
 

 

 

 

 

 

Sněženka farní 
    Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 

 
 

Drazí čtenáři! 

Letošní „letní” zima nás už minula a byla plná slunce. Dobře, že nebe přece jen 
nezapomnělo na svůj úkol, přinášet vodu v oblacích a darovat ji vyprahlým 

místům, jak v těchto dnech činí. Prosím, aby ohlášená mrazivá rána příliš 

nepoškodila rozkvetlé ovocné stromy ani jiné potřebné rostliny. Snad si toho, 

co nám Boží štědrost letos nadělí, budeme i více vážit, když pole jsou 
sežehnuta válkou a zalita krví vlastních bratří a sester. Asi nám je, jako když 

do korunky květu padá ledový sníh. Ani jediná kapka krve nebude zapomenuta 

v Boží spravedlnosti. Kristus zemřel a vstal z mrtvých! Ale Kristus stále trpí, 
trpí všude tam, kde se děje nespravedlnost. Slunce vyjde a rozehřeje 

zimomřivý čas! Prosím také o vláhu. A také, aby lidská srdce nalezla 

potřebnou mízu milosti a dokázala se zazelenat a přinést dobré ovoce. Kdo je 
pravý vinný kmen a kdo jsou ratolesti? Smiřte se! Neodsuzujte! Dejte si věci 

do pořádku! Kdo tuto mízu od Boha nepřijme, sám se odsuzuje. 

 Konečně jsem koupil první primulky a místo, kam jsem je umístil, se 

rozzářilo. Také líbezně voní a prozrazují něco o Stvořiteli. Jasně, čest 
i zahradníkům. 

 Blížíme se ke slavení Velikonoc a musím přiznat, že se těším. Po dvou letech 

uzavřených kostelů snad budeme moci slavit společně. Záznam si můžeme 
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pustit, až se vrátíme domů, aby nám připomněl, že to stálo za to, být osobně 

přítomen. Přes všechny změny, které provázejí tuto dobu, využijme čas nám 

darovaný. Sílu hledejme tam, kde ji skutečně můžeme nalézt. Odhoďme 
břemena hříchů a vzbuďme v sobě „palčivou“ touhu po setkání s Kristem 

v eucharistii. Rozhlédněme se kolem sebe a třeba uvidíme, kolik je krásy 

kolem nás. V Hájku jsem se již pozdravil s fialkami. 
 A co se týká Hájku… JDEM DO TOHO – 30. 4. první poutní mše svatá!!! 

Díky za vás poutníky! Čeká nás, jak doufám, bohatý ročník. 

 Požehnané Velikonoce! 
Váš Filip 

 

 

DUBEN VE FARNOSTI 
 

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

 
 

Setkání Sekulárního františkánského řádu 
bude v neděli 3. dubna s obnovou slibů a beze mše. Začátek ve 14.30 hodin 

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

 

 

Koncert Stabat Mater 
Milí přátelé, přijměte pozvánku na krásný koncert Stabat Mater, který se koná 
v pondělí 4. dubna v 19.00 hodin v našem kostele. Jeho výtěžek bude 

věnován na potřeby františkánů na Ukrajině. 

 

 

Adorace 
V Michalské kapli v našem kostele stále 
probíhá dopolední adorace s modlitbou za 

mír na Ukrajině. Můžete se k nám přidat 

každý všední den od 9.00 do 15.00 hodin, 

ve čtvrtek navíc od 19.00 do 22.00 hodin. 

 Pokud byste nám chtěli pomoci jako 

adorační stráž, hlaste se u farní asistentky 

Zuzany Rebcové na čísle 723 955 524. 

http://pms.ofm.cz/
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Scholka 
Stále zveme všechny zájemce – dospělé i děti – do naší scholky, která zpívá 

zatím 1× měsíčně během dětské mše svaté. Informace vám ráda podá Lenka 

Szotkovská (lenkavi@seznam.cz). 

 

 
 

scholka 

 

 

Přidej svoje sklíčko do velikonočního kříže i TY! 
Během postní doby připravujeme svá srdce na Velikonoce. Letos můžeme tuto 
naši duchovní přípravu zhmotnit vyčištěním sklíčka. 

 Ptáte se, jak to funguje a co z toho bude? 

 V zadní části kostela jsou přichystány dvě krabice. Jedna plná zaprášených 
sklíček, druhá, která čeká, až uděláme některý z kajícných skutků – pár z nich 

je pro inspiraci vyjmenováno na nástěnce. Špinavé sklíčko vyčistíme a 

přendáme do krabice mezi ta čistá. 
 Na konci postní doby z vyčištěných sklíček sestavíme Velikonoční kříž, který 

zavěsíme nad oltář. Jak bude vypadat, záleží i na vás! Přijďte o Velikonocích 

do kostela a pokuste se ve skleněném kříži ten svůj díl najít. 

 

mailto:lenkavi@seznam.cz
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Anděl Lucián, těší mě! 
Již léta letoucí létá naším kostelem anděl Lucián a o nedělní mši v 10.15 si 

odvádí menší děti do boční kaple, aby jim tam vyprávěl nedělní příběh tak, aby 

je zaujal, lépe si ho pamatovaly, vybarvily či vystřihly nějaký obrázek, třeba se 

i zasmály a zas se vrátily na druhou půli mše zpět do kostela. Maminky, které 
s andělem Luciánem nedělní dvacetiminutovku vedou, se v čase mění, 

přicházejí, a odcházejí, když jim děti povyrostou. V této chvíli nás není mnoho, 

a tak, kdyby se chtěl někdo přidat, překonejte ostych a ozvěte se, budeme moc 
rády! Tatínkové a muži jsou velmi vítáni. 😊 

 A kdyby někdo cítil, že by se rád zapojil i do jiných aktivit farnosti (adventní 

andělé, skleněný velikonoční kříž, hra pro děti, péče o ukrajinské rodiny či děti 
ubytované v klášteře, příprava na farní dovolenou, organizace farního výletu, 

Noc kostelů atd.) též neváhejte a kontaktujte nás. Život v naší farnosti bude tak 

pestrý a naplňující, jaký si ho uděláme. 

 
Magda Komárková, tel.: 777 268 812, lucianpms@email.cz 

 

 

 

Vynikající jarní salát podle Adriany 
- listy křupavého salátu 

- rukola 

- polníček 

- fenykl 

- kapustičky 

- olivy 

- cherry rajčátka 

- mozzarella, nebo kozí sýr, nebo balkán (nebo není nutno žádný) 

- slunečnicová semínka 

- sůl, pepř, olivový olej 

- na ozdobu jsou krásné jedlé květy, třeba macešky 

 

Kapustičky a fenykl lehce opražíme na pánvičce, nevaříme, aby zelenina 
zůstala křupavá. Poté smícháme s ostatními ingrediencemi (které můžete 

samozřejmě podle své chuti měnit). Opravdu není nutno vymýšlet nijak 

výrazný dressing, úplně stačí pepř, sůl a olivový olej. Vynikající s čerstvým 
křupavým pečivem! 😊 
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Srdečně zveme na odzimovací brigádu do Hájku 

v sobotu 24. dubna od 9.00 hodin!  

 
 

Pojďte nám pomoci s přípravou na poutní sezónu a při jeho obnově! První 
hájecká pouť se koná v sobotu 30. dubna od 11.00 hodin (10.30 růženec). 

 

 

Noc kostelů 10. 6. 2022 
Naše farnost se letos opět zapojí na Noci kostelů. Tentokrát by nás již neměla 
omezovat covidová opatření, přesto je pár změn. Náš program bude již 

tradiční, ale současná situace, která souvisí i se zdražováním papíru, vedla 

organizátory ke zrušení brožurek. Při současných cenách papíru by vydání 

brožur vyšlo na třičtvrtě milionu korun. V plánu jsou, tak jako v předešlých 
letech noviny, které nebudou obsahovat plný program. V tomto duchu jsou 

vyzvány jednotlivé farnosti k pomoci propagace svého programu např. na 

nástěnkách a webu. 
 Přípravy jsou již zahájeny. Těšíme se na další ročník a vítáme všechny 

dobrovolníky k ruce. 

Za organizátory Alena Bohdanecká 
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Kde mohou ukrajinští uprchlíci hledat duchovní podporu 
Ukrajinské uprchlíky můžete na Praze 6 poslat do Rooseveltovy ulice, je tam 

domovní kaple sv. Mikuláše. Duchovní je tam Ukrajinec, většina jeho oveček 

ze Zakarpatské oblasti a sice pár Rusů, ale ti jsou pro Ukrajinu. Bohoslužby 
jsou tam v ruštině. Kontakt na duchovního: 608 367 589 

Kaple sv. Mikuláše (jde o domovní kapli, ne klasický kostel) 

• Rooseveltova 597/29, 160 00 Praha 6 (Google vám vyhodí, že je dočasně 

uzavřená, ale není.) 

Bohoslužby v ukrajinštině pak zde: 

• Další hodně proukrajinský kostel je na Albertově Na Slupi 448/6, 128 00 

Nové Město (v neděli jsou bohoslužby v 8.00 a 10.00) 

• Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Viničná 2, 128 00 Nové 

Město (607 813 055) 

Rozpis bohoslužeb najdete zde: http://pravoslavnik.cz/ 
POZOR! Neposílejte je určitě na Sibiřské náměstí, kde je kostel Ruské 

pravoslavné církve. 

Zuzana Rebcová 

 
* * * 

 

 

Koncert dětského sboru 

Jeana Philippa Rameau de Versailles 
 

Dirigent: Christophe Junivart, varhany: Gaétan Jarry 
Díky štědré podpoře paní Foriel-Destezet 

 

POKLADY FRANCOUZSKÉ DUCHOVNÍ 

BAROKNÍ HUDBY 
 

CHARPENTIER, BERNIER, CAMPRA 

 

Čtvrtek 28. dubna 2022 od 19.15 hod. 

 
Kostel Panny Marie Sněžné 

 

VSTUP VOLNÝ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpravoslavnik.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3xv_WeJN59bnU1fZ0QPQ53NABol5q6FY1zOt6fBKh7DXOFUgxPtEP0n1A&h=AT04a3QH7aPT5VKITuzanP4U7do7LVnH8SnbjtSRqvN5jUct4DKjhvPpq092B768JxiYyDcrLRue3ZO7IMeKYZhAWTOiXJycmEFmQTmvF4XpCPlCwMZfuUYTKSSs9lzoqA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3CA2dZ4qLYkvD0OuLHSs7JVPUkvIO08RHQutL6BQpkmU1eeyqto0rNWzjw1mcBWzR8qJv31mJ7jPUJBTOoDE5P9XQD8MtU8LXI8FLosS63G4ZEWk6HbwL-dcLmikAAWWzow4xdVRv6ZJo8dvLIABf3GNnNcBYnfxrPL12mDQvYag4r10LVp2W7wngA-UooPtRhnA


_____________________________________________________ 

Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – duben 2022 7 

Slavení Velikonoc 2022 v naší farnosti 

 
Květná neděle 

mše svaté v   9.30 (stream) 

   11.30 

      15.00 křížová cesta na Petříně 

   18.00 

 

Zelený čtvrtek 

   18.00 mše svatá (stream, rádio Proglas) 
   po skončení bohoslužby: 

    – celonoční adorace v Getsemanské zahradě 

 
Velký pátek 

     7.00 ranní chvály v kapli sv. Michala 

    – otevřena Getsemanská zahrada k osobní modlitbě 

   12.00 společná modlitba s bratry v kapli sv. Michala 
   15.00 křížová cesta 

   16.00 obřady Velkého pátku (stream) 

    – Boží hrob – kaple otevřena do 20.00 hod. 
 

Bílá sobota 

     7.00 ranní chvály v kapli sv. Michala 
    – Boží hrob – kaple otevřena od 9.00 do 17.30 hod. 

   12.00 společná modlitba s bratry v kapli sv. Michala 

   20.00 Velikonoční vigilie (stream, rádio Proglas) 

 
Hod Boží Velikonoční 

mše svaté v   9.00 (stream) 

   10.15 
   11.30 

   18.00 

 

Pondělí velikonoční 

mše svatá v   8.00 

   18.00 
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OHLÉDNUTÍ 
 

Gratulace Magdě Komárkové 
Naše drahá farnice, členka farní rady a zakladatelka 
Luciána pro děti, Majda Komárková, oslavila v březnu 

krásné kulaté narozeniny. Na dětské mši svaté jsme jí 

srdečně popřáli a společně obdarovali. Do dalších let 

přejeme hlavně Boží požehnání, ochranu Panny Marie a 
spoustu radosti se svými nejmilejšími! 😊 

 

Poděkování od rodin z Moravy 
S velkou radostí přinášíme poděkování od dvou rodin z Moravy, kterým jste 
i vy před nedávnem finančně pomáhali, aby si mohly znovu postavit své 

zničené domovy. Rodina Nešporových snad do Vánoc bude bydlet, rodina 

Tichých začíná stavět. Bohu díky!  
 

Klášterní ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny 
V našem klášteře Panny Marie Sněžné máme už několik týdnů ubytované 

uprchlíky z Ukrajiny. Jejich počet se pohybuje zatím okolo 15, někteří u nás 

zůstávají déle, jiní jen na krátko, než si najdou vhodnější ubytování. Bydlí 
u nás dospělí i děti a je o ně dobře 

postaráno. Situace se ovšem stále vyvíjí, 

a proto pro ně bratři františkáni připravují 
v klášteře další ubytovací kapacity. Pokud 

byste chtěli těmto potřebným lidem nějak 

pomoci, obraťte se, prosím, na 
o. Bartoloměje na bart@ofm.cz, ten bude 

nejlépe vědět, co je aktuálně zapotřebí. 

Všem ze srdce děkujeme!  
 

V březnu proběhla Duchovní obnova pro mládež na Velehradě 
Po delší „covidové“ přestávce se nám podařilo navázat na tradici a tak jsme se 

s asi 54 mladými lidmi potkali 11. 3. na Velehradě, kde jsme spolu prožili 

úžasný víkend při duchovní obnově. Tématem obnovy bylo: „Vyšel mu vstříc – 

otevřít se v uzavřeném světě.“ Celým víkendem se neslo evangelium 
o milosrdném Samaritánovi, ze kterého vycházely všechny čtyři přednášky, 

které během víkendu zazněly z úst Marcelky Dubské, sestry Dominiky, bratrů 
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Bernarda a Šimona. V sobotu bylo odpoledne vyhrazeno dobrovolnému 

paralelnímu programu, kdy bylo možné vykonat zpověď, zúčastnit se adorace 

nebo duchovního rozhovoru, případně absolvovat přímluvnou modlitbu nebo 
jít ven a modlit se v přírodě. Podle reakcí účastníků se celá akce „strefila do 

černého“, ať už načasováním nebo tematicky. Mohli jsme doslova zažít takové 

vanutí Ducha svatého, až nám zaléhalo v uších. 
br. Jeremiáš OFM 

 

 

Vzpomínky na paní Blanku Novotnou 
Pán si k sobě povolal naši milovanou paní Blanku 

Novotnou. Zemřela 11. března t. r. Rozloučili jsme 
se s ní o týden později v motolském krematoriu 

a o další týden později, o slavnosti Zvěstování 

Páně, jsme ji odevzdali do Boží náruče ve mši 
svaté. 

 Mnozí jste ji už nestihli poznat, někteří si ji 

pamatujete, jak chodívala do kostela s hůlkou, 

dokud ještě mohla, a někteří ji znáte roky. Patřila 
k těm několika málo farníkům, kteří do farnosti Panny Marie Sněžné náleží 

místem bydliště a účastní se na jejím životě. 

 Dokud jí síly stačily, vařila a pekla různé dobroty, jimiž zásobovala zejména 
bratry v klášteře, a kdo ji navštívil doma, zakusil její odzbrojující pohostinnost. 

Dávala a nepočítala… 

 V posledních letech ji nemoc uvěznila mezi čtyřmi stěnami. Nemohla do 
kostela, nemohla na svou milovanou zahrádku, snášela bolest i samotu, ale 

stále zůstávala ve spojení s Bohem, s bratry františkány a s farností – živým 

zájmem a modlitbou. 

 Milá paní Blanko, děkujeme! Za lásku, za věrnost, za statečnost, za dobrý 
příklad. Věřím, že s námi v Kristu Ježíši zůstáváte spojena i nadále a že se za 

nás přimlouváte. 

Lucie Vorlová 
 

aneb Poznání Davelské macešky 
S paní Blankou jsem se setkala zhruba před deseti lety, kdy jsem přišla k PMS 

jako čekatel na křest. Navštěvovala jsem středeční hodiny katecheze vedené 

Simonou Skřivánkovou a paní Blanka chodila pravidelně na tato setkávání. Od 
první chvíle jsem nechápala, kde tato „babička“ bere sílu hodiny navštěvovat. 
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Bylo vidět, že jí chůze činní problémy, opírala se o hůlku, a přesto jí na prstech 

visel sáček s obsahem. Nikdy nezapomněla donést něco na stůl, abychom za tu 

hodinu náhodou neumřeli hlady. Vždy mě pobavilo, když z onoho sáčku 
vyndala něco, co bylo ve zrecyklovaných obalech od masa a pomazánek 

a hodila to na stůl se slovy: „Na, tady to máte a dělejte si s tím co chcete!“ Jako 

by se bála, že dostane poděkováno a zároveň nám i vynadala. „A to musíte 
všechno sníst, já to domů neponesu.“ A vždy to bylo něco z vlastní výroby: 

pomazánky, salát, jednohubky, ale nechyběla ani ta maceška. „Hm, to je dobré, 

co to je?“ divila jsem se. Macešku jsem do té doby neznala. Paní Blanka se nad 
tím pousmála a od té doby už na stole nechyběla. Po katechezi jsme ji občas 

chodili doprovodit domů, do Smeček, a pořádali u ní katecheze, když nemohla 

dorazit. 

 Ráda si povídala, a tak jsem občas zašla na návštěvu (a také se omlouvala, 
třeba, že nesehnala tu macešku). Povídala o rodině, o utrápené ulici ve které 

žila, bratřích františkánech i o obecném dění z katolického týdeníku. Během 

rozhovorů bojovala přes má ramena s ovladačem od televize a rádia se slovy 
„já tě poslouchám, ale tenhle blbec zase nefunguje“. Za zády mi hrál Proglas 

a TV Noe, a také mi průběžně vyhrožovala, ať jím nebo to všechno vyhodí. 

Naposledy jsme se u ní setkali před lety, než opustila svoji oblíbenou chalupu 
a projevily se větší zdravotní potíže. Jednou mě rozplakala, když se mi svěřila, 

že jsem jako její vnučka. I přes svou bolest to byla z mého pohledu silná žena, 

nikdy si přede mnou nestěžovala na své zdravotní problémy, ani si nenechala 

přinést hrníček, že to musí zvládnout sama. 
 Měla jsem ji moc ráda a bude mi chybět, ale pevně věřím, že je již na lepším 

místě. Šťastnou cestu vzhůru, „babičko“, přeji Ti krásný život a pokaždé, když 

si budu pochutnávat na macešce, vzpomenu si. Děkuji Ti! 
 

Alena Bohdanecká 
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FRANTIŠKÁNSKÁ KNIHOVNA (2. ČÁST) 
Andrea Jeřábková 

 

Mecenáši knihovny 
 

Františkánská knihovna, stejně jako jiné klášterní knihovny, má své mecenáše. 

Prvním známým mecenášem františkánské knihovny byl Jan Sferýn ze 

Sferýnu, který v letech 1613–1618 věnoval klášteru osm inkunábulí a zatím 
nezjištěný počet starých tisků. Za všechny lze jmenovat zpěvník z roku 1579 

a konvolut dvou děl z let 1593 a 1586. Dalším mecenášem byl doktor teologie 

Kašpar Arsenia z Radbuzy, kanovník u sv. Víta v Praze, probošt vyšehradský 
a děkan metropolitní kapituly, který věnoval františkánské knihovně v roce 

1690 středověký rukopis z přelomu 14. a 15. století, kompendium děl Petra 

Damianiho. Jméno Martin de Hoeff-Huerta (+1637), císařský generál 
nizozemsko-španělského původu, nelze opomenout. Daroval v roce čtyři 

vzácné rukopisy z konce 14. století, latinskou bibli a tři svazky homiliáře. 

V roce 1654 odkázal celou svou knihovnu, cca 200 svazků, také František 

Vilém z Talmberka (+1665); nyní jsou uloženy ve Strahovské knihovně. 
V roce 1725 dostala knihovna vůbec největší dar (1 100 svazků) od Jana 

Poletziho (+1727), lékaře, doktora filozofie a medicíny, který obsahoval knihy 

lékařské i s jinou tematikou. Za všechny lze jmenovat rukopis matematických 
přednášek z roku 1678. Posledním významným mecenášem byl František 

Bertram von Bertrab (+1764), který daroval konventu františkánů 81 svazků. 

Nejvíce bylo knih historických a politických. Další velkou skupinu tvořily 

knihy lékařské. Dále to byly kupříkladu slovníky, Vergilius, učebnice 
morálky… ale také ručně psaná kuchařka. 

 

Popis historické knihovny 
 

Historická knihovna byla postavena za provinciála Bernarda Sanniga v roce 
1678 v prvním patře severního traktu nad nynějším knihkupectvím Paulínky. 

Knihovnu tvoří sál běžné výšky, který zaujímá celou šířku a většinu délky 

severního křídla dnešního nádvoří u kostela Panny Marie Sněžné. Vstup do 
knihovny vede přes pracovnu knihovníka. Na podlaze sálu je parketová 

podlaha. V sále, směrem na jih (na nádvoří) je osm oken. Původně měl sál 

okna i na protilehlé severní straně, ale ta jsou dnes zazděna. Kolem oken jsou 

vyřezávané třásně tvořící jakousi záclonku. Sál je klenutý a rozdělený na tři 
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velká pole a dvě poloviční, jedno na začátku 

u vchodu, druhé v závěru na druhé straně. 

Strop je vyzdoben freskami neznámého 
autora s knižní tematikou. Hned u vchodu 

v prvním polopoli je to postava Krista, který 

svou pravou rukou ukazuje vzhůru 
k nebeskému Otci a v levé ruce drží knihu 

s nápisem „Bibliotheca evangelica“, což 

značí skutečnost, že samotná Bible je 
knihovnou mnoha různých děl. Další malbou je freska vyobrazující čtyři 

evangelisty s jejich atributy a nápisem „Doctores evangelici“. Všechny postavy 

evangelistů, stejně jako postava Ježíše, mají kolem sebe přírodní krajinu. 

Speciální pozornost si zaslouží Matoušův lev, kterého umělec namaloval 
s téměř lidskou tváří. Je jasné, že autor fresky neměl přesné informace 

o vzhledu této šelmy. Ve třetím poli pokračuje „hierarchie učenosti“ čtyřmi 

největšími církevními učiteli s jejich atributy: sv. Ambrož, sv. Řehoř Veliký, 
sv. Augustin a sv. Jeroným. Freska „hierarchie skutečnosti“ je ohraničena, 

stejně jako ostatní fresky, zlatým iluzorním rámem a nese titul „Doctores 

ecclesiae“. 
 

 
 

Další freska ukazuje významné učence, jak křesťanské, tak také profánní. 

Učenci nemají své atributy, ale jsou oblečeni podle svého řádu nebo 
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univerzitního zařazení. Nechybí jim ani kniha nebo, u světců, patřičná aureola. 

Zleva jsou to nejprve řeholníci, nejdříve muž v černém hábitu s gloriolou 

a nečitelným nápisem, snad sv. Bonaventura, poté anglický františkánský 
biblista a teolog 13. století Johannes Gallensis (Jan z Walesu, †1285), dále 

cisterciák sv. Bernard z Clairvaux, postava v bílém hábitu a klobouku s černým 

pláštěm s nápisem „Eman. Jamone“, dominikán sv. Tomáš Akvinský, 
španělský jezuitský scholastik František Suarez (1548–1617) a benediktinský 

jurista Mikuláš Tedeschius. Světské učence představují Galén, Aristoteles 

a zřejmě jurista Bartolus, rádce císaře Karla IV. V posledním polopoli jsou na 
modrém podkladě dva andělé, kteří nesou list s nápisem Scriptores ordinis 

Minorum ab ordine condito usque ad annum 1650 ex Wadingo (v překladu: 

„spisovatelé řádů menších bratří od založení řádu až do roku 1650 podle 

Waddinga“). Následuje seznam mužů z řádu minoritů nebo františkánů, 
zastoupeno v jednotlivých vědních oborech, teologických i světských. 

 

 
 

 

Mobiliář historické knihovny 
 

Knihy jsou umístěny v krásných vyřezávaných 

skříních od neznámého řezbáře z roku 1764 (je možné, 

že jde o někoho z bratří). Skříně jsou střídavě 
konkávní a konvexní, takže vytvářejí jakousi vlnovku. 

Skříně mají nástavce ve tvaru kartuší, do kterých se 

dají umístit cedule s písmeny označujícími tematické 
skupiny. Knihy jsou natřeny jednotnou šedou olejovou 

barvou, kdy na hřbetě je vždy červenočernou barvou 

napsaná signatura a černou hřbetní údaje. Celek působí 
velmi uspořádaně a přehledně. Uprostřed knihovny 

stojí starý dubový skříňový stůl, na kterém se nachází 

rukopisy. Na konci sálu je kulatý stůl se dvěma 
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židlemi. Na stole je opřen obraz provinciála Bernarda Sanniga. Původní obraz 

se ztratil. Nyní jej nahradila kopie, olejomalba od Josefa Fettera. Čtecí stůl 

stojí v první třetině sálu a je pravděpodobně z 20. století. 
 

(pokračování příště) 

 
 

DESET PŘEKVAPENÍ PŘI ADORACI (3.) 
 

Uvidíte dále 
Ronnie Macdonald: Meerkats 

 
Ježíš nám ukládá, abychom se milovali navzájem tak, jak „on miloval nás“ 

(Jan 13,34). Když trávíme čas při adoraci, spojujeme se s celým světem – 

vždyť jsme přece před Stvořitelem všech věcí! Když delší čas chválíme 
a uctíváme Boha, pak můžeme vidět i za hranice našich vlastních zájmů 

a zahlédnout potřeby druhých a také světa, v němž žijeme. 

 

 
 

K ZAMYŠLENÍ 
 
Velikonoce! Křesťanský svátek, v němž se na ploše několika málo dnů 
připomene ten nejdramatičtější příběh lidských dějin. Strašlivé drama lidského 

selhání, katarze skrze bezpodmínečnou Lásku a fascinující slavné Vzkříšení. 

 

Smíření 
V evangeliu podle svatého Matouše čteme: „Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam 

si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech dar před oltářem a jdi se 

napřed s bratrem smířit, teprve potom přijď a obětuj…“ 
 

Obětuj svůj duchovní dar – dobrý skutek, trpělivě snášenou bolest, dobře 

vykonanou práci, která nebyla příjemná, ale kterou jsi udělal z lásky k Bohu, 

z lásky ke své rodině, z lásky k bližnímu… 
 

Zkusme si představit, co by se stalo, kdybychom Kristovu výzvu ke smíření 

před bohoslužbou opravdu vzali vážně. Mohlo by trvat nějaké nedorozumění 
mezi námi déle než do nejbližší mše svaté? Jak by to změnilo náš život a naše 

https://www.flickr.com/photos/ronmacphotos/9687131881
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vztahy v rodinách i na pracovištích a v sousedství? Kolik trápení a infarktů by 

nebylo! A o kolik by se zlepšily i naše vztahy s okolním světem… 

 

Milost zdarma daná 
Boží milosrdenství si nelze zasloužit. Boží milost si neumíme zajistit, ale ono 

to ani není potřeba, protože Bůh nás miluje i bez našich zásluh, i přes naše 

chyby. On miluje a rozdává i odpouští prostě proto, že je dobrý, že je sama 
Láska a samo Dobro. Jeho marnotratná láska však volá po odpovědi. Kéž ten 

tichý úžas, co naplní naše srdce, v nás probudí touhu odpovědět na jeho lásku, 

a to nejen ušlechtilým citem, ale i konkrétním životem doma i ve světě. 
 

S tímto postojem důvěry v Milosrdného se odvažme přednášet Bohu velké 

prosby. Ony nás učí mít veliké a široké srdce, vidět svět kolem nás, ten blízký 
i velmi vzdálený. Učí nás v modlitbě přivádět ke Kristu všechny a utvrzovat se 

ve víře, že Bohu na každém z nich záleží, že Boží láska je mocnější než 

všechno zlo lidského světa. 

 

Smrtí vše nekončí 
Kristovo vítězství nad smrtí nám umožňuje nový pohled na smrt. Smrt není 

konec. Smrt těch, kteří jsou spojeni s Kristem, je branou k životu. „Pro svoje 

spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu,“ vyznává slavnostně 
liturgie. 

 

 
Zdroj: Jan Graubner: Hledání živého Krista, Karmelitánské nakladatelství 

v Kostelním Vydří 2010, str. 31, 65, 69. Výběr redakce. 

 

   ←  Z duchovní obnovy pro mladé na Velehradě (viz str. 8) 
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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 
Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude v pátek 15. 4. 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. 4. 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. 

 


