
 

 

 

 

 

 

Sněženka farní 
    Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 

 
 

Mír Ukrajině i celému světu! 

Drazí čtenáři, 
zima nesplnila své poslání, alespoň tady v Praze, ale mrazivo v kostech střídá 

jedna bouře za druhou. Tento čas je naplněn velikánskou solidaritou. Na 

mnoha místech se scházíme ke společné modlitbě, k adoraci před Nejsvětější 

svátostí, k osobní modlitbě. Bůh ať oslaví své Jméno! Jsou události, o kterých 
můžeme vědět hodně, ale v konkrétní situaci, když se nás živě dotknou, jsou 

krutým překvapením. 

 Lehce mrazivá rána a poměrně slunečné počasí počátku letošního března je 
dobré využít a na procházce objevit již nádherně kvetoucí sněženky či krokusy, 

které ani netuší, co se ve světě děje. Nechme je rozkvést do nejistot dnešních 

dní a nepropadejme malomyslnosti. Všechno má svůj čas! Dělejme, co dělat 
máme, co dělat můžeme. 

 Postní období má mnoho projevů, ale je to především uvědomění si svých 

limitů, hranic (za jakou cenu se hranice posouvají, můžeme pozorovat). 

A právě! Přijde mi, že bychom mohli vidět, jak je důležité vážit si a ctít sebe 
i druhé. Závist a pomsta jsou zhoubné nemoci. Někdy člověk musí bránit svou 

hranici, své území, a to jen proto, že někdo si dělá nespravedlivé nároky na to, 

co není jeho. Bohužel takový člověk nebude mít nikdy dost. 

Ročník XXVIII.                                                                Březen 2022 
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Potřebujeme se navzájem, i když jsme někdy jeden pro druhého polem 

nášlapných min. Pojďme tato pole odminovat, ať alespoň kolem nás je trošku 

božího světla. Kde je Bůh? Tam, kam ho pustíš! Proč Bůh dopouští takové 
události? Že by nám lidem dal svobodnou vůli abychom ji zneužívali proti 

druhým? Nechat se vést je důležité a modlit se za ty, kteří vedou, je nezbytné! 

Hledejme pokoj a buďme jeho tvůrci! 
 Díky Bohu za všechny, kteří budou přijati mezi čekatele křtu a snad 

o Velikonocích pokřtěni. Požehnanou postní dobu. 

Bůh ať oslaví své Jméno! 

Váš Filip 

 

 

BŘEZEN VE FARNOSTI 
 

Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a e-ohlášky. 

 

 
 

 

Jak pomoci Ukrajině 
Chcete-li pomoci válkou zmítané Ukrajině, můžete se k nám přidat 

v modlitbách i materiální pomocí. 

http://pms.ofm.cz/
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 Adorace za Ukrajinu probíhá každý den od 9.00 do 15.00 hodin (ve čtvrtek 

ještě navíc i večer 19.00–21.00 hodin). 

 Nepřetržité ekumenické modlitby za Ukrajinu 24/7 probíhají v Mezinárodním 
domě modlitby (v bývalém klubu ve sklepě našeho kláštera, vstup 

z Františkánské zahrady). 

 Další informace o pomoci Ukrajině najdete na webu OFM 
(https://www.ofm.cz/2022/02/26/jak-pomoci-lidem-zasazenym-valkou-na-

ukrajine/). 

 Za vaše modlitby i za jakoukoliv pomoc srdečně děkujeme! 

 

Oblíbené jídlo odhodlaného národa 
V poslední době je nám Ukrajina blíž než jindy. Snažíme se této těžce zkoušené 

zemi pomáhat dary, penězi a modlitbou. Je nám z toho všeho moc smutno. 
 A co si rádi vaří tito stateční lidé? Varenyky! 

 Suroviny na těsto: 2 hrnky hladké mouky (480 ml), 1 vejce, 1/2 hrnku vody, 

špetka soli. Náplň: brambory vařené ve slupce 400 g, sýr balkánského typu 

150 g (jemně nastrouhané nebo protlačené vychladlé brambory smícháme 
s balkánským sýrem). K servírování: uzený bok nakrájený na kostičky 

a opečený na olivovém oleji. Nebo jen kysaná smetana. Lze i obojí. 😊 

 Postup: Ze všech surovin vypracujeme těsto jako na těstoviny, zabalíme do 
folie a necháme na kuchyňské lince 1/2 hodiny odpočinout. Poté vyválíme 

tenký plát a formičkou nebo menší sklenkou vykrajujeme kolečka, doprostřed 

každého vložíme lžičku náplně a přeložíme do půlměsíce. Okraje pečlivě 
přitiskneme. Varenyky vkládáme do vařící dobře osolené vody. Po vynoření na 

hladinu je ještě 1 minutu vaříme a poté děrovanou naběračkou vyndáme 

a servírujeme. Dobrou chuť! 

 

Setkání Sekulárního františkánského řádu 
se bude konat v neděli 6. března (beze mše). Začátek ve 14.30 hodin v kapli 

sv. Michala. Ve 14.00 hodin možnost společné modlitby růžence. 

 

Sbírka na nové vytápění 
Milí přátelé, pomalu, ale jistě, nám dosluhují staré topící panely v lavicích. 

Vzhledem k tomu, že není možné nainstalovat panely nové, vyměníme je za 

hřející dečky, takové, jaké máme v Michalské kapli. Výměna nás bude stát 
okolo 150 tisíc a rádi bychom je instalovali ještě během této topné sezóny. 

 Za vaše eventuální dary na vyhřátí kostela touto cestou Pán Bůh zaplať! 

(Číslo účtu najdete zde: http://pms.ofm.cz/kontakty.html) 

https://www.ofm.cz/2022/02/26/jak-pomoci-lidem-zasazenym-valkou-na-ukrajine/
https://www.ofm.cz/2022/02/26/jak-pomoci-lidem-zasazenym-valkou-na-ukrajine/
http://pms.ofm.cz/kontakty.html
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OHLÉDNUTÍ 
 

Zhodnocení akce Betlémy 2021 
Akce Betlémy. Stále je mnoho těch, kteří o ní nikdy neslyšeli. Naproti tomu 
jsou tací, kteří každoročně dychtí poznat nové betlémy a slyšet jejich příběh. 

I pro děti se něco najde, a to figurka do vlastního betléma. Letošní rok nám 

bylo ctí přivítat třetí nejdůležitější figurku, sv. Josefa. Na každoročním 

zhodnocení akce jsme s br. Angelem reprezentovali naši farnost, podělili se 
o naše poznatky a rádi si poslechli postřehy druhých. S radostí jsme zjistili, že 

se do akce zapojují i nekatolické kostely např. Husův sbor v Čelákovicích, 

který se slavnostně jako první nekatolický kostel přiřadil již v roce 2016, 
sklízel úspěch, jak u farníků, tak návštěvníků, nejen svojí celonoční otevírací 

dobou. Letos dostal dokonce figurku Panny Marie! Byli i tací, kteří se pokusili 

zvládnout maraton sběru figurek, leč se jim to nepodařilo, ano, je to nad lidské 
síly, pokud máte v akci zapojeno již 42 kostelů! Figurek je 21, tak každá letos 

krásně vyšla dvakrát, ale přeci jen, je to mnoho. Lidé rádi slyší příběhy a děti 

rády sbírají cokoli, a tak můžeme říci, že po Noci kostelů je toto další 

evangelizační šance pro církev. Jak bylo na zhodnocení řečeno, jedna 
návštěvnice prohlásila: „již nejsem jednoročňák“ (jen na Noc kostelů), ale 

„dvouročňák“. Bohu díky! 

 

 

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2022, výsledky a záměry 
Ráda bych poděkovala všem, kteří se jakkoli zapojili do TKS, dětem a jejich 
rodičům, zpěvákům s naladěným hlasem i kytarou, všem koledníkům 

v jakékoli formě a stavu, organizátorům, bratřím i sestrám, koncertníkům, 

dobrodějům, kteří přispěli ať už do kasičky či využili QR kód, zkrátka děkuji 
všem, kteří se nějakým způsobem zapojili do letošní TKS, i kdyby to mělo být 

„jen“ na dálku modlitbou. Moc děkuji, jste báječní, Pán vám všem žehnej! 

Díky vám všem se v naší farnosti vybralo 41 612 Kč. 
 A jaké jsou záměry? 

 Výtěžek TKS je určen pro pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 

matkám s dětmi v tísni a dalším lidem, kam až dosáhne pomoc Charity Česká 

republika. Desetina výnosu je každoročně určena na rozvojovou a humanitární 
pomoc v zahraničí. Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče: 

• 65 % se vrací charitám, které je vykoledovaly (např. Charita Zlín-

Otrokovice pomohla z TKS zafinancovat rehabilitační pomůcky a zvedací 
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plošinu pro tatínka Ondru, který měl vážnou autonehodu, nebo Charita 

Praha 1-Nové Město částku využívá pro pomoc ženám v nesnázích) 

• 15 % do diecéze 

• 10 % krizový fond, odkud jsou peníze uvolněny při mimořádných 

událostech a pro pomoc v zahraničí 

• 5 % na projekty Charity Česká republika 

• 5 % zákonná režie sbírky 
 

Celkový výtěžek celé republiky činil: 138 303 546 Kč. Pán Bůh zaplať! 

 
Alena Bohdanecká 

 

 

411 let od smrti blahoslavených františkánů 
V úterý 15. února uplynulo 411 let od smrti našich blahoslavených 

františkánských mučedníků – Bedřicha Bachsteina a jeho druhů. Večer 
proběhla slavnostní mše svatá a poté následovala modlitba u hrobu mučedníků 

v Michalské kapli. 
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48 hodin františkánem 
O víkendu 18–20. února se ve františkánském klášteře v Brně opět konala akce 

„48 hodin františkánem“, určená pro mladé muže ve věku 18 až 40 let, kteří 

uvažují o duchovním povolání. Jedním z účastníků byl i Mgr. František Talíř, 

vicehejtman Jihočeského kraje., který nám o akce napsal pár slov: 
 Zažít radost! To byl důvod, proč mě srdce táhlo na akci 48 hodin 

františkánem. Ne, že bych měl ve svém životě radosti málo, ale po náročných 

dnech v práci jsem se na radost z bratrského společenství opravdu těšil. A ona 
nejenže přišla, ale provázela celý náš víkend. Při rozjímání, povídání, modlení, 

putování, slavení mše svaté. Ve chvílích ticha i ve chvílích smíchu. Samotného 

mě překvapilo, jak hluboké přátelství může díky radosti vzniknout doslova za 
pár hodin. Všem účastníkům – bratrům řeholním i bratrům (zatím) 

svobodným – jsem za tento čas opravdu vděčný. Radost teď mohu předávat 

zase dál. 

 

 
 

48 hodin františkánem očima bratra Bernarda 
Cílem víkendu, který jsme prožili 18. až 20. února 2022 v Brně, bylo zakusit 

františkánský život a postavit se před Pána s otázkou, kam má směřovat můj 
život. Akce se, spolu s bratry františkány, zúčastnilo osm mužů z celé 

republiky. Ti mohli zažít modlitební rytmus řeholního života, naslouchat Pánu, 

zejména v tichu nebo při eucharistické adoraci, prožít společenství bratří nebo 
putovat přírodou do nedalekých Křtin. Připravena byla i témata s diskuzí 



8 

o každodenním životě s Ježíšem a rozlišování povolání. Brněnský konvent je 

duchovně propojený s klášterem klarisek. Zde mladým mužům řekla sestra 

Benedicta něco o kontemplativním rozměru života. Během víkendu se 
vytvořilo krásné společenství a vztahy, které, doufám, budou i nadále 

pokračovat. Těšíme se zase na podobnou akci na podzim. 

 

Spolupráce s muzeem v Plzni 
Navázali jsme spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, kde vytvářejí, 

podobně jako my u Panny Marie Sněžné, nový edukativní program pro školy. 

Mají to tam krásné a my věříme, že se vzájemně máme čím obohatit – mimo 
jiné jsme věnovali muzeu i některé staré tisky z našeho kláštera. Na oběd nás 

pozvali a srdečně přijali v Domečku na Severním Předměstí naši bratři 

františkáni Marek a Nepomuk. 😇 

 

 
 

 

Sbírka na Ukrajinu 
Nedělní sbírka 27. 2. byla určena na Ukrajinu. Budeme podporovat naše bratry, 
kteří mají po Ukrajině několik katolických farností. Jedna z nich je dokonce na 

území, které již kontroluje ruské vojsko, takže potřeba pomoci je naprosto 

zřejmá. Kdo by chtěl ještě přispět touto cestou, může poukázat peníze na náš 

účet 107-4841870287/0100 (název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři 
františkáni“), nutný variabilní symbol 2202. 
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Hospodaření farnosti v roce 2021 
Příjmy 

Příjmy tvoří nedělní sbírky, peníze z pokladniček a dary. Vzhledem 

k omezením počtu návštěvníků bohoslužeb v první polovině roku byly sbírky 

nižší než v době před-covidové. Řada lidí poskytuje dary pravidelným 
měsíčním bankovním převodem na účet farnosti (7366885001/5500), každý 

podle svých možností – někdo stokorunu, někdo několik tisíc. Dárcům je na 

konci roku vystaveno potvrzení o daru a část darované částky se jim vrátí ve 
formě nižších daní. 

 

Výdaje 

Z přijatých běžných sbírek se odvádí 25 % Provincii bratří františkánů 

a další část do mzdového fondu Arcibiskupství pražského, účelové sbírky se 

odvádějí celé. Začátkem roku bylo pořízeno streamovací zařízení pro přenosy 

bohoslužeb. Farnost zaměstnává na plný úvazek kostelníka (bratr Angelo) a 
dvě ženy na několik hodin týdně (administrativa, úklid). Farář a farní vikáři 

jsou placeni arcibiskupstvím. 

Stejně jako v roce 2020 výdaje výrazně převýšily příjmy. V pokladně a na 
běžném účtu bylo ke konci roku 440 558 Kč. 

 

František Jirsa 
 

 

Příjmy Výdaje 

Sbírky 653 192 Odvody ze sbírek 259 934 

Sbírky účelové 144 944 Zaměstnanci – mzda 316 417 

Dary 504 030 Zaměstnanci – odvody 90 895 

  Hudba při bohoslužbách 304 000 

  Elektřina a plyn 178 647 

  Ozvučení, video přenos 119 456 

  Bohoslužebné výdaje 116 192 

  Tisk 83 151 

  Údržba osvětlení kostela 33 629 

  Výpočetní technika 31 412 

  Telefon, alarm 9 663 

  Ostatní výdaje 166 187 

Příjmy 2021 celkem 1 302 166 Výdaje 2021 celkem 1 709 583 
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Obr. Kostel Panny Marie Sněžné, Sadelerův 

prospekt, 1606. Zdroj: Praha archeologická 

 

FRANTIŠKÁNSKÁ KNIHOVNA (1. ČÁST) 
Andrea Jeřábková 

 
Františkánská knihovna je součástí františkánského kláštera u chrámu Panny 
Marie Sněžné na Novém Městě pražském. Nachází se v severní přístavbě z roku 

1678 původně nad kaplí sv. Jana Nepomuckého, dnes nad prodejnou knih 

Paulínky. Knihovna je neodmyslitelně spjata s historii františkánského 

konventu. Knihovna obsahuje 166 rukopisů, 118 prvotisků, 10 500 starých 
tisků, cca 1 000 knih z 19. století a k tomu cca 1 300 svazků periodik 

a příručkové literatury. 

 

Historie 
 
Kostel a klášter u chrámu Panny Marie Sněžné byl založen jako klášter 

karmelitánů Karlem IV. v roce 1346. Karmelitáni zde pobývali s malými 

přestávkami do roku 1543. V tomto roce budovy kláštera opustili a do 
příchodu františkánů klášter i kostel chátral. 

 

Prázdného a chátrajícího kostela si všiml generál řádu františkánů Francesco 

Sosa de Toledo, který přijel v roce 1603 osobně do Prahy, aby pozvedl 
provincii, která po dlouhá léta neměla v Praze zastoupení a pravděpodobně 

o tento objekt zažádal. Bratři 

františkáni dostali svolení 
k pobytu od arcibiskupa Zbyňka 

Berky z Dubé i od císaře 

Rudolfa II. v témže roce (1603). 
Základní kámen nově 

vznikajícího konventu 

františkánů položil nejvyšší 

kancléř království českého 
Zdeněk Vojtěch Popel 

z Lobkovic v roce 1604. Oprava 

kláštera proběhla velmi rychle a 
už v roce 1607 se do kláštera 

mohli stěhovat bratři 

františkáni, kteří do té doby pobývali u menších bratří u sv. Jakuba. Po 

opravách byl konvent největším františkánským konventem v zemi. Byl 
centrem provincie a sídlem provinciála. Knihovna kláštera byla založena 
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Obr. Františkánská knihovna, klášter 

u kostela Panny Marie Sněžné. 

Zdroj: foto autorka 

v roce 1607 ihned po nastěhováni řeholníků do konventu. Vypovídají o tom 

četné vlastnické provenienční přípisky v knihách. Knihovna by se jistě zdárně 

rozvíjela, kdyby v roce 1611 nedošlo k napadení kláštera chudinou, která se 
domnívala, že pasovští žoldnéři, kteří byli do země pozváni Rudolfem II., se 

ukrývají právě v klášteře u 

kostela Panny Marie Sněžné. 
Tragickým dnem byl 15. únor 

1611, kdy bylo povražděno 

všech čtrnáct přítomných 
řeholníků a klášter byl 

vypleněn. Plenění a rabování se 

nevyhnula ani knihovna. 

Ztratilo se z ní mnoho svazků, 
ale některé byly, díky 

novoměstským měšťanům, 

navráceny zpět. Není známo, 
jaké množství knih obsahovala 

knihovna před vypleněním, ale 

knižní fond pravděpodobně 

nebyl příliš rozsáhlý, neboť 
nebyl uložen v samostatné místnosti. 

 

Význam knihovny neobyčejně vzrostl v roce 1647, kdy bylo na půdě kláštera 
zahájeno řádové studium teologie a filozofie. Knihovna byla uspořádána a roku 

1632 byl pořízen první katalog. Bylo zde odhadem cca 2700 svazků. V roce 

1662, po přestavbě konviktu a kostela na náklady Jana staršího z Talmberka, 
dostala knihovna svou vlastní místnost. Řádové studium si získalo takový 

věhlas, že bylo 31. května 1667, na generální kapitule v Římě, povýšeno na 

studium generale. V době největšího rozkvětu studia generale zde působily 

významné osobnosti, z nichž je třeba jmenovat provinciála Bernarda Sanniga 
(1637–1704). Bernard Sannig měl na rozvoj knihovny velký vliv. V roce 1678 

nechal v severní části nádvoří, pravděpodobně na náklady neznámé šlechtičny, 

postavit samostatný trakt a v prvním patře tohoto traktu umístil knihovnu. 
Pravděpodobně v roce 1685 vydal Leges Bibliothecae, knihovní řád, který 

platil pro celou provincii a nechal uložit v knihovně provinční archiv. Na 

rozvoji knihovny se také podílelo zřízení nemocnice (1676–1790), fungování 

klášterní lékárny (1658–1660, 1664–1830), misijní působení řádu, nákup knih, 
výměna knih mezi jednotlivými konventy, odkazy řádových bratří, ale 

i vyšších hodnostářů řádu. V neposlední řadě také dary od mecenášů 
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a příznivců řádu. Například v roce 1654 to byl dar od Františka Viléma 

z Talmberka (+1685), který věnoval konviktu celou svou knihovnu. 

 
V roce 1716 byla knihovně věnovaná zvláštní péče, byla přerovnána, 

obnovena, byly zařazeny nové svazky a byl sepsán nový katalog. Počet svazků 

byl cca 4 000. Další katalog vznikl v roce 1769, kdy byly knihy opět nově 
uspořádány a seřazeny podle oborových tříd do nových vyřezávaných 

dubových skříní z roku 1764. V katalogu je evidováno cca 8 500 svazků. 

 
Rozvoj knihovny rázně zastavily josefínské reformy v roce 1783. 

Františkánský klášter sice nebyl zrušen, ale bylo zrušeno studium generale, 

postupně také nemocnice (byla nahrazena farou) a v roce 1830 i lékárna. Řád 

nemohl přijímat novice a byly omezeny i počty řeholníků. Od roku 1790 byla 
v klášteře zřízena fara, kam byla převedena farnost u Panny Marie na Louži. 

Kostel i nově vzniklou faru spravoval diecézní klér. Laičtí faráři omezovali 

řeholníkům přístup, jak do kostela, tak do knihovny. Přesto byl v roce 1810 
vytvořen katalog a nové řazení knih, které je používáno dodnes. Počet 

evidovaných kusů byl 11 079 svazků a svědčí o barokním rozvoji knihovny. 

Spory o knihovnu, které často končily u soudu, se táhly až do roku 1924, kdy 
byly kostel i fara natrvalo předány františkánům. 

 

Počátkem 20. století byla zřízená nová tzv. „příruční knihovna“ obsahující 

moderní literaturu. Knihovna byla umístěna přímo v klauzuře a velmi 
dynamicky se rozrůstala. Knihovna obsahovala tyto tematické obory: duchovní 

četbu a asketiku, biografii, německou literaturu, beletrii a pastorální literaturu. 

 
Opravdovou pohromou pro františkánský řád byl rok 1950, kdy byl klášter 

v podstatě zrušen. Řeholníci byli odvezeni do internačních klášterů nebo jinak 

perzekuováni. Knižní klášterní sbírka, která měla v té době tři části, 

(historickou knihovnu v barokním sále, moderní knihovnu v prvním patře 
klauzury a knihovnu v přízemí konventu), byla převedena do správy Státní 

knihovny v Praze. Při přebírání celého knižního fondu Státní knihovnou byly 

knihy členěny podle pěti kritérií: rukopisy, staré tisky do roku 1880, bohemika, 
cizojazyčné odborné svazky a vyřazené svazky. Staré tisky do 18. století byly 

přemístěny zpět do staré barokní knihovny, ostatní skupiny kromě rukopisů 

byly převezeny do tzv. rezervních fondů Státní knihovny. Rukopisy byly 
převezeny do skladu v Klementýnu v roce 1954. Speciální skupinou byly 

vzácné a středověké rukopisy, které měli františkáni uloženy v provinčním 

archivu (archiv se nacházel v tzv. cele sv. Františka za kapitulní síní). Byly 
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označeny za archiválie a v roce 1954 je přebíral Archiv ministerstva vnitra. Do 

Národní knihovny se dostaly až během 60. let 20. století. 

 
Obrat nastal v roce 1989, kdy se do kláštera vrátili františkáni a postupně také 

jejich knižní sbírky. Dnes jsou v konventu františkánů dvě knihovny. Jedna 

barokní historická obsahující kolem 12 500 svazků a knihovna moderní, živá, 
která obsahuje kolem 13 000 novějších, stále používaných knih. 

 

(pokračování příště) 

 
 

DESET PŘEKVAPENÍ PŘI ADORACI (2.) 
 

Zakusíte pokoj v ostatních oblastech svého života 
Pete Slater: Rays of light through tree branches 
 

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám,” říká nám Ježíš (Jan 14,27). 

Vnější pokoj, který při adoraci zažíváme (ticho a klid), nás zasahuje mnohem 
hlouběji. Vede k vnitřnímu pokoji, který ovlivňuje všechny oblasti našeho 

života. Ne, že by pak všechno v našem životě bylo dokonalé a bez utrpení, ale 

Kristův pokoj nám dá jasné vědomí, že životní bouře nás nezničí. 

 

 
 

K ZAMYŠLENÍ 
 
Že byste nečekaly text křížové cesty od Tomáše Halíka? A že byste ho nečekaly 

vydaný u Paulínek? A přesto! Vybíráme z něj úvodní a závěrečnou pasáž a dvě 

zastavení – zřejmě opět nečekaná: „mateřská“. Bohužel, jak aktuální je 

následující text… 
 

Via crucis 
 

Ježíš a jeho kříž nejsou vůči našemu životu a současnosti něčím vnějším, 

nejsou jen událostí dávné minulosti, nemají být předmětem vnějškové 
sentimentální zbožnosti. Ježíš nás nezve na svou cestu kříže proto, abychom 

ho oplakávali, nýbrž abychom změnili své smýšlení a jednání. Chce nám 

https://www.flickr.com/photos/56602584@N00/6199152880
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odejmout srdce kamenná a dát nám srdce z masa, srdce skutečně lidská, 

schopná odvahy k lásce. Ježíš nesl kříž z Pilátova dvora na vrchol Kalvárie, ale 

tato cesta je součástí celého jeho životního putování. Je součástí života, který 
pokračuje v dějinách jeho církve a v dějinách lidstva, v příběhu každého z nás. 

V našich životech i v našich dějinách stále znovu potkáváme Krista nesoucího 

kříž. Často se s ním míjíme, mnohdy ho nepoznáváme. Přichází tak, jako 
přicházel ke svým učedníkům po svém vzkříšení. Je změněný, na první pohled 

ho nepoznávají, legitimuje se však svými ranami. Potkáváme ho i v těch, kteří 

nesou těžké kříže pronásledování a chudoby všeho druhu. Potkáváme ho také v 
ranách lidí, které jsme sami zranili. A potkáváme ho i ve svých vlastních 

ranách. 

 

11. zastavení Maria pod křížem 

Ježíš visí na kříži mezi nebem a zemí. Je zbaven svého místa na zemi, svých 

přátel, svého šatu, veškeré lidské cti a slávy. Vydal všechno, všeho se vzdal. 

Jako poslední dar odevzdává svou matku. „Hle, tvá matka!“ „Hle, tvůj syn!“ 
Učedníkovi, kterého miloval, a tím i celé velké rodině církve dává Marii za 

matku. Spolu s Janem svěřuje i nás do její mateřské péče. Naplnila se slova 

proroka Simeona. Ježíš zjevil tajemství mnoha srdcí. Stal se znamením odporu. 
Mariiným srdcem pronikl meč bolesti. 

 Zdrávas matko, plná Božího světla! Požehnaná jsi mezi ženami. Zdrávas, 

jitřní hvězdo v dlouhých nocích utrpení! Zdrávas, matko naděje v hodinách 

smrtelných úzkostí! Zdrávas, královno chudých a bezmocných! Potěšení 
zarmoucených, uzdravení ne mocných, útočiště hříšníků. Požehnaná, která 

rozplétáš uzly na provaze našeho života. Požehnaná hrdinko víry, která jsi 

s důvěrou přijala Boží slovo. 
 Na počátku díla stvoření stálo boží FIAT: Fiat lux – budiž světlo! Budiž nebe 

a země! Budiž člověk, budiž jako muž a žena! Na počátku díla vykoupení stálo 

Mariino FIAT – „staň se“: „Ať se mi stane podle tvého slova!“ 

 Branou Mariina ANO vešel Bůh novým způsobem do světa a do dějin. 
 

13. zastavení Z klína matky do klína země 

Z Mariina klína vešel Ježíš do našeho světa. Nyní ho tam svět navrací. 
Pak berou mrtvého Ježíše z klína matky a vkládají ho do klína matky Země. 

 Nikodém, který kdysi za Ježíšem přišel tajně a v noci, už se nebojí k němu 

přihlásit. Spolu s Josefem z Arimatie ukládají Ježíšovo tělo do hrobu. K hrobu 
je přivalen kámen a postavena stráž.  

 Tak měl tento příběh skončit. Ve výpočtech mocných dějiny neměly 

překročit odpoledne Velkého pátku. 
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Láska je však silnější než smrt. Láska nezná kámen tak velký a těžký, aby ho 

nedokázala odvalit. 

 S velikonočním ránem přichází Boží odpověď na Ježíšovu i naši bolestnou 
otázku po smyslu kříže, utrpení a smrti. Utrpení a smrt je součást lidského 

údělu, nemá však poslední slovo. Smrt není bohem, a proto nad námi 

nemá absolutní moc. 

 Bůh je láska, která je silnější než smrt. Kdo v lásce ustavičně umírá sám 

sobě, svému egoismu, ten žije v Bohu navěky. Takový člověk se stává zrnem 

vhozeným do země, které přinese velký užitek. Stane se pšenicí pro chléb 
života. 

 Vzkříšený Ježíš se vrací, změněný zkušeností smrti. Ani jeho nejbližší 

a nejdražší ho nepoznávají. K učedníkům na cestě do Emauz se připojuje jako 

neznámý cizinec. I k nám dnes přichází v cizincích, a my ho v nich 
nepoznáváme a nepřijímáme. Doprovází nás na našich cestách, učí nás znovu 

a nově porozumět velkému příběhu Bible. Máme-li obavy z okolního světa, 

prochází zavřenými dveřmi našeho strachu. A jestliže ho nepoznáváme, 
legitimuje se svými ranami. Když dal Pilát Ježíše zbičovat, ukázal pak na jeho 

rány a zvolal: „Ejhle, člověk!“ Když apoštol Tomáš spatřil jeho rány, zvolal: 

„Můj Pán a můj Bůh!“ neboli „Ejhle, Bůh!“ Pilát vidí skrze Ježíšovy rány jeho 
zubožené lidství. Tomáš vidí skrze jeho rány záři jeho božství. Ježíš k nám 

přichází dodnes a ukazuje své rány. Jeho křížová cesta neskončila. Po celé 

dějiny jsou mnozí lidé zraňování na těle i na duši. V jejich utrpení pokračuje 

jeho pašijový příběh. Ježíš se ztotožňuje se všemi zraněnými. Jen ten, kdo 
nezavírá oči před ranami našeho světa, smí také Ježíšovi říci: „Můj Pán a můj 

Bůh!“ 

 
Zdroj: 

Tomáš Halík, Via crucis, Paulínky 2022 

Výběr: sr. Andrea FSP 
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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 v úterý 15. 3. v 19.00 hodin. 

 

 

 
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. 3. 2022. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1 
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 10 Kč. Neprodejné. 
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. 

 


