké doby byl refektář opět tichý, uklizený 

a připravený k další akci. Jako by se tady snad ani nic nedělo… 
 Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav, průběhu i úklidu 

bazaru. Každý byl potřebný, ať přišel na celý den nebo jen na chvíli. Byla to 

skvělá týmová práce, a hlavně čas strávený společně.  
 Poděkování patří také všem, kteří bazar navštívili a byli ochotni utratit nebo 

darovat peníze. Vybraných 23 000 Kč mluví za vše. Díky! 

 Také bych chtěla poděkovat bratru Filipovi, Zuzce Rebcová a Iře Záhorské, 
kteří se podíleli na „neviditelné“ práci. 

 Tak zase někdy příště… 

 

P. S.: Oblečení pro dospělé dále putovalo do azylového domu sv. Terezie 
a dětské do azylového domu Gloria. 

Ajka Jeřábková 
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Snímky z archivu Z. Rebcové 
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Milá Ajko, děkujeme za Tvá milá slova, jimiž jsi vyjádřila svou vděčnost za 

naši pomoc při přípravě bazaru. Na jednoho člověka jsi zapomněla, a to sice na 

sebe. :-) Ty na tom úspěchu máš také nesmírnou zásluhu a já osobně Ti děkuji 
za milé, vděčné a radostné přijetí a za pokoru, s níž jsi ke všem přistupovala. 

Velký dík všem jmenovaným i nejmenovaným a Pánu, který mezi námi byl. 

 
Marie Samková 

 

Benedikt 
Večer ve středu 20. října se v refektáři kláštera Panny Marie Sněžné 
u příležitosti vydání nové knihy otce Benedikta Vladimíra Holoty 

„Nečekaných deset besed“ konala beseda s autory – otcem Benediktem 

a našimi terciáři, paní Věrou Eliáškovou a panem Lubomírem Mlčochem. 
Kniha vznikla v loňském roce během kovidu jako dlouhý rozhovor, rozdělený 

do „deseti besed“. Refektář byl plný hostů, kteří naslouchali vyprávění 

o. Benedikta, ptali se, smáli se, tleskali a čekali ve frontě i dvě hodiny na 

podpis otce Benedikta, který s nekonečnou trpělivostí a pečlivostí vypisoval 
svá věnování až do půl jedenácté. Knihu je možno zakoupit například 

v knihkupectví u Paulínek. 

Zuzana Rebcová 
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o. Benedikt Vladimír Holota OFM 
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Beseda s vojenským kaplanem se vydařila 
Po tříleté přestávce jsme v sobotu 23. října opět u Panny Marie Sněžné 

navázali na tradici každoročních večerů s vojenským kaplanem na svátek 

sv. Jana Kapistrána, patrona vojenských kaplanů. Tentokrát naše pozvání přijal 

P. Petr Šabaka, kaplan 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany 
Liberec. Nejprve byl hlavním celebrantem hojně navštívené večerní 

bohoslužby v 18.00 hodin. Poté večer pokračoval v refektáři kláštera besedou, 

v níž P. Petr především shrnul okolnosti vzniku této kaplanské služby 
obnovené v české armádě v 90. letech 20. století. Odpovídal pak na nejrůznější 

dotazy z publika, týkající se všedního života vojenského kaplana, nebo třeba 

jeho dvou zahraničních misí v Afghánistánu. Odpovídal vždy bezprostředně, 
otevřeně a zajímavě, mnohdy s příznačným humorem. Je to opět povzbuzení, 

že takováto setkání mohou přinést svůj užitek. 

br. Regalát OFM 

 
 

Dušičková pouť 
V sobotu 30. října se v klášteře v Hájku konala dušičková novokněžská pouť, 

kterou celebroval náš otec Marek Jan Vilímek, OFM. Počasí nemohlo být 
hezčí, v ranní jinovatce se v záři slunce lesklo barevné listí, otec Marek měl 

krásné kázání na téma probuzení mrtvého (a tedy i nás všech hříšníků, kteří 

potřebujeme probouzet neustále), otec Filip stačil koncelebrovat při mši svaté, 
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a poté i obsloužit ve svém „bistru Filip“ mírně prochladlé poutníky. Prostě 

pouť, jak má být. 

Zuzana Rebcová 
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Z dušičkové novokněžské pouti o. Marka Jana Vilímka OFM 
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Recept Rafaelo 
Téměř při všech příležitostech, kdy se u nás v kostele a klášteře podává něco 

dobrého, se těšíváme na kokosový koláč „Rafaelo“, který peče naše milá 

farnice Andrea Pětová-Peštová. S jejím svolením nabízíme hrnkový recept: 

 
2 hrnky polohrubé mouky 

1 prášek do pečiva 

1 hrnek krupicového cukru  
1 vanilínový cukr 

1 hrnek mléka 

½ hrnku oleje 
1 vejce 

 

- Vše promícháme a nalijeme na plech. 

- Dále zvlášť smícháme: 1 hrnek kokosu a ½ hrnku krupicového cukru 
- Větší část směsi nasypeme na koláč a dáme péct na cca 170 °C na 20 

až 25 minut, až povrch zezlátne. 

- Po vytažení z trouby teplý koláč polejeme smetanou na šlehání 
(nenašlehanou) a posypeme zbytkem kokosu smíchaného s cukrem. 

 

Přejeme dobrou chuť! 😊 
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K ZAMYŠLENÍ 
 
Země a všechno stvořené žaluje Bohu na člověka. A lidé si pomalu uvědomují, 

že právem. 
Mnozí touží po nápravě, avšak zdá se jim nemožná. Spoléhali na velké činy 

mocných, ale ti slovy moudrých pohrdají. Mají tvrdá srdce válečníků, kteří na 

spálené zemi staví své vítězné oblouky. 

Právě v těchto dnech se mocní světa rozhodli v Glasgow debatovat 
o ochraně klimatu, ale zdá se, že jedni z těch nejmocnějších se z jednání 

omluví. 

Co dál? Milosrdný Bože, s pokorou prosíme, neopouštěj nás, vyslyš naše 
modlitby, ať jsou naše malé činy vedeny moudrostí Ducha Svatého a Tvým 

požehnáním vykvetou do netušených rozměrů. Jak to bylo v historii a jak je 

tomu i dnes. 
 Pomoz nám napravit to, co jsme pokazili. 

 

Z Encykliky Benedikta XVI. – Bůh je láska 
 

(37) Nadešel okamžik, abychom opětně potvrdili, jak důležitá je modlitba 

v konfrontaci s aktivismem a hrozícím sekularismem mnoha křesťanů, kteří se 
zabývají charitativní prací. Je evidentní, že křesťan, který se modlí, neusiluje 

o změnu Božích záměrů nebo o opravování toho, co Bůh předvídal. Snaží se 

spíše o setkání s Otcem Ježíše Krista a prosí o to, aby právě Bůh byl přítomen 
prostřednictvím posily Ducha Svatého v něm a v jeho díle. Důvěrný vztah 

s osobním Bohem a odevzdanost do jeho vůle jednak představují hráz proti 

degradaci člověka, jednak ho zachraňují ze zajetí fanatických a teroristických 
doktrín. Autenticky náboženský postoj vylučuje, aby se člověk povyšoval na 

soudce nad Bohem a aby ho obviňoval z toho, že připouští bídu, aniž by při 

tom měl soucit se svými tvory. Avšak na koho se může spolehnut ten, kdo si 

nárokuje zápolení s Bohem na základě lidských zájmů, ve chvíli, kdy se lidské 
působení ukazuje jako neúčinné? (…) 

 

(39) Víra, naděje a láska jdou ruku v ruce. Naděje se prakticky projevuje 
jednak ve cnosti trpělivosti, která nemizí ani v dobru, ani tehdy, když stojíme 

před zjevným neúspěchem, jednak ve cnosti pokory, která přijímá Boží 

tajemství a má k Němu důvěru i v temných chvílích. Víra nám ukazuje Boha, 

jenž dal svého Syna za nás, a tak v nás probouzí vítěznou jistotu, že opravdu 
platí: Bůh je láska! Tímto způsobem víra proměňuje naši netrpělivost a naše 
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pochybnosti v bezpečnou naději, že Bůh drží svět ve svých rukou a že 

navzdory všem temnotám Bůh vítězí, jak to prostřednictvím působivých 

obrazů skvostně vyjadřuje konec knihy Zjevení. Víra, která si uvědomuje Boží 
lásku projevenou na kříži v Ježíšově probodeném srdci, probouzí v příhodném 

čase lásku. Láska je světlem, v zásadě jediným světlem, které stále znovu 

prozařuje temný svět a dává nám odvahu žít a jednat. Láska je možná a my 
jsme schopni uplatňovat ji, protože jsme stvořeni k Božímu obrazu. (…) 

 

(40) Na závěr upřeme svůj pohled ke svatým, k těm, kdo uplatňovali lásku 
(caritas) příkladným způsobem. (…) Kolik příkladů z dějin církve by bylo 

možno uvést! Jedná se především o mnišské hnutí, které od svého prvopočátku 

u svatého opata Antonína (+356) prokazovalo nevídanou službu lásky (caritas) 

bližnímu. (…) Tak lze odůvodnit velké struktury sloužící potřebným 
a nemocným, které vznikaly vedle klášterů. (…) Postavy svatých jako 

František z Assisi, Ignác z Loyoly, Jan z Boha (…), Jan Bosko, Luigi Orione, 

Tereza z Kalkaty – abychom připomněli alespoň některá jména – zůstávají pro 
všechny lidi dobré vůle význačnými vzory sociální lásky (caritas). Svatí 

opravdu vnášejí světlo do lidských dějin, protože jsou to mužové a ženy víry, 

naděje a lásky. 
 

Zdroj: Benedikt XVI.: Encyklika Deus caritas est (Bůh je láska) 

Překlad: Ctirad Václav Pospíšil, nakladatelství Paulínky 2012 

Str.: 53, 54, 55, 57, 58 
Výběr: Redakce 
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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 
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude v pondělí 15. 11. v 19.00 hodin. 

 

* * * 
 

 
 

Andělské dílničky br. Angela OFM v rámci farního bazaru 

 
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. 11. 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. 

 


