
 

 

 

 

 

 

Sněženka farní 
    Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 

 

 

Drazí čtenáři, 

květen, měsíc v rozkvětu, zasvěcený Panně Marii nás vybízí, abychom se 

nadechli a oslavovali Boha za nádheru, která nás obklopuje. Jsem rád za světlo, 
za zpěv ptáků a milióny kvítků i sluneční svit, který s náležitou vláhou, dává 

život. Připadá mi, že Velikonoce byly dávno, ale radost zůstává. Prosím, 

abychom, nakolik je to možné, nesli ve svých modlitbách nově pokřtěné. Ve 
velké oblibě mám evangelia, kdy se Ježíš zjevuje a tím proměňuje obrovskou 

bolest nad ztrátou v překypující radost a svým vzkříšením uzdravuje každého, 

kdo o to stojí. Když se dostáváme ke Skutkům apoštolů, mám velice rád 

pohled upřený k seslání Ducha Svatého, a už teď jsem nedočkavý a těším se na 
Svatodušní vigilii. 

 Nenechme si vzít radost ze vzkříšeného Krista ani válkou ani drahotou, která 

nás všechny neuvěřitelně postihuje. Není ostuda, že člověk pocítí strach a 
obavy o budoucnost, ale věřme, že i když není každá modlitba vyslyšena, je 

slyšena a Bůh zvítězil nad temnotou. 

 Tento svět si přestal vážit „obyčejných“ věcí, vymýšlejí se MEGA hlouposti, 

které rozhodně nejsou v souladu s desaterem. Lidé v sobě živí zlobu a zášť – 
jeden vůči druhému, místo toho, aby cestu k uzdravení ze všech svých těžkostí 
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a trápení, cestu k sobě a své důstojnosti, hledali u samotného Boha. Tento svět 

je ve válce Zuřícího nepřítele, který se snaží odloučit člověka od Boží lásky. 

 Ano, těžkosti i bez válek na frontách, kde se střílí, jsou a budou. Je důležité 
vědomě říci: „Buď vůle Tvá!“ a nechat Boha, ať působí v našich životech. 

Bolesti, jak ukázal Kristus, mohou být výkupné za hříchy ve světě. Není 

jednoduché říci: „Buď vůle Tvá!“ a přijmout rozhodnutí představených – např., 
že někteří bratři budou přeloženi, jako třeba náš br. Angelo, který se 

o prázdninách stěhuje do Brna. Těžké události přijdou, ale kéž dovedeme říci: 

„Buď vůle Tvá!“ 
 Začínáme hájecký maraton. Přispějte k jeho požehnanému průběhu svou 

modlitbou, svou přítomností. Ať celá poutní sezóna je ke chvále Boží a Panny 

Marie, kterou prosím o ochranu pro všechny poutníky i nahodilé návštěvníky, 

a také pro všechny řemeslníky a pomocníky, bez kterých se neobejdu. Zároveň 
děkuji všem, kteří jste jakkoliv Hájku pomohli. 

 

Váš br. Filip 

 

 
 

KVĚTEN VE FARNOSTI 
 

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

 

 

Setkání Sekulárního františkánského řádu 
se bude konat v neděli 1. května (beze mše). Začátek ve 14.30 hodin v kapli 

sv. Michala. Ve 14.00 hodin možnost společné modlitby růžence. Dopředu 
oznamujeme, že na červnovém setkání se budou konat volby do místní rady, a 

to v obvyklém čase, 5. června ve 14.30 hodin v refektáři, kam se přesuneme 

po modlitbě růžence. 

 

Co nás čeká 
• Vzhledem k tomu, že květen je mariánský měsíc, probíhají před každou mší 

svatou modlitba růžence a litanie. 

• Na středu 4. května připadá Slavnost posvěcení kostela Panny Marie 

Sněžné. 
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• Společenství živého růžence zve ke slavnostní modlitbě růžence v pátek 

13. května v 18.45 hodin v našem kostele – plakátek viz strana 4. 

• V pondělí 23. května v 16.00 hodin se 
v Liberci uskuteční jáhenské svěcení našeho 

br. Bernarda Ondřeje Mléčky. Z celého srdce se 

s ním radujeme a vyprošujeme Boží požehnání 
a ochranu Panny Marie! 

• V pondělí 23. května v 17.00 hodin vás zveme 

na ekumenickou bohoslužbu do kláštera 
v Hájku, celebruje o. Filip Jan Rathouský. Více 

informací včas uveřejníme na webu farnosti, na 

FB stránkách a na vývěskách. 

• V sobotu 28. května v 16.00 hodin proběhne v našem kostele koncert 
pěveckého sboru Campanula. Více informací včas uveřejníme na webu 

farnosti, na FB stránkách a na vývěskách. 

• 31. května je Svátek Navštívení Panny Marie. 

Zuzana Rebcová 

 

 

OHLÉDNUTÍ 
 

  
 

Křížová cesta na Petříně na Květnou neděli 
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Blahopřání a poděkování 
Tento školní rok byl na rozdíl od obou dvou předchozích plynulý a nenarušený 

covidem; jsme za to Pánu Bohu vděčni. Mohly jsme se spolu se svými 

katechety pravidelně scházet a pokračovat v poznávání tajemství naší víry, 
někdo z nás letos dokonce přistoupí k 1. svaté zpovědi a sv. přijímání. 

 Mohly jsme také, společně se svými rodiči, prožít (alespoň částečně) účast na 

obřadech Svatého týdne a konečně zajásat při oslavě Vzkříšení našeho Pána. 
Bohu díky za to! Aleluja! 

 Ale nejenom my jsme mohly prožít i liturgicky – celkem normální rok. Naši 

bratři kněží se totiž mohli zúčastnit toho, co bylo během pandemie covidu 
vyloučené. Mohli se totiž opět setkat v katedrále se svým arcibiskupem 

a obnovit na Zelený čtvrtek své kněžské sliby. 

 Je to vždy slavnost nesmírně krásná a dojemná. 
 Opět slibují, že „chtějí být zajedno s Pánem Ježíšem, že se chtějí zříci sama 

sebe a zůstat věrni poslání, které na sebe vzali z lásky ke Kristu a jeho církvi. 

 Vyznávají, že chtějí být z lásky k lidem nezištnými a věrnými rozdavateli 
Božích tajemství, především těla a krve Páně a že chtějí poctivě učit pravdu 

jako Ježíš, jejich Mistr a Pán.“ 

 Biskup toto jejich vyznání přijímá a modlí se za ně, aby Kristus jejich slib 
přijal a svou milostí je upevnil. 

 Chceme se připojit k prosbě za naše otce a chceme jim poděkovat za jejich 

rozhodnutí stát se Kristovým knězem. Jejich služba je tou nejdůležitější ze 
všech, protože nás vede do věčnosti. Jen díky nim můžeme být přítomni 

Eucharistii, jen oni nám mohou zprostředkovávat milost odpuštění, usmíření 

s Bohem. 
 Naši drazí, milovaní bratři kněží! Děkujeme vám za všechno, co pro nás 

z lásky ke Kristu děláte a přejeme vám, abyste měli hodně sil pokračovat 

v díle, které ve vás Pán započal. 
 

Děti z obou skupin náboženství (a jejich katecheté) 

 

 

Velikonoční vigilie 16. 4. 2022 – 10 let poté (7. 4. 2012) 
Dne 16. dubna jsme měli možnost zažít Slavnost Vzkříšení pod taktovkou 

o. biskupa Malého. Navštívil nás po pětileté pauze, kdy si ho vždy úspěšně 

rezervovali jinde. Letos se nám ho podařilo „ulovit“ a pro mě to bylo obzvláště 
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vzpomínkové. V letošním roce uplynulo deset let od chvíle, kdy jsme i my se 

Zdeňkem byli z rukou o. Malého pokřtěni a rovněž biřmováni. Setkání bylo 

velmi přátelské a ve stylu „jako včera“. Po oné noci před deseti lety jsme 
zůstali zde u PMS. Je to dobře, že jsme nešli dál? Směji se a v duchu si říkám, 

„To jsme se daleko nedostali!“, ale vzápětí mě dojímají slova o. Malého, kdy 

na rozloučenou řekl: „Díky za vaši věrnost!“ Asi má pravdu a vše je jak má 
být, rozhodně toho nelituji! Vzpomínala jsem na ten den, kdy jsem se objevila 

u dveří fary jako dítě čerstvě dospělé bez duchovní výchovy, na přijetí 

a důvěru, na dny příprav, na den D i na spolukřtěnné kolegy, z nichž jeden již 
není mezi námi. Bylo to pro mě silné, plné radosti a na rty se mi drala slova 

díků za chvíle zde prožité. A za co děkuji? 

 

 
Děkuji za… 

svobodu, která mi dala možnost volby, 

odhodlanost, která mne přivedla k Tvým dveřím, 

vstřícnost těch, kteří mi je otevřeli, 

vlídnost těch, kteří mě přijali, 

laskavost těch, kteří mě vedli, 

mírnost, která doprovází trpělivost, 

úsměv, který je sám o sobě milostí, 

společenství, které nikdy nenechá padnout, 

důvěru, kterou v tobě probudí a neopustí, 

přátelství, které pomáhá bližnímu svému, 

lásku, která Tě naplní. 
Děkuji za vděčnost ze zrození. 

 

Alena Bohdanecká 

 
Velikonoce – Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Vigilie 
Letošní Velikonoce jsme mohli konečně oslavit společně a bez roušek. Bohu 

díky jsme tak v těchto těžkých časech oslavili svátek Kristova vzkříšení 

v plném kostele a s nadějí v lepší časy příští. Přinášíme malé fotografické 
okénko ze Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Velikonoční sobotní vigilie, při 

které nás svou přítomností poctil Mons. Václav Malý. Tento večer přijalo 

v našem kostele křest a biřmování osm katechumenů. Po sobotní vigilii se také 

řada farníků a přátel setkala při agapé v refektáři našeho kláštera. 
 

Zuzana Rebcová 
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Velikonoční skleněný kříž 
Po čtyřech letech se v našem kostele znovu 

objevil skleněný kříž. Je složený 
z vyčištěných skel od návštěvníků našeho 

kostela, kteří za dobrý či kající skutek ze 

zaprášeného skla udělali sklo zářící (symbol 
našich duší). 

 Vytvoření a zavěšení probíhalo na bílou 

sobotu dopoledne. Prošli jsme stádii nadšení 

i zoufání. Neočekávaní lidé nám nabídli 
pomoc a tak se vše nakonec zvládlo dobře. Je 

jasné, že bratr Angelo má naprosto 

nezastupitelnou úlohu ve všem dění, a bez 
něho by mnoho věcí bylo ztraceno nebo 

vůbec nevzniklo. Jakub Šerých – fotograf 

z projektu Člověk a víra – přišel naše snažení 

zaznamenat, a také velmi pomohl týmu mužů se zavěšením konstrukce. 
Kostelem létal jeho dron až nahoru do kopule a pro všechny to byl velký 

zážitek. Fotografie z toho vzešly úžasné, najdete je na: 

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/db60ed28-fc30-4225-82cd-
cde0aba51566. Na svatodušní vigilii (4. 6.) a Noc kostelů (10. 6.) bude kříž 

opět večer nasvícen, přijďte se podívat. 

Magdalena Komárková 
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Křížové cesty 
Křížové cesty se v našem kostele konaly každý pátek před večerní a každou 

neděli před dětskou mší svatou. O páteční křížové cesty se postaral náš farník 

Jakub Žákavec a o nedělní jako každý rok Majda Komárková s luciánskými 

rodinami a ministranty. Křížovou cestu na Petříně, na které se na Květnou 
neděli sešlo okolo čtyřiceti věřících, vedl o. Bonaventura. O neméně hojně 

navštívenou velkopáteční křížovou cestu se postaral náš o. Benedikt. Všem ze 

srdce děkujeme. 
 

 
 

Odzimovávací brigáda 
V sobotu 23. dubna proběhla v klášteře v Hájku odzimovávací brigáda. 

O. Filip, který se na brigádu nesmírně těšil, se toho času bohužel musel uzavřít 

do covidové karantény, a tak se organizace skvěle chopili David Raška a Táňa 

Leškovyčová, působící mimo jiné také jako překladatelka pro naše ukrajinské 
přátele, kterých na brigádu dorazila celá skupina. O výborný oběd se postarala 

paní Kateřina s kolegou Martinem. Děkujeme všem přibližně čtyřiceti 

brigádníkům, včetně statečných pracovitých dětí, že jsme poutní sezónu mohli 
začít v Hájku zkrášleném!  
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Slavnostní žehnání kaple č. 12 
V neděli 1. května na hájecké poutní cestě 

slavnostně požehnal přesunutou kapli číslo 12 

emeritní světící biskup pražský Mons. Karel 

Herbst. 

 

První letošní hájecká pouť 
První letošní 
hájecké poutě se 

zúčastnilo okolo 

250 věřících a 

celebroval ji 
o. Filip, který se, 

jako už tradičně, 

postaral také o vynikající oběd pro všechny 
poutníky. Během poutě oslavili 30 let 

společného života naši milí přátelé, Hayato 

Josef Okamura se svou ženou Ludmilou a my 

jim do dalších společných let vyprošujeme 
hojnost Božího požehnání a ochranu Panny 

Marie. Také počasí nám přálo a my se můžeme 

těšit na další tentokrát „Svatomatějskou“ pouť, která proběhne 14. května, a 
kterou bude celebrovat P. Daniel Janáček O.Praem. 

 
 

Koncert francouzského dětského 

sboru 
Ve čtvrtek 28. dubna se v našem kostele konal 

krásný koncert francouzského dětského sboru 

z Versailles. Kostel byl plný posluchačů, kteří 

si domů odnesli nádherný zážitek z poslechu 
barokní duchovní hudby. Jsme moc rádi, že si 

hudebníci všeho druhu náš kostel oblíbili, a 

těšíme se na další krásné koncerty, o kterých 
vás budeme průběžně informovat. 
 

Zuzana Rebcová 
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Obr.: Signatury knih uložených ve františkánské 
historické knihovně, Zdroj: Foto autor 

Humor z historie zdejšího kláštera 
Ve velikonoční době, kdy se místo „Anděl Páně“ modlíme „Raduj se, 

Královno nebeská“, se jednou bratr, který měl zrovna službu prvního 

antifonáře, spletl a začal: „Anděl Páně zvěstoval Panně Marii…“ A otec 

Alkantara, pohoršen chybou, hlasitě pravil: „No to snad ne!“ 
Lucie Vorlová 

 
 

FRANTIŠKÁNSKÁ KNIHOVNA (3. ČÁST) 
Andrea Jeřábková 

 

Obsah historické knihovny 
 

Řazení historické knihovny podle tematických oborů 

Knihovna je řazená podle 

tematických oborů, označených 
velkými písmeny abecedy A–Z 

na hřbetě knihy. Např. A 

znamená Biblia Sacra et 
Concordantaei. B – Expositores 

Sacrae Scripturea atd. Dalším 

kritériem řazení je velikost. 

Velikost je označena malými 
písmeny a–i. Malé písmeno se 

nachází jako spodní index 

velkého písmene na hřbetu 

knihy. Kniha, která má na 
hřbetě malé a – šestnáctkový 

formát, je kniha nejmenší a kniha s písmenem i – velké folio je největší. 

Posledním kritériem je řazení podle místa na polici daného oboru a dané 
velikosti. Je vyjádřeno arabskou číslicí, která je umístěna na spodním okraji 

hřbetu uprostřed. Na hřbetě knihy tedy můžeme vidět například tyto značky A 

a 20., v tomto případě to znamená: tematický obor – Biblia Sacra et 

Concordantiae, nejmenší velikost a svazek se nachází v polici knih označených 
A a na 20 místě. Seznam a značky (signatury) jednotlivých tematických oborů 

jsou vždy uvedeny v katalogu, který vzniká při evidenci knih. 
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Historická knihovna obsahuje svazky s těmito tematickými obory: 

 
A – Písmo svaté a konkordance (biblikum) 

 Biblia sacra et concordantiae 

B – Vykladači Písma svatého (biblikum) 
 Expositores Sacrae Scripturae 

C – Díla nejsvětějších otců učitelů církve 
 (patristika) 
 Opera sanctissimum patrum et 
 ecclesiae doctorum 

D – Dekrety a buly koncilů 

 Conciliorum decreta et bullaria 

E – Knihy dogmaticko-spekulativní 
 (systematická teologie) 
 Libri dogmatico-speculativi 

F – Knihy morální a pastorální (morální a 
 pastorální teologie) 
 Libri morales et pastorales 

G – Knihy polemické, katechetické a 

 pedagogické 
 Libri polemici, catechetici et 
 paedagogici 

H – Homilie, postily a promluvy 
 Homilae, postillae et sermones 

 I – Knihy kazatelů 
 Libri concionatorii 

K – Knihy pojednávající o látce pro kázání 

 Libri materiam pro Concionibus 
 tractantes 

L – Knihy kanonickoprávní 
 Libri iuridico-canonici 

M – Knihy civilního práva 
 Libri iuridico-civiles 

 

 

N – Knihy obřadů a chórové (liturgické 
 knihy) 
 Libri rituales et chorales 

O – Knihy mniškého stavu obecně a zvláště 
 serafického řádu týkající se 
 Libri monasticum statum generae et 
 Ordinis Seraphici in speciae 
 concernentes 

P – Knihy asketické a nábožné 

 Libri ascetici et dovetionales 

Q – Knihy církevní historie 
 Libri historico-sacri 

R – Knihy světské histrorie a zeměpisu 
 Libri historico-profani et geographici 

S – Knihy politické, ekonomické a technické 
 Libri politici, oeconomici et 
 technologici 

T – Knihy filosofické 
 Libri philosophici 

U – Knihy matematické, astrologické a 
 fyzické 
 Libri mathematici, astrologici et physici 

V – Knihy lékařské, lékárnické a chirurgické 
 Libri medici, pharmaceutici et 
 chirurgici 

X – Knihy rétorické, poetické a filologické 
 Libri rhetorici, poetici et philologici 

Y – Knihy jazykovědné, gramatické a 
 slovníky 
 Libri linguistici, grammaticae et lexica 

Z – Knihy různé 
 Libri miscellanei 
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Ne vždy znamenala stejná římská písmena tentýž tematický obor. Některá 

písmena byla také v určité době vynechána. Kupříkladu v katalogu z roku 1716 

úplně chybí písmeno Z, které v klášterních knihovnách většinou znamenalo 
Libri Prohibiti, což jsou zakázané knihy. Důvodem byl příkaz Bernarda 

Sanniga (1637–1704) z roku 1685, kdy musely být zakázané knihy drženy 

zvlášť v samostatné skříni a přístup k nim, na základě písemné žádosti, 
povoloval pouze provinciál. V katalogu z roku 1769 už jsou pod písmenem Z – 

Libri Prohibiti, což znamená, že zakázané knihy už byly zařazeny do knižního 

fondu, byly pouze označeny červenými hvězdičkami na hřbetě. V nynějším 
katalogu z roku 2004, viz výše, je pod písmenem Z – Libri Miscellanei, což 

znamená různé knihy. 

 Nejvíce tištěných svazků najdeme v těchto tematických oborech: knihy 

kazatelů (1 169 svazků), knihy asketické a náboženské (1 141), knihy 
polemické, katechetické a pedagogické (991) a knihy světské historie a 

zeměpisu (797). Nejméně knih je v tematickém oboru: Dekrety a buly koncilů 

(95). 
 

Jazykové složení historické knihovny 

Jazykem rukopisů a starých tisků byla většinou latina. V knihovně lze nalézt 
také svazky psané česky, německy, italsky, francouzsky a jinými jazyky. 

 Největší jazykové zastoupení v tištěných svazcích má latina (cca 6 500 

svazků), dále němčina (cca 3 000), bohemika (cca 800) z toho jazykově 

českých (cca 350), další méně zastoupené jazyky jsou italština (cca 130) a 
opravdu malé zastoupení má francouzština, španělština, polština, řečtina, 

angličtina a arabština. 

 
(pokračování příště) 

 
 

DESET PŘEKVAPENÍ PŘI ADORACI (4.) 
 

Občas se budete nudit 
Stuart Richards: Are We Nearly There Yet? 

 

Přijdou období, kdy nám adorace vůbec nebude připadat úžasná. Budete 
rozptylováni i hlasitějším dechem člověka vedle v lavici, vaše mysl se začne 

toulat. Možná jste kdysi na počátku při adoraci měli tak nádherné pocity! 

https://www.flickr.com/photos/left-hand/3132070992
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Pravidelná adorace se však koná v rytmu každodenního života a proto ztrácíme 

smysl pro její výjimečnost. Tím se však nesnižuje její hodnota; ani se nepopírá, 

čím adorace ve skutečnosti je. Naše víra je více než pocity a Bůh v nás působí 
stále. V tom je právě krása vtělení – Bůh se stal člověkem, vstoupil do všech 

našich stresů, strachů, problémů – ano, včetně nudy. Vězte, že i jediná hodina 

adorace, strávená neustálým navracením se k Pánu každých pár minut, když se 
naše mysl vzdaluje, je přesto tím nejlepším darem, který Bohu můžete dát – 

svůj čas a svou společnost. 

 
 

 

K ZAMYŠLENÍ 
 
Žijeme ve válce. Válce nespravedlivé, kruté i k civilistům a dětem, válce 

zbytečné a pustošící. Válce blízko našich hranic, válce pod vládou zla. 

Je jedna zbraň, kterou unese i ta nejslabší ruka a přesto je mocnější nad jiné – 
růženec. 

 

Úvaha z knihy Gr. Ryśe o třetím a pátém tajemství Slavného 

růžence 
 

Seslání Ducha Svatého 

Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme 
vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze 

vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví co Duch žádá, a že jeho přímluva za 

křesťany je ve shodě s Boží vůlí. (Řím 8,26–27) 
 

Duch Svatý prohlašuje našimi ústy: „Ježíš je Pán”! Je to modlitba chvály 

a velebení, jsou to slova, jimiž Ježíše vyznáváme jako svého Pána. Právě toto 

je modlitba, kterou tolik potřebujeme. Slabostí, jež nám nedovoluje chválit 
Boha opravdově, je naše sebestřednost, naše soustředění se na sebe, 

zahleděnost do sebe. Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti, chápe naše 

sobectví, zná naši slabost a nepohoršuje se nad námi. Pomáhá, abychom se 
neustále odvraceli od sebe a vyznávali Ježíše Krista jako svého Pána. Aby tak 

naše chválení bylo pravdivé. Duch nám přichází na pomoc tím, že v nás 

probouzí lásku, že v nás probouzí pokoru a opravdovou nezištnost. Bez těchto 
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postojů totiž neexistuje modlitba chvály a velebení, modlitba, kdy Ježíše 

vyznáváme jako svého Pána opravdově a z hloubi svého srdce.  

 
Korunování Panny Marie 

Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod 

nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. Byla v jiném stavu a křičela 
v bolestech a v mukách před porodem. (Zj 12,1–2) 

 

Máme tu nádherný obraz ženy, která je těhotná, která předává život, která je 
matkou – a právě toto neobyčejné dílo – mateřství, předávání života – považuje 

Bůh za hodné nejvyšší koruny. Tato koruna je přiznána, toto vyvýšení je 

potvrzeno i přesto, že tu má své místo zakoušení bolesti, nářek a utrpení. 

Vždyť takové vyvýšení zakusil i sám Kristus – přišlo právě skrze kříž. 
 

Není to tak, že jiná sláva je určena Kristu a jiná určená lidem; jiná koruna pro 

Krista a jiná pro lidi. Stejná logika, která Ježíše přivádí do slávy zakoušením 
ponížení, je dokonale zjevná v životě Marie – ta, jež byla služebnicí Páně 

a nyní je ze svého ponížení, pokory, poslušnosti a nepatrnosti vyzdvižena na 

trůn, se stala královnou andělů. 
 

Často se honíme za různými věcmi, které nám připadají velké a důležité, zdají 

se být korunováním našeho života a všemožného úsilí. Máme dojem, že bez 

jejich dosažení nebudeme nikdy spokojeni, nebudeme šťastní. Je dobré se ptát, 
co si o tom myslí Pán Bůh: zda nás tyto věci, o něž tolik stojíme, za nimiž se 

honíme, opravdu korunují i v jeho očích. 

sr. Andrea FSP 
 

Ryś, Grzegorz: Rozjímavý růženec, 

Paulínky 2021, s. 81–83 a 89–90. Kráceno. 

 
GRZEGORZ RYŚ (* 1964) je v Polsku vyhledávaný jako vynikající kazatel 

a exercitátor, potažmo autor duchovní literatury. Narodil se v Krakově, po studiu 

teologie a církevních dějin byl roku 1988 vysvěcen na kněze. Působil v pastoraci a dále 

studoval historii. Po své habilitaci se stal vedoucím katedry starověkých 

a středověkých dějin na Papežské univerzitě Jana Pavla II. v Krakově; několik let byl 

též rektorem kněžského semináře. V roce 2011 se stal pomocným biskupem v Krakově 

a v roce 2017 arcibiskupem metropolitou lodžské arcidiecéze. Angažuje se v hnutí 

Nová evangelizace, jehož je předsedou. 
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Den Země na Ukrajině… 
Alena Bohdanecká 

 

Dne 22. dubna slaví svět Den Země, tedy alespoň někdo. Mnozí na tento 
svátek zapomínají, jelikož je často v době, kdy ho „přebijí“ blížící se 

Velikonoce, křesťanství na něj nijak neupozorňuje a mnohým to je jedno. Což 

je myslím chyba! Zvykli jsme si, že příroda a její dary prostě jsou. Příroda ale 
není samozřejmost, je to dílo Boží, které nám poskytuje domov, zdroj potravy 

i radost ze života. Den Země, ráda ho slavím především díkem čiré radosti ze 

Země samotné (nemluvím o šamanském hopkání kolem ohně a pálení obětí). 
Mít den volna v přírodě, nasávat čistý vzduch, zaposlouchat se a poděkovat 

tam nahoru. Letos se však oslava nekonala, přesto mne letos tento svátek 

citelně zasáhl. Možná i proto, že připadl na Velký pátek! Modlíme se za těžce 
zkoušený lid Ukrajiny a za ty, kteří se na něm proviňují. Nejsou však jediní, 

kdo potřebuje v souvislosti s válkou naše prosby. Ukrajina je země s rozsáhlou 

zemědělskou činností, na stupni intenzity produkce plní přední světové příčky. 
Mnohé země Blízkého východu a Severní Afriky jsou na zemědělské produkci 

Ukrajiny životně závislé. Vzhledem k lidnatosti těchto zemí se nejedná o malý 

počet obyvatel. Na úrodných polích se válčí nebo je nemá kdo obdělat. Je až 
hrůzné si představit k jakým dopadům by to mohlo vést. Ten den byl letos 

opravdu ošklivý! Žádné slunce, zima, sychravo, žádný výlet, žádné 

„ochutnávání“ přírody, žádná radost… Místo slov díků jsem zamáčkla slzu a 
v mysli mi místo: „Díky Ti Bože za dary!“ vytanula prosba: „Pane požehnej 

setbě na Ukrajině!“, a zoufalé: „Bože zabraň hladomoru!“ Možná si někdo 

řekne, že to je přehnané, ale vzpomeňme na události, které vedly např. 
k Arabskému jaru. Ta obava si myslím není přehnaná. Těžko se spoléhat, že 

tak rozsáhlou produkci nahradí jiné země např. Indie, která většinu 

vypěstovaných potravin, vzhledem k lidnatosti svého státu, spotřebuje; nebo 
Brazílie, vzdálená přes celou planetu, kde třetina lidí je již nyní na hranici 

přežití. Ne, myslím, že tato obava je namístě. A já se modlím, aby se 

nenaplnila. 

 

 

 
 
Snímky: Z. Rebcová 
Zelený čtvrtek, Pasovská kaple → 
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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 pondělí 16. 5. v 19.00 hodin. 

 

 

 
 

Otec Filip vítá hájecké poutníky 

 

 
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 
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