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Drazí čtenáři,
opět nám nastal čas školního roku, který ovlivňuje každého z nás, i když už nejsme
školou povinní. Každičký den, každé období je výzvou jít kupředu, nerezignovat, ale
vzdělávat se! To je celoživotní úkol každého z nás.
Škola není jen o vědomostech, ale také o rozvoji duchovního a společenského života.
Řekl bych, že čas školní docházky přináší i mnoho zklamání a i hlubokých zranění,
která člověka poznamenají na celý život. Častokrát hodnotíme druhé podle jejich
jednání, známek… a přitom nenahlédneme „do hlubin študákovy duše“.
Chtěl bych vás povzbudit na vaší životní cestě, jde o vaše rozhodnutí: nechte do
vašich životů vstoupit Krista. Kdo touží po křtu, ať tuto touhu naplní, očišťujme své
duše ve svátosti smíření, přijímejme Krista v eucharistii a nejste-li biřmovaní, určitě se
i s tím dá něco udělat. Přiveďte děti do náboženství, na přípravu k prvnímu sv.
přijímání. Letos v naší farnosti žádné děti nepřijaly poprvé eucharistii…
Je to právě osobní vztah s Kristem, který nám pomáhá a provází nás školou života.
Máme v sobě touhu po opravdových vztazích. A Kristus nám takový vztah neustále
nabízí, chce nám pomoci i ve vztazích s druhými lidmi. Pravda, někdy mezilidská
pouta mohou ve vztahu k Bohu pomoci. I když ne vždy v dobrém slova smyslu.
Je to již rok, co jsem se opět vrátil do Prahy. Musím říci, že jsem rád za všechno, co
jsme spolu mohli prožít. Věřím, že i pro nás je následující školní rok novou výzvou.
Chtěl bych vás určitě pozvat na hlavní pouť v Hájku 8. září, abychom začali
s Pannou Marií! Pokud by někdo z vás mohl pomoci při organizaci, prosím, dejte mi
vědět a domluvíme se.
Žehnám naší farnosti, všem, kteří do ní patří, všem, kteří do ní přicházejí, všem, kteří
jí procházejí a prosím Pána, aby ji ochraňoval od zlého. Žehnám i všem místům
viditelným i skrytým, všem ulicím a domům, patřícím do farnosti, kterou mi svěřil
Pán. Ať všechno špatné, co se v ní skrývá, naplní a prozáří Bůh svou přítomností!
Váš br. Filip

Bratři františkáni a spolek Poutní cesta Hájek zvou na

hlavní pouť do Hájku
8. září 2018

PROGRAM POUTNÍHO DNE:
PĚŠÍ POUŤ Z PRAHY DO HÁJKU (CELKEM 16 KM)
5.30
7.15
7.45
9.00
10.00
•

Odchod od I. kaple na Dlabačově (u stanice tramvají
22 a 25 Malovanka, ke klášteru v Řepích cca 7 km)
Řepy – Domov sv. Karla Boromejského: přestávka
na občerstvení
Odchod od kláštera sester boromejek v Řepích
Odchod s barokní hudbou od Litovické tvrze
(do Hájku 4 km)
Modlitební zastavení u obnovené XVIII. kaple
(2 km před Hájkem)
Následuje procesí s Pannou Marií

PROGRAM V HÁJKU
•
•
•
•

Přivítání pěších poutníků v bráně kláštera s požehnáním
Přede mší svatou v 10.30 hod. modlitba růžence, možnost přistoupit
ke svátosti smíření
Slavnostní poutní mši svatou v 11.00 hod. celebruje arciopat Petr
Prokop Siostrzonek OSB
Po mši svaté Loretánské litanie

Občerstvení zajištěno, program pro děti, prodej křesťanských knih atd.
14.00
15.00

2

Povídání s arciopatem
Adorace se slavnostním požehnáním

VELKÁ OPRAVA
FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA
V HÁJKU U PRAHY
NEJSTARŠÍ LORETY V ČECHÁCH

PROSÍME, POMOZTE NÁM PŘI
REKONSTRUKCI KLÁŠTERA!
I. ETAPA (zahájena 2018)
•
•
•
•

KOMPLETNÍ OBNOVA
REFEKTÁŘE
OBNOVA KUCHYNĚ A JÍDELNY
MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍŽENÍ
DOKONČENÍ DRUHÉ ČÁSTI
VÝCHODNÍHO KŘÍDLA V PRVNÍM
PATŘE

Finanční náklady celkem:
Z toho dotace
Středočeského kraje:
•

II. ETAPA (od r. 2019)

10 000 000 Kč

•

•
•

POLOŽENÍ NOVÉHO
KANALIZAČNÍHO A
VODOVODNÍHO ŘADU
Z ČERVENÉHO ÚJEZDU
VČETNĚ PŘÍPOJEK PRO
OBJEKT KLÁŠTERA
ODVODNĚNÍ OBJEKTU
ZAHÁJENÍ OBNOVY
ZÁPADNÍHO KŘÍDLA

Finanční náklady: 11 000 000 Kč
Z toho dotace:
bude požádáno

500 000 Kč

DOKONČENÍ CELKOVÉ OPRAVY
ŘÍMS A STŘECHY

Finanční náklady celkem:
Z toho dotace
Ministerstva kultury:

1 300 000 Kč
700 000 Kč

Děkujeme za Vaši finanční podporu
č.ú. 51-0110200257/0100
www.hajek.ofm.cz
REKTOR HÁJKU, P. Jan M. Vianney Dohnal OFM, mob.: 724 029 106
__________________________________________________
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Z FARNOSTI
Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky.

Zahájení nového školního roku
Nedělní mše sv. pro rodiče s dětmi začínají opět od 2. září v 10.15 hod. Tato
mše sv. bude spojena s požehnáním školáků.

Setkávání zájemců o křest
vedené Mgr. Mirjam Hlaváčovou začne v pondělí 3. září v 19.00 hod., sraz
na nádvoří kostela.

Výuka náboženství
•
•

pro mladší děti (1. až 4. třída) začíná ve středu 5. září v 16.00 hodin
s Mgr. Simonou Skřivánkovou ve farní místnosti na nádvoří. Výuka je
spojena s přípravou k prvnímu sv. přijímání.
pro starší děti (od 5. třídy) začíná výuka náboženství tentýž den v 17.00
hodin.
Prosíme, přihlaste své děti na přípravu k prvnímu sv. přijímání!

Biblická katecheze pro dospělé
Biblickou katechezi pro dospělé vede Mgr. Simona Skřivánková každou
středu od 19.30 hodin na faře, zahájení ve středu 5. září. Sraz je na nádvoří
před kostelem (nebo zvoňte na faru).

Hlavní františkánská pouť v Hájku u Prahy
se koná v sobotu 8. září od 11.00 hodin, viz program na str. 2. Pokud můžete,
přijďte podpořit Hájek svou přítomností. Pokud můžete, přijďte pomoci!

Slavnostní předání relikvie bl. Odorika z Pordenone,
„Oldřicha Čecha“
se uskuteční při večerní mši sv. v úterý 11. září 2018 v 18.00 hod.
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Pobožnost k mučedníkům
V sobotu 15. září bude večer po nešporách v kapli sv. Michala pobožnost ke
XIV františkánským bratřím mučedníkům.

Příprava na biřmování
a křest (nemůžete-li v pondělí) bude pokračovat od úterý 18. září na faře od
17.00 hod. Nebojte se a přijďte!

Válka v Sýrii očima františkána z Damašku
P. Fadi Azar OFM promluví v pátek 21. září v 19.00 hod. v refektáři o válce
i o neúnavné pomoci zdejších křesťanů. Do 21. září je možné přispět na pomoc
obyvatelům Sýrie, sbírka bude předána přímo v Praze P. Fadimu. Více na
webu: https://zkrat.it/frantiskani-pro-syrii

Malá duchovní obnova
Řádu sv. Lazara Jeruzalémského na téma „Od předpisů k vykoupení“ aneb
„Spiritualita pro obě poloviny života“ podle františkána Richarda Rohra OFM
se uskuteční rovněž v pátek 21. září v 19.00 až 19.30 hod. v kapli
sv. Michala (a bude pokračovat setkáním s P. Fadim v refektáři).

Piknik na Petříně
je plánován na neděli 23. září. Sledujte, prosím, ohlášky.

Společenství Živého růžence
zve nové zájemce! Kontakt na faře nebo v sakristii.
Drazí bratři a sestry, prázdniny byly plné různých aktivit a nemohli jsme
všichni být všude. Prosíme, nebojte se zapojit a napište do Sněženky
příspěvek s vaším příběhem.
–––––

PODZIMNÍ BAZAR
Milé farnice, milí farníci a příznivci Sněženky,
mám pro Vás velmi milou a povzbudivou zprávu! Ačkoliv se nám blíží konec
léta a s tím nástup do školy a konec dovolených, čeká nás jedna radostná
__________________________________________________
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událost, a to podzimní BAZAR. Tentokrát se koná 14. 10. od 9.30 do 15.00 na
nádvoří kostela Panny Marie Sněžné.
Tato tradiční farní akce bude mít několik překvapení, o kterých samozřejmě
nemůžeme mluvit dopředu, jaké by to potom bylo překvapení?! Co vám však
můžeme zaručeně slíbit a na co se můžete s jistotou těšit, je vynikající
františkánská káva připravená s láskou a péčí, skvělá zelňačka, která
v místních restauracích nemá konkurenci, a s nasazením a láskou dělané
domácí dobroty, jak slané, tak i sladké. To vše na Vás čeká v naší
BAZAROVÉ kavárně.
A to je jen začátek! Pokračujeme dále! V celé farní místnosti i před ní bude
pro Vás nachystáno to nejvybranější oblečení, roztříděné a pečlivě uložené,
aby se Vám dobře vybíralo to pravé. Můžete vybírat, zkoušet a vzít si tolik
věcí, kolik unesete. Budeme mít oblečení dětské, pánské i dámské. Pro malé
i větší slečny maminky opět ušijí originální sukýnky a zástěrky, které zaručeně
nespatříte nikde jinde než u nás! Najdou se zde i boty, kabelky a spousta
doplňku a šperků, které vyladí Váš outfit do dokonalosti.
Pokud s vámi bude vaše malá ratolest, určitě se ráda zabaví v dílničce, která
je již tradičně nedílnou součástí BAZARU a vy se můžete věnovat výběru těch
nejkrásnějších kousků.
BAZAR ovšem může posloužit i obráceně. Máte spoustu skvělých věcí, které
už nenosíte, a přesto nechcete, aby skončily v popelnici? Sem s nimi! Budeme
se k nim chovat s láskou a péčí nám vlastní a nabídneme je v té nejlepší formě.
Není nad to vidět, jak vaše dříve oblíbené oblečení dále dělá radost někomu
jinému. V tomto případě prosíme, dejte vaše skvělé kousky do tašky či pytle
a týden před BAZAREM předejte na faru, popřípadě po dětské bohoslužbě do
Luciána.
A bonusem všeho je, že to, co vy dáte za vybrané kousky do pokladničky,
to opět dostane potřebný člověk, který vaši, byť anonymní, pomoc velmi
ocení.
Chcete vidět, jak se vše chystá, vře a tvoří? Nabízíme možnost podílet se na
přípravě a samotném průběhu BAZARU. Pokud budete chtít okusit kouzlo
a krásu dobročinnosti, prosíme, napište na email andreajerab@gmail.com.
Těšíme se na Vás!
Za květinový tým
Andrea Jeřábková
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Z DIECÉZE
V září uctíme svatou Ludmilu, první českou světici
Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem,
první
pokřtěná
panovnice,
zakladatelka
Přemyslovské dynastie, babička a vychovatelka
sv. Václava a první česká světice. Zavražděna byla
v noci z 15. na 16. září na hradišti Tetín v roce 921
na příkaz své snachy Drahomíry.
Svátek svaté Ludmily proto připadá na 16. září a na
mnoha místech po České republice se konají hojně
navštěvované poutě k uctění této významné
světice. Tradičně se konají například na Pražském
hradě, na Mělníce (odkud podle legend Ludmila
pocházela), na Levém Hradci (kde s knížetem Bořivojem založila první kostel
v Čechách), a také na Tetíně. Právě letošní pouť na Tetíně bude výjimečná,
neboť Svatovítská kapitula na slavnost zapůjčí jednu z nejvzácnějších
relikvií svatovítského pokladu – lebku svaté Ludmily. Poutníci budou mít
možnost uctít lebku v barokním kostele svaté Ludmily 22. září.
Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako matku a patronku českého národa,
v roce 2021 si budeme připomínat 1100 let od jejího zavraždění. Právě
z tohoto důvodu vznikl na začátku roku 2016 spolek Svatá Ludmila 1100 let.
Založení iniciovala obec Tetín a zakládajícími členy se staly farnosti Beroun
a Roztoky a města Roztoky a Mělník – místa, která jsou historicky spjata
s působením kněžny Ludmily.
Posláním spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 1100 let je péče
o odkaz svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování
široké veřejnosti, aby tak v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její
mučednické smrti. Vyvrcholením celého výročí by se měla stát svatoludmilská
národní ekumenická pouť na Tetín v září 2021.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
www: http://www.svataludmila.cz/cs/
Facebook: https://www.facebook.com/svataludmila1100let/
Instagram: https://www.instagram.com/svataludmila1100let/

Svatá Ludmila 1100 let, z. s.
eliska.svandova@svataludmila.cz
__________________________________________________
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Národní svatováclavská pouť 2018
Každoroční svatováclavská pouť za národním patronem do Staré Boleslavi se
bude konat 28. září. Poutní mši svatou bude od 10.00 hodin na Mariánském
náměstí celebrovat Mons. Jan Graubner, kazatelem bude pražský arcibiskup
Dominik kardinál Duka OP. Den předtím na Václavském náměstí v Praze
proběhne od 17.00 hodin Svatováclavské duchovní zastavení a v 19.30
hodin dorazí relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi. V den svátku sv. Václava
bude ve svatovítské katedrále sloužena od 18.00 hodin liturgie ze slavnosti
národního světce.
Další informace na plakátku na str. 15.

OKÉNKO DO HISTORIE NAŠEHO KOSTELA
Martin Dostál OFM

Klenba
Původní chrám obsahoval šest křížových polí, pole přechodné a vlastní závěr,
který je právě polovinou desetiúhelníku, což podstatně ovlivnilo vývin
klenebního schématu. Obdélná pole byla od západu, bezpochyby v počtu šesti,
zaklenuta obvyklými křížovými klenbami, jak dokládají zachované přípory.
Mezi okny vybíhají všude tři přípory. Odlišná je situace v sedmém poli od
západu, kde vybíhají žebra čtyři, která náležela již strukturou svých paprsků
vlastnímu závěru (z archeologických výzkumů ze 70. a 80. let nebyli odborníci
schopni rekonstruovat vzhled závěru, avšak z poznatků br. Martina OFM
a i z nynější publikace /L. P. 2016/ „Karel IV. / císař a český král – vizionář
a zakladatel“ je na str. 64 znázorněn půdorys a řez chrámu Panny Marie Sněžné
s nejpravděpodobnějším vzorem klenby, jejíž prapůvod a vzor vychází
z francouzské – pařížské kaple Sainte-Chapelle).
Jednotlivá základní klenební pole jsou značně úzká. Proporce jsou 4:11, tj.
téměř 1:3. Druhé pole od západu je však širší o cca 60 cm a západní pole, které
přiléhalo věží, rovněž je ještě širší než pole předchozí. Úzká pole jsou výrazně
gotického linearismu a stejně jako závěrový polygon o větším počtu stran než
obvyklé závěry (jako například osm stran dvanáctiúhelníku). Důsledkem řešení
aplikovaného u Panny Marie Sněžné, je všeobecné vyvinutí úzkých,
převýšených okenních travée (část klenby, klenební pole), ve kterých se takto
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uměle zmenšuje šířka vzhledem k její výšce, která je mimoto v našem případě
mimořádně exponována, nemá v jiných pražských chrámech obdobu.
Důsledkem je výrazný vertikalismus, půdorysem klenebních polí
zvýrazňovaný. Postupně se rozšiřující klenební pole směrem k západu můžeme
teoreticky považovat za projev ustupujícího vertikalismu, který putoval
pokračujícím 14. stoletím. Projevil se zřejmě změněním projektu, jak je
zřetelné i v profilacích okenních ostění.
Renesanční úprava kostela z doby po příchodu menších bratří františkánů
v roce 1603 určila dnešní objem prostoru interiéru a završila též jeho hmotový
rozsah. Především byla vložena dnešní goticko-renesanční klenba. Jejím
základním tvarem je válcová plocha s trojúhelnými výsečemi (lunetami),
obohacená sítí drobných, patrně cihlových žebírek ze vzoru závěru klenby
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, od kterého se odlišuje pouze závěrem,
kde je vložen středový motiv kruhu. Klenba je zasazena podstatně níže (výška
klenby je 31,4 m), než původní gotická (34–35 m). Vysoká chrámová okna
byla snížena vložením dvou pater sdružených okének se stuhovými
šambránami (ozdobný rám okolo oken) v zazdívce na jižní straně, přičemž celá
tato část je vymezena klenutým pražcem v líci gotické stěny.
Roku 1707 bylo zjištěno, že klenutí velkého kostela hrozí zřícení, protože je
ohroženo tíhou věže (tato věž byla dřevěná a stála v místech konce
presbytáře – nad chórem). Na radu čtyř architektů z pražských měst bylo
rozhodnuto opatřit klenutí kovovými kleštinami s dvojicí dubových trámů
o délce 24 loktů. Práci provedl novoměstský stavitel Joannes Fannecius
nákladem 300 rýnských.
Po roce 1927 se při opravách interiéru na původní omítce klenby nalezly
malby. Podařilo se odkrýt a zabezpečit dosti dobře zachovalou původní
freskovou výzdobu stropu a stěn na hladké renesanční omítce. Na dvanácti
polích klenby byly odkryty obrazy světců – v každém poli jeden orámovaný
s uvedeným jménem – první malba od západu je nezřetelná, následuje
sv. Didak, sv. Alžběta Durynská, sv. Ludvík z Tolouse, sv. Bernardin Sienský,
sv. Bonaventura, sv. Antonín z Padovy, sv. Klára z Assisi, sv. František
z Assisi, archanděl Michael, Panna Maria a v posledním poli závěru je
zobrazena Nejsvětější trojice. Klenba středního pole závěru je vyzdobena
obrazem zlatého rouna s iniciálou císaře Rudolfa II. V postranním levém poli
je monogram Panny Marie, v pravém byl obraz nejasný. Volná plocha klenby
je vyzdobena malovanými hvězdami, nepravidelně rozhozenými.
__________________________________________________
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Střecha
Původně měla střecha chrámu výšku cca 15 m. Po vypuknutí husitských válek
byla údržba střechy a krovu dosti obtížná. Tím se stav zhoršoval až do roku
1566, kdy došlo k nejhoršímu. Zřítil se krov a svojí tíhou probořil i klenbu
chrámu.
Roku 1757 byl kostel poškozen pruským bombardováním a roku 1758 je
připomínána oprava poškozených otvorů.
V letech 1785–1786 byla provedena rozsáhlá oprava střechy.
Dne 5. 11. 1924 se přikročilo k zabezpečení krovu. Ponechalo se pouze osm
starých trámů, ostatní byly nahrazeny novými. Vazba se vylehčila osmi
železnými táhly, dosavadní ležatá stolice se podchytila stojatou věšadlovou
stolicí. Vazní trámy plných vazeb byly v hlavách zesíleny našroubovanými
příložkami a taktéž se vyměnily houbou zničené pozednice. Chatrná
sanktusová věž byla rozebrána a úplně nově vztyčena přesně podle staré formy.
Starý kovaný kříž byl opraven. Střecha se nově přikryla prejzovou krytinou
z Hrochova Týnce (nákladem 71 212 Kč).
(pokračování příště)

EKUMENICKÉ OKÉNKO (7. ČÁST)
Letniční hnutí
Bonaventura Ondřej Čapek OFM
Letniční církve je fenomén, který se objevil teprve před 100 lety ve Spojených
státech amerických. Jedná se o křesťanský proud, který se vyznačuje důrazem
na působení Ducha svatého a jeho dary, jako křest v Duchu svatém, dar jazyka,
proroctví, zázračné uzdravování aj. Název „letniční“ (neboli také
„pentekostální“) pochází od letnic, svátku, při němž na apoštoly sestoupil Duch
svatý (Sk 2).
Letničních církví existuje celá řada, jde o stovky různých denominací
a desetitisíce uskupení. V praxi může založit novou církev každý, kdo se
10

k tomu cítí být povolán od Boha, čili v důsledku vlastně kdokoliv.
K letničnímu hnutí náleží i mnozí protestanti a v rámci charismatické obnovy
vlastně i mnozí katolíci. Světově se mluví o stovkách miliónů, až miliardě
věřících, kteří patří k pentekostalismu, a to zejména v USA, na jihu Afriky
a v Brazílii.
V České republice letniční hnutí příliš rozšířené není. Patří k němu jen
Apoštolská církev (5 tis.) a několik nedávno registrovaných církviček: Nová
naděje, Slovo života, církev Oáza a církev Víry. Křesťanská společenství (tzv.
KS, 3 tis.) samy sebe definují se jako charismatickou církev, což lze chápat
jako umírněně letniční. Kromě jmenovaných se v ČR vyskytují i jiná uskupení,
včetně několika sektářských skupinek jako Voda života, nebo Triumfální
centrum víry. V tomto smyslu je zajímavý dokument Terezie Nvotové „Ježíš je
normální“, který drsně obnažuje některé přemrštěné praktiky vyhroceného
pentekostalismu.

Letniční církve mají mnoho tváří. Prvním obrazem je Bohem obdarovaný
kazatel, který před zraky plného stadionu uzdravuje invalidy. Případně něžně
objímá trpící, či před ním pod vlivem Ducha svatého padají celé skupinky
věřících do blažené extáze. Klasickým jevem provázejícím letniční hnutí je též
__________________________________________________
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evangelizační televize. Tyto kanály se ale na první pohled liší od TV Noe:
obyčejně zde zastihnete dobře oblečeného sebevědomého kazatele, který vás
bude masírovat slogany o tom, že je nutné mít „osobní vztah s Ježíšem“.
Velice často se s letničními skupinami také pojí rocková chválová muzika.
V Austrálii existuje dokonce vlivná církev Hillsong, která je po světě známá
hlavně díky své hudební tvorbě. Letniční církev, to může být i vězeňský pastor,
který poskytuje svým svěřencům tvrdý režim a pravidelnou četbou Bible jim
dává smysl a naději. V osmdesátých letech se po světě rozmnožily letniční
církve, které fungují přímo podnikatelsky na bázi zisk/ztráta. Na jejich
shromážděních lze slyšet: „Duch svatý mi ukazuje, že je zde člověk, který má
v peněžence stodolarovou bankovku. Nechť předstoupí a věnuje ji do sbírky!“.
Moderní letniční církve bývají zaměřeny na konkrétní skupiny. V Brazílii
existuje například mládežnická církev Snowball, která dělá vše proto, aby byla
cool. Například, místo na oltáři vysluhují večeři Páně na surfovém prkně.
A náš přehled by nemohl být dostatečný, kdybychom zapomněli na pouliční
evangelizaci. Pokud uvidíte před východem z metra skupinku hrající na kytaru
a okolo nich bude kroužit vyškolený evangelizátor, pak s největší
pravděpodobností jde opět o členy letničního hnutí.
Je třeba podotknout, že rozmach letničních církví velice zkomplikoval
ekumenické snažení. Pro letničního křesťana totiž nejvyšší autoritou je osobní
inspirace Duchem svatým, a ta nemůže být rozhodně spoutána nějakou
dohodou mezi různými společenstvími. Jejich církve se navíc často štěpí
a mnohdy mívají mezi sebou velmi špatné vztahy. Dokud se křesťanstvo dělilo
na katolíky, protestanty a pravoslavné, jejich sjednocení bylo velice odvážným
snem. Nyní, kdy se k této trojici připojily ještě navíc letniční církve, je jednota
křesťanstva bohužel prakticky vyloučena.
(pokračování příště)

K ZAMYŠLENÍ
Citace z knihy Benedikta Vladimíra Holoty: Co mi dala rodná ves
Str. 109–112

Svezeno, vymláceno
Ve vysokém věku člověk přichází na to, že nejhlubší pravdy života jsou skryty
v obyčejných skutečnostech. Tou nejpotřebnější skutečností k životu je chléb.
12

Měli bychom se nad chlebem zamyslet.
Není to div, že Země každým rokem dává chléb pro 7 miliard lidí? Není to
pohoršení, že ho neumíme rozdělit tak, aby nemuseli lidé mřít na Zemi hlady?
To přece musel někdo předem rozmyslet, aby z jednoho zasetého zrnka
vyrostlo 30, 60, i 100 nových zrnek, abychom nevymřeli hladem! Nebo je to
jenom náhoda, že to tak je?
Náhoda je slepá. Co se ale opakuje po tisíciletí se stále stejnými úžasnými
důsledky a udržuje lidstvo při životě, to nemůže být slepou náhodou, to je
zákonem. A kde je zákon, tam je Zákonodárce. A kde je úžasný zákon života –
je úžasný Původce života!
Zpočátku tišili lidé hlad přímo zrním. Drolili je z klasů a jedli, než přišli na to,
co všechno je v jediném zrnku skryto. Co je v něm skryto, můžeme objevit i po
1000 letech. Můj přítel, zemědělský inženýr, dostal od svého profesora
zemědělské fakulty pokyn: „Zdeňku, máme tu sedm pšeničných zrn z Egypta
starých bezpečně tisíc let. Vezmi jedno zrno a dej ho do roztoku, jestli se
probudí.“ A probudilo se!
Když lidé rozdrtili zrní v kamenném mlýnku na mouku a přidali vodu, bylo tu
těsto. Přidali oheň – a je tu chléb. Prvý a největší objev lidstva. Veškerá snaha
překonat chléb se ukázala jako znehodnocení chleba ve prospěch lidské
poživačnosti. Chléb se dodnes nepřejedl! Chléb upečený z rozdrcených zrn je
novou vysokou kvalitou pro život. Rozemletí je skrytý zákon života na Zemi.
„Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo: odumře-li
však, přinese hojný užitek.“ (Jan 12, 24)
Nebude-li zrno rozdrceno studeným kamenem na mouku, nebude chléb. I my,
nebudeme-li usilovně sami v sobě všechno hříšné drtit láskou a dobrotou
přemáhat zlo, zůstaneme sami. Jako rozdrcení zrna není jeho smrtí, jeho
zničením, ale životodárnou přeměnou v lepší – tak i naše smrt nám život
nebere, ale mění v život vyššího řádu. A co jiného je naše práce a trápení než
drcení neřestí a kříšení cností ve vlastním srdci? Co jiného je milovat bližního
jako sebe než převychovat sebe, člověka žádostivého, v člověka dobrotivého.
Drcení zrna nám dává mouku. Dlouhá litanie analýzy mouky nám zjevuje
nejen možnost udržet život těla, ale i ducha. V písmu čteme, že s chlebem se
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ztotožnil sám Pán Ježíš:
„Já jsem chléb života.“ (Jan 6, 57)
„Kdo jí mne, bude žít ze mne.“ (Jan 6, 57)
Chléb je v bezprostřední blízkosti Boha, proto mu říkáme „Boží dar“.
Velmi záleží na tom, jakou představu si o Pánu Bohu děláme my, lidé třetího
tisíciletí. Většinou si Pána Boha přetváříme podle svých přání. Ale jaký on
opravdu je?
Rozhodně není přísným soudcem. Je náš milující otec!
Co to znamená, na to se zeptejme svatého Františka z Assisi, který měl před
750 lety takovouto představu o Bohu:
•
•
•
•
•

Je tak velký a silný, že je dojatý voláním opuštěné duše, která k němu
křičí ve své bídě.
Je tak živý a blízký, že je vážně ustaraný o osud každého z nás.
Je tak lidský, že umí mít z návratu jediného hříšníka nesmírnou radost.
Je tak vznešený, že se nemusí ukazovat jako strnulý vladař na trůně,
ale jako přítel.
Ačkoliv je věkovitý, věčný, je z nás ze všech nejmladší, je život sám!

A co by řekl dnes o Bohu věřící vědec? Osobně jsem se ptal člena Akademie
věd na otázku víry vědce v Pána Boha a on jako hlavní předmět vědeckého
uvažování a víry v Pána Boha začal mluvit o atomu: „Atom – je pro mne
záměr, ne náhoda. – Atom je projekt. – Dílo. – Projev vůle. – Atomu nelze
upřít stavbu, uspořádanost a pravidla chování. – Já vím, že je to těžké, věřit
v Projektanta atomu, když se na to díváme jen z hlediska vědy. – Je však
nesnadnější věřit, že atom je náhoda. – Za atomem pro mne stojí Bůh. – Hledí
na mne z jediného atomu a volá na mne tak silně, že nejsem schopen najít
průkazné argumenty, jak mu odporovat. – Každý argument totiž mluví pro
Něho. – Kdybych jeho pohledu a volání nedbal, hřešil bych proti Duchu. – Pro
mne je jediný atom nezvratným důkazem Boží existence.“
Benedikt Vladimír Holota
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Pravidelné bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:
čtvrtek:

7.00, 8.00, 18.00 (po mši sv. večerní nešpory)
9.00, 10.15 (pro rodiny s dětmi), 11.30, 18.00
17.30 modlitba růžence
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 sobotu 15. 9. v 19.00 hodin.

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského
ve spolupráci s Husovým sborem CČSH v Praze 7-Holešovicích
vás srdečně zvou na

Slavnostní benefiční koncert
k 20. výročí otevření Hospice Štrasburk a 10. výročí sjednocení řádu
ve středu 12. září 2018 v 19.30 hod. v Husově sboru CČSH v ul.
Farského 3. Účinkuje Dětský pěvecký sbor Radost pod vedením sbormistra
Jana Pirnera. Benefice se koná pod laskavou záštitou J. E. Mons. Václava
Malého, pomocného biskupa pražského a Mgr. Jana Čižinského, starosty
Městské části Praha 7. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na
podporu Hospice Štrasburk a charitativní činnosti řádu.
***
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 9.30–11.30, 14–17.30; Čt 14–15.30; Pá 9–11.30.
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. 9. 2018. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 12 Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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