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Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Ročník XXIII.

Červenec–srpen 2017

Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
teď už opravdu sezóna končí. Pro mne zatím poslední pražská. Od nového
školního roku budu patřit do konventu v Uherském Hradišti. Mám radost, že se
nás k putování do Hájku nakonec sešlo devět. Podařilo se nám splnit vše, co
plakátek sliboval. Počasí bylo luxusní, cesta, program i poutníci také. Do
hájeckého kláštera jsme dorazili asi v 16.30. Spolu s rodinami, které už
v Hájku byly, jsme vytvořili docela hezké společenství při mši svaté i při
následném společném programu. Přál bych všem farníkům, aby něco
podobného zakusili. Aby člověk, s nímž se setkávám v kostele na mši svaté,
nebyl pro mne jenom neurčitá bytost, ale kamarád, nebo chcete-li bratr či
sestra, prostě ten, se kterým si mám co říci. Moc mne potěšilo, že jsem mohl
ještě takové společné putování prožít. Předpokládám, že zářijový úvodník už
napíše bratr Filip, který bude mít na svých bedrech starost o zdejší farnost.
Chci ovšem dále přispívat články o našem izraelském putování. Kdyby někdo
z vás zavítal do Uherského Hradiště, rád vás uvidím u nás v klášteře.
Takže přeji nám všem krásnou společnou budoucnost a po ní i krásnou
věčnost. To mne tak napadlo, protože píši tento úvodník v nemocnici pod
Petřínem. Zítra mne tu čeká operace. Do konce prázdnin se snad ještě uvidíme
u Panny Marie Sněžné. Těším se na každé takové setkání.
menší bratr Antonín

PRÁZDNINY VE FARNOSTI
Změna bohoslužeb a provozu fary v červenci a srpnu
Během letních prázdnin v červenci a srpnu nebudou ranní mše svaté v 7.00
hodin a nebude nedělní mše svatá pro rodiny s dětmi v 10.15 hodin. Zpovědní
pohotovost bude pouze dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin. Hodiny pro
veřejnost na faře budou pouze v pondělí 9.00 až 11.30 hodin a ve středu 14.00
až 17.00 hodin. Na státní svátky 5. a 6. 7. se nezpovídá ani nejsou hodiny pro
veřejnost na faře.

Farní dětský tábor
Od 14. do 28. července budou děti na farním dětském táboře v Radnicích
u Rokycan. Provázejme je, i vedoucí v čele s bratrem Eliášem, modlitbou.

Koncerty
V neděli 30. července ve 20.00 hodin bude v našem kostele koncert
Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl z Kutné Hory, zazní Lužanská
mše D dur Antonína Dvořáka.

Svátek Panny Marie Andělské
Na středu 2. srpna připadne svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule.
U nás v kostele budeme tento svátek slavit i liturgicky a je možné zde získat
plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Tyto odpustky můžete získat
2. srpna v kterémkoliv farním a katedrálním kostele nebo v jakémkoliv
františkánském kostele. K získání odpustků je předepsaná návštěva kostela
spojená s Modlitbou Páně (Otče náš) a Vyznáním víry (Věřím v Boha). Kromě
toho je třeba splnit tři podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání a modlitbu na
úmysl Svatého otce (např. Otče náš, Zdrávas a Sláva) (Ench. Indulgentiarum,
conc. 35).

Pouť
V našem kostele budeme slavit poutní slavnost v sobotu 5. srpna, v den
slavnosti Posvěcení římské baziliky Panny Marie Větší – Santa Maria
Maggiore. Druhé jméno této baziliky je bazilika Panny Marie Sněžné. V tento
den bude také bratr Benedikt slavit své 95. narozeniny. Připojujeme se
s blahopřáním!
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Kulatá výročí
Paní Anička Navrátilová, která se již dlouhá léta krásně stará o květiny
v našem kostele, oslaví začátkem srpna významné kulaté narozeniny (věk se
samozřejmě neuvádí ☺) a tak „dožene“ paní Johanku Paterovou ze sakristie,
která již toto jubileum nedávno oslavila (skromně a nenápadně, jak je jí to
vlastní). Oběma velice děkujeme za nezištnou a neúnavnou službu a srdečně
blahopřejeme!
V neděli 6. srpna o Svátku Proměnění Páně při mši svaté v 9.00 hodin bude
zpívat dětský korejský sbor.
Na pátek 11. srpna připadne svátek svaté Kláry.
V úterý 15. srpna bude slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Celostátní setkání mládeže
Od 15. do 20. srpna se bude v Olomouci konat Celostátní setkání mládeže,
které navazuje na světová setkání mládeže s papežem. Toto velmi kvalitně
připravené setkání plné akcí, koncertů, workshopů, her, diskuzí, modliteb,
setkání se zajímavými osobnostmi, jak s kněžími, tak laiky atd., je
mimořádnou příležitostí pro mladé od 14 do 30 let jak zažít skvělé společenství
vrstevníků, společenství církve. Přihlásit se je možno na webu:
olomouc2017.signaly.cz.

První řeholní sliby bratří Cyrila a Josefa
V den památky Panny Marie Královny v úterý 22. srpna složí při večerní
mši svaté v 18.00 hodin své první řeholní sliby bratr Cyril Jan Tóth a Josef Jan
Nevečeřal. S nimi obnoví své časné sliby na tři roky bratr Šimon Jakub
Růžička. Pamatujme na mladé bratry v modlitbě.

Přesuny bratří a „rozlučka“
Bratři františkáni na své webové stránce www.ofm.cz oznámili přesuny bratří,
které nastanou od září 2017. Přesun se týká také fary u Panny Marie Sněžné:
bratr Antonín odchází do Uherského Hradiště a bratr Eliáš, i když se nebude
nikam stěhovat, přesto odchází do farnosti Spořilov. Místo bratra Antonína
přijde bratr Filip Rathouský z Brna, kaplanem bude zčásti bratr Bonaventura
Čapek, který převezme úřad magistra juniorů a zčásti bratr Lukáš Bradna. Ten
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by měl mít na starosti zvláště farnost Kbely, která oficiálně nově připadne pod
společnou duchovní správu u Panny Marie Sněžné.
„Rozlučka“ s bratrem Antonínem (a tak trochu také s Eliášem) bude
v úterý 29. srpna v 19.00 hodin v Klubu. Společně jim poděkujeme za
mnoho dobra, které jsme skrze ně od Pána obdrželi. Více informací (zvláště
o společném dárku) u sestry Petry: petra.liszkova@seznam.cz nebo ve všední
dny kromě prvního týdne v červenci také 737 942 225.

OHLÉDNUTÍ
Noc kostelů 2017 u PMS
Na Noc kostelů si zájemci museli letos počkat až do 9. června, zatímco
v příštím roce 2018 se této oblíbené události dočkají už 25. května. V roce
2016 navštívilo náš kostel a klášter 2300 účastníků a toto úctyhodné číslo bylo
letos překonáno, podívalo se k nám 2600 lidí! Jistě pro krásu a vznešenost
chrámu a kláštera, ale nesporně i pro bohatý a přitažlivý program. Milé jsou
návštěvníkům také dárečky, které je budou provázet i v dalších dnech, např.
výběry z obou knih Písma svatého, originální omalovánky o blahoslavených
čtrnácti umučených františkánech (autor otec Michal) a mnoho dalšího. Dětem
je věnován speciální program, oblíbené jsou rozhovory s bratry františkány,
františkánská čtení, prohlídky s výkladem otce Antonína a v neposlední řadě
i Františkova kafírna. Mnozí přicházejí poslechnout si varhany a následnou
přednášku na kůru.
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Mezi návštěvníky se po 23. hodině objevil i ministr kultury České republiky
Daniel Herman, který se zapsal do farní kroniky a ještě stihl poblahopřát bratru
Eliáši k narozeninám, které nastaly několik minut poté, už 10. června. (A to
pan ministr netušil, že blahopřeje hlavnímu organizátorovi celého večera
a noci!)

Noc kostelů, úžasná forma evangelizace, která přitahuje tolik lidí – věřících,
hledajících i těch „jen“ zvědavých, vyžaduje velké úsilí všech organizátorů
nejen tuto jednu noc. Odměnou je jim dík nás všech, ale především
nepopsatelný pocit uspokojení z Bohem požehnané práce. Hodina ztišení po
půlnoci mnohonásobně vrátí vynaloženou energii a přináší požehnání.
Velký dík patří také Policii ČR, která i letos s velkou citlivostí zajistila
všem klid a bezpečí.
Noc kostelů 2017 je za námi, ať žije Noc kostelů 2018!
(red.)

Pěšky do Hájku
V polovině června se v naší farnosti podařila hezká akce. Rodiny, vedené
Luciánem, pozvaly zbytek farnosti v sobotu 17. června ke společnému slavení
mše svaté a večerního programu do Hájku u Prahy. Na pastorační radě jsme
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spojili tento záměr s plánovaným výletem farnosti. Původně jsme chtěli dojít
do Hájku z Okoře, nebyli jsme si však jisti schůdností terénu. Ostatně kostel
Panny Marie Sněžné je dost atraktivní místo, abychom si start naší pouti zvolili
u něj.

Sešli jsme se tedy na Nádvoří čtrnácti pražských mučedníků, měli jsme
původně vyrazit v 10.00 hodin, ale vyšli jsme s téměř půlhodinovým
zpožděním. Trasu jsem si dopředu neprošel, takže jsem byl zvědavý, jak toto
pěší putování dopadne. Na nádvoří se nás sešlo osm. Šli jsme po cestičkách, po
nichž chodím na Petřín. U Karla Hynka Máchy nás doběhla Pavla Hřebíčková.
Tím získala její rodina stoprocentní účast, protože obě její dcerky i manžel už
byli s námi. Měl jsem trochu strach z toho, co mně vyprávěla Lucka Žáčková,
že její kamarádka na pouti do Hájku musela jít kolem dálnice nebo vysokými
kopřivami. Nás naštěstí nic z toho nepotkalo. Z Petřína jsme šli krásným
chodníkem, později cyklostezkou na Ladronku. Cestou jsme se modlili
loretánské litanie. Kromě toho jsme se u každého hájeckého zastavení modlili
některou mariánskou modlitbu, a to třeba i na dálku. Z Ladronky jsme se
vydali po cyklostezce do Řep. Nejprve jsme tam zašli na hřbitov a modlili se
u hrobu Václava Babinského za něj i za sestřičky boromejky, ležící na
hřbitůvku odděleném plotem. U sester v jejich domě jsme udělali delší
přestávku a posíleni na těle i na duchu odpočinkem, jídlem i vřelými slovy
sestry Remigie, místní představené, jsme odešli směrem na Hostivice. Tam
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jsme navštívili jednu hospůdku na doobčerstvení a už nás čekal poslední úsek
cesty kolem tří zbývajících zastavení. Na tomto úseku jsme se pomodlili
růženec. Do Hájku jsme dorazili asi v 16.30. Kromě rodin, Vianneye a Eliáše
nás tam vítala i sestra Petra, která přijela autem.
Lidí se sešlo docela dost a po mši svaté jsme mohli shlédnout dvě
představení, jedno o sv. Františkovi v podání žen a druhé v podání mužů. Pak
jsme opustili Rodinný Hájek. Hřebíčci tam měli od rána (před poutí) přistavené
auto, nás odvezla sestra Petra. Krásně unaveni i posíleni společenstvím i jinými
milostmi z pouti jsme usínali v pokoji.
br. Antonín

Ohlédnutí za výstavou Očima františkánů
Výstava fotografií bratří františkánů, která byla instalována v ambitech kláštera
u Panny Marie Sněžné, 30. června skončila. Ti, kteří ji nestačili shlédnout, se
ochudili o mimořádný
zážitek. Ti, kteří výstavu
navštívili,
pak
měli
příležitost „nahlédnout“
do duše autorů fotografií
a zamyslet se nad
obrazy,
které
oko
a objektiv
citlivého,
vnímavého a pohotového
fotoamatéra
zachytily
tak, že výsledek je
profesionální.
Jak na panelu sliboval
text, který seznamoval
návštěvníky s filosofií
výstavy,
s
filosofií
shodnou s františkánskou
spiritualitou, měl každý
divák příležitost vzdát
spolu s autory hold
veškerému
Božímu
stvoření.
„Buď veleben můj
Pane za každého bratra,
kterého jsi mi dal, buď
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veleben také za každého tvora, kterého jsi postavil před moje oči a v chudobě
jsi mi dopřál radovat se z jeho krásy. Chvalte a slavte mého pána, dobrořečte a
služte mu oddáni v pokoře.“
P.S.: Každá smysluplná událost bývá inspirací pro další dění. A tak i tato
výstava má svůj příběh. Úžasná fotografie bratra Benedikta s malou dívenkou
má pokračování v reálu. Maminka holčičky přijela s ní a se svojí druhou
dcerkou na výstavu do Prahy až ze Slovenska, aby dětem dopřála mimořádný
zážitek opětovného setkání s otcem Benediktem, zážitek, který je bude
provázet po celý život a možná se stane i součástí vážené a s láskou předávané
rodinné tradice.
(red.)

IZRAEL OČIMA MENŠÍHO BRATRA (8. ČÁST)
Začínáme druhý týden ve Svaté zemi. Je pondělí 17. října 2016. Spali jsme
v klášteře klarisek trochu déle, takže jsme měli mši svatou až po sestrách, jen
pro naši skupinku, v českém jazyce. Ondrovi se třásly ruce a rozbil
porcelánovou obětní misku. Jinak vše proběhlo v pohodě. Po mši svaté
a snídani jsme nasedli do auta a jeli do Ein Karem. Je to místo, kde žili
Zachariáš a Alžběta a kam po Zvěstování spěchala Panna Maria k příbuzné,
která počala ve svém stáří syna, třebaže byla považována za neplodnou. Podle
doby jízdy jsem si říkal, že to k Zachariášovi nebylo tak daleko, jenže jsem si
musel připomenout, že Panna Maria šla pěšky, zatímco my cestovali autem.
Maria šla z Nazareta v Galileji a my jsme jeli pouze z Jeruzaléma. Panně Marii
tedy cesta trvala určitě několik dnů. V Jeruzalémě konal Zachariáš službu, byl
totiž knězem, jak nás poučuje Písmo. Zaparkovali jsme auto nedaleko studny
Panny Marie, na které bylo varování: Pozor, voda není pitná.
Vydali jsme se nahoru do kostela Navštívení. Nejprve jsme přišli na dvorek,
kde na vysoké dlouhé stěně byly tabule s napsaným celým textem: „Velebí má
duše Hospodina“ v různých jazycích. Tady někde Maria poprvé vyslovila své
Magnificat, když ji Alžběta nazvala matkou svého Pána. Maria v tomto
chvalozpěvu říká: „Hle, od této chvíle mne budou blahoslavit všechny národy“.
A opravdu, její chvalozpěv je tady vypsán v jazyce přemnoha národů. Tyto
národy velebí spolu s Marií Hospodina, jehož jméno je svaté. Před stěnou
s nápisy se nachází sousoší žen, které se tu setkaly a radostně a vděčně
prožívaly požehnaný stav svůj i té druhé.
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V horkém dnu jsme vystoupali po schodech přes krásnou zahradu do
samotného kostela. Tady i nám bylo dáno přidat k se k vděčnosti ženy, která
řekla: „Jak jsem si zasloužila…?“ i té druhé, která odvětila: „Veliké věci mi
učinil ten, který je mocný…“
Po vychutnání této vděčnosti jsme sestoupili opět na dvorek s tabulemi
Magnificat a odtud jsme se vydali ke kostelu Narození Jana Křtitele. I tady
bylo atrium s texty, tentokrát s chvalozpěvem Zachariáše: „Pochválen buď
Hospodin, Bůh Izraele“. Také tento hymnus je v mnoha jazycích, aby toto
posvátné místo umožnilo blahořečit Bohu spolu se Zachariášem i těm
poutníkům, kteří sem přicházejí z různých zemí. Třeba se nemodlí Benedictus
denně při modlitbě ranních chval, a proto ho neumí zpaměti. Po nalezení
českého překladu jsme spokojeně vstoupili do kostela, kde pod oltářem je
místo s nápisem: Hic Praecursor Domini natus est (Tady se narodil Předchůdce
Páně). Tak jsme si v tichu připomněli tři měsíce, které tady Panna Maria
prožila s Alžbětou až do narození Jana. Nemohli jsme se v kostele dlouho
zdržovat, protože se přiblížil čas siesty a pečlivý kustod kostel zamkl. I tady
jsou františkáni a naštěstí zůstala otevřena františkánská kavárna a restaurace
pro poutníky. Dali jsme si v ní výborný oběd, využili jsme stínu, který nám
tato restaurace poskytla v poledním horku a ještě v parném dnu (teploměr
ukazoval 40 °C) jsme se z parkoviště vydali autem do místa, které se jmenuje
Svatý Jan v divočině.

_____________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – červenec–srpen 2017

9

Nechali jsme auto na parkovišti u vysoké zpevňující stěny, na níž visela
Betlémská hvězda s elektrickými světélky, která však v tuto dobu nesvítila. Po
mírném svahu jsme došli cestičkou ke kapli a klášteru, který, světe div se, opět
obývají františkáni. S jedním Polákem jsem si chvíli nahlas povídal pouze na
dálku. Sestoupili jsme do jeskyňky, která připomíná pobyt Jana Křtitele
v těchto místech. Když jsme opět vyšli ven, potkali jsme malou skupinku
poutníků se dvěma dětmi, chlapcem a dívkou. Chlapec se na mne díval
s otevřenou pusou a vykulenýma očima, zatímco jeho sestřička si mne
prohlížela zkoumavě. Zaslechl jsem, že poutníci mezi sebou hovoří rusky, tak
jsem se s nimi dal do řečí. Zjistil jsem, že rodiče dětí jsou Židé z Ukrajiny, ale
věří v Krista. Další paní byla jejich návštěva z Ruska. Když chlapec viděl, že si
se mnou může povídat, ztratil ostych a nakonec skončil v mém náručí. Udělali
jsme fotku, sdělili jsme si své vzájemné sympatie a děti nás vyprovázely až
k autu. Cestou dostaly několik bonbonů, které vděčně přijaly.
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Ještě jsme počkali na část naší skupiny, která vyběhla přes hluboké údolí pod
námi po schodech na protější vrcholek. Neodhadli přesně své síly a podcenili
horko, takže jim cesta trvala déle, než předpokládali.
Nakonec jsme se všichni sešli a autem jsme se vrátili do kláštera. V čase, kdy
jsme se střídali ve sprše, Tomáš objevil pod závěsem gekona. Je to maličká
ještěrka s rozpláclými prsty, na nichž má přísavky. Ty jí umožňují běhat po zdi
i po stropě, třeba hlavou dolů. Když jsme na gekona svítili čelovkou, všechny
tyto dovednosti nám předvedl. Nakonec zase skončil ukryt za závěsem, kde
čekal, jestli se mu podaří ulovit nějakého komára. Velmi zajímavé a užitečné
zvířátko. S vědomím, že nás tak motivovaný srážce hlídá před komáry, jsme si
popřáli dobrou noc.
(pokračování příště)
***

Dětský program Noci kostelů u PMS
(viz str. 4)
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Z pěší pouti do Hájku (viz str. 5)
***
Fara: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, pms@efara.cz, tel.: 222 246 243
Farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 606 751 883, klaret@ofm.cz
Farní vikář, farní klub: P. Eliáš Paseka OFM, 734 435 460, elias@ofm.cz
Pastorační asistentka: S. M. Petra Liszková SCB, petra.liszkova@seznam.cz
Hodiny pro veřejnost: Po 9–11.30; St 14–17.00
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz

________________________________________________________

Redakce Sněženky: Alena a Zdeněk Bohdaneckých, tel: 604 238 059, bohdik@gmail.com
Uzávěrka příštího čísla je 20. 8. 2017. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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