
 

 

 

 

 

 

Sněženka farní 
    Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 

 
 

Drazí čtenáři, 

Popeleční středa je jasnou branou do postního období. Do doby, kdy se naši 
katechumeni intenzivně připravují na křest, aby svůj život odevzdali Pánu. 

Jejich nadšení a radost je svědectvím, jak Bůh působí v životě člověka. Člověk, 

který přijal Boha za svého, je bohatý, a s důvěrou ho může nazvat Otcem. 

Vždyť nás to naučil sám Kristus. Je-li Bůh v našem životě, naše naděje je 
skutečným světlem v temnotách noci. Postní období je naplněné různými 

obřady a modlitbami. Je to radostný čas vedoucí k velikému svítání. Je to cesta, 

kdy si uvědomujeme, že přes naše hříchy a nedostatky je člověk Bohem 
milovaný. Vím velmi dobře, že člověk naráží na svá omezení, kdy si je vědom, 

jak toho bez milosti Boží mnoho nezmůže. 

 Postní období je také časem, kdy se opět pokoušíme stát se svobodnějšími od 
věcí a zvyklostí, nad kterými nám chybí kontrola. Svoboda je Boží dar, a měli 

bychom po ní toužit. Dává prostor k opravdové lásce, a tak člověk může i lépe 

zahlédnout, že sám Bůh v Ježíši Kristu se zříká všeho, aby se přiblížil 

k člověku a ukázal, co to opravdová láska je. 
 Jarní únor nás namotivoval pořídit si kvetoucí, jemnou krásu a rozsvítit svá 

obydlí jejími barvami. Kéž by naše neokázalé dobré skutky okrášlily náš život, 

Ročník XXVI.                                                                Březen 2020 
 



2 

naši duši. Hledejme motivaci: „Buďte svatí, protože já jsem svatý! Praví 

Hospodin.“ Nebojme se přistupovat k Bohu a nechat se jeho blízkostí uzdravit. 

 Přeji vám radostnou Postní dobu, prožitou se značným nadhledem. 
br. Filip 

 

 

BŘEZEN VE FARNOSTI 
 

Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky. 
 

 

Od 1. března začínají křížové cesty: každou neděli ráno, před dětskou mší 

sv. v 9.45 hodin se koná „dětská křížová cesta“ v Michalské kapli a každý 

pátek se konají křížové cesty od 17.25 hodin také v Michalské kapli. 

 

1. 3. (ne) v 9.00 přijetí mezi čekatele křtu (3., 4. a 5. neděli v březnu 
projdou tito čekatelé obřadem skrutinií, křest proběhne o letošních 

Velikonocích) 

 

Setkání Sekulárního františkánského řádu 
v neděli 1. března bude spojené s vizitací. Setkání zahájíme mší svatou v kapli 

sv. Michala ve 14.30 hodin. Ve 14.00 hodin možnost společné modlitby 
růžence. 

 

18. 3. (st) začíná v ambitech výstava „Petr Pavlíček OFM“ (viz strana 3) 
 

19. 3. (čt) Slavnost sv. Josefa 

 
20. 3. (pá) „24 hodin pro Pána“ – program: 

18.00 mše svatá 

19.00 modlitba nešpor 

19.30 tichá eucharistická adorace 
20.30 velká modlitba Božího milosrdenství (pokání, vyznání, obnova, 

chvála, Písmo, ticho, zpěvy chvály, meditace) 

22.30 tichá adorace 
23.30 svátostné požehnání 

 

Po celou dobu budou k dispozici dva až tři zpovědníci! 



_____________________________________________________ 

Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – březen 2020 3 

25. 3. (st) Slavnost zvěstování Páně 

 

26. 3. (čt) Moderovaná adorace v 19.15 hodin v kapli sv. Michala 
 

Změna času na letní 
V neděli 29. března v noci ve 2.00 hodiny dochází ke změně času na letní, 

ať tedy nepřijdete o hodinu později na ranní mši svatou. 

 
5. 4. Květná neděle – společná mše sv. v 9.30 hodin a Křížová cesta na 

Petříně v 15.00 hodin (vede o. Bonaventura) 

 

* * * 

 

Výstava o životě a díle P. Petra Pavlíčka OFM 
Milé sestry, milí bratři, 

jménem Provincie bratří františkánů od Panny Marie Sněžné v Praze a 
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Anežky České Praha Spořilov si vás 

dovolujeme pozvat na následující kulturní akci. 

 Ve čtvrtek 27. února v 17.00 v kostele sv. Anežky na Spořilově proběhlo 
zahájení výstavy o P. Petru Pavlíčkovi OFM (1902–1982), který je 

pozoruhodnou postavou 20. století jak františkánského řádu, tak i církve vůbec. 

V roce 2000 byl zahájen proces jeho blahořečení. Své prožitky spojené se 

světovými válkami (např. boje a zajetí v Normandii v roce 1944), se zjevením 
Panny Marie ve Fatimě a také se svou složitou cestou víry zúročil v založení 

celosvětového Modlitebního společenství za církev a svět – RSK. Tomuto 

hnutí se mimo jiné připisuje zásadní podíl na tom, že v roce 1955 po složitých 
jednáních sovětská vojska opustila Rakousko, což se tehdy považovalo 

fakticky za zázrak. 

 Tato jedinečná výstava, zřejmě vůbec první svého druhu, zachycuje život 
P. Petra Pavlíčka právě v kontextu pohnutých dějinných událostí, ale i v rámci 

českého prostředí. Představuje proto jednak různé už publikované, ale také 

dosud neznámé dokumenty, fotografie, texty. Navíc zde jsou vystaveny i jeho 

vzácné osobní věci, hábit, solideo či kněžský ornát. 
 Výstava se uskuteční v Praze na dvou místech. Zahájení na Spořilově se 

osobně zúčastnili zástupci RSK, paní Traude Gallhofer, předsedkyně RSK a 

P. Benno Mikocki, duchovní vůdce RSK. Po Spořilově bude výstava 
přemístěna do ambitu kláštera Panny Marie Sněžné v Praze, kde proběhne 

vernisáž ve středu 18. března 2020 v 19.00. 



4 

 Výstava je přístupná na Spořilově ve všední den od 17.00 hodin do 20.00 

hodin a v neděli od 8.00 do 12.00, v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné 

denně od 10.00 do 17.00 hodin. 
 V případě zájmu o komentovanou prohlídku v průběhu dne kontaktujte br. 

Regaláta (regalat@ofm.cz). 

 Jste srdečně zváni! 
Za pořadatele 

br. Petr Regalát Beneš OFM 

Marie Klára Myslilová SFŘ 

 

 

* * * 

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ KLUBU 

SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÝCH SENIORŮ 

V PRAZE 11, 
které se koná v pondělí dne 9. března 2020 od 16.00 hodin 

v klubovně Komunitního centra blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty, Jižní 

Město (stanice metra C Háje, stanice Modrá škola autobusu č. 125, 154. 165, 
170, 197 a 203). 

 

Jako host mezi nás přijde 

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD., historik 
 

téma besedy 

Velehradská pouť 1985 
 

 
Program besed v roce 2020 

6. dubna – P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, PhD.: Velikonoční zamyšlení 

11. května – PhDr. Tomáš Láně: Turecko 

 
Těšíme se opět na setkání s vámi a na vaše náměty 

Mgr. Pavel Urban, Ing. Karel Tomek a JUDr. Jan Decker 
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OHLÉDNUTÍ 
 

 

MENE TEKEL se vzpomínkou na Josefa Toufara 
14. ročník festivalu proti totalitě MENE TEKEL odstartoval v pondělí 24. 

února ve 13.00 hodin vernisáží výstavy Cesty ke svobodě v ambitu kláštera 
Panny Marie Sněžné na pražském Jungmannově náměstí. Během celého týdne 

nejrůznější kulturní instituce v Praze (doprovodný program byl i v Brně a 

Uherském Hradišti) přinesly svědectví o zločinnosti komunistického režimu. 

 Festival, který se každoročně koná ve dnech únorového výročí 
komunistického převratu v roce 1948, vyvrcholil ekumenickou bohoslužbou ve 

svatovítské katedrále  v neděli 1. března. 

 Ekumenické bohoslužbě, na jejíž organizaci se spolu s pražským 
arcibiskupstvím podílela i Ekumenická rada církví, předsedal kardinál 

Dominik Duka. Spolu se Smíšeným pěveckým sborem ČVUT ji hudebně 

doprovodil i katedrální sbor. Regenschori svatovítské katedrály Josef Kšica je 
spolu s Janem Steyerem rovněž tvůrcem hudební dramaturgie ekumenické 

bohoslužby. Během akce si přítomní připomněli 70. výročí umučení 

číhošťského faráře Josefa Toufara textem publicisty Miloše Doležala Křížová 

cesta, který vznikl právě při příležitosti letošního kulatého výročí Toufarovy 
smrti. V textech jsou použity fragmenty z kázání a promluv P. Josefa Toufara, 

z básní Bohuslava Reynka, z textu sv. Jana od Kříže, z výslechových protokolů 

příslušníků StB a ze svědeckých výpovědí pamětníků. 
apha 

 

 

Farní ples – Sbírka pro Kashitu 
V postní době probíhá finanční sbírka na výstavbu střední školy v Kashitu. 

V kapli u sv. Antonína je kasička, kam můžete vhazovat své příspěvky. 
 

Vážení příznivci, přátelé, 

představujeme vám návrh projektu „naší“ střední školy v Kashitu, ve 
venkovské oblasti v Zambii, kterou chceme spolu s vámi a dalšími partnery 

postavit. Bude sestávat z několika budov, včetně internátu pro studenty 

i rodiny učitelů, dobrovolníky a z laboratoří, dílen… Proč vůbec chceme 
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střední školu právě v Kashitu? Co všechno projekt zahrnuje? Jak školu 

postavíme? 
 Stavební návrh vypracovali Ing. arch. Jan Rosík a Ing. Petr Čanda na základě 

návštěv v roce 2011 a 2018. Návrh se opírá o principy udržitelnosti, 

energetické optimalizace, obnovitelných materiálů, nenáročných technologií 
a architekturu odpovídající potřebám a zkušenostem lidí v Kashitu. Návrh 

především počítá s tím, že školu budou stavět sami místní lidé – po 

zaškolení a pod dohledem odborníků/stavařů z ČR. 
 Do léta 2021 je potřeba získat přes 1 000 000 Kč, aby bylo možné realizovat 

první fázi projektu – postavit první tři budovy, které budou v budoucnu sloužit 

jako učebny a sklad. Nejdražší z této části bude nákup a dovezení 
automatického lisu na výrobu kvádrů z hlíny. 

 Všechny naše aktivity (benefiční akce, výtěžek z plesu – letos 26 079 Kč – 

a veřejná sbírka) aktuálně směřují k tomuto cíli. 
Spolek Přátelé New Renato 

 

 
 

Bratři Filip, Eliáš a Bonaventura na plese 
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Hospodaření farnosti v roce 2019 

 
Příjmy: Největším zdrojem příjmů byly dary. Jednalo se o několik 

mimořádně vysokých jednorázových darů a také vzrostly pravidelné měsíční 

příspěvky na účet farnosti. 

 

Výdaje: 

Z přijatých běžných sbírek se odvádí 25 % Provincii bratří františkánů 

a 10 % do svépomocného fondu Arcibiskupství pražského. Účelové sbírky se 

odvádějí celé. Bohoslužebné výdaje zahrnují hostie, víno, svíčky, květiny 
a liturgické oděvy. 

Kostelník Martin Dostál ukončil pracovní poměr dohodou koncem ledna, 

jiného zaměstnance farnost neměla. Farář a farní vikáři byli placeni 
arcibiskupstvím. 

V pokladně a na běžném účtu bylo ke konci roku celkem 926 007 Kč. 

 

František Jirsa 
 

Příjmy [Kč] Výdaje [Kč] 

Dary 1 234 716 Odvody ze sbírek 229 872 

Sbírky 707 297 Odvod účelových sbírek 266 656 

Sbírky účelové 266 656 Hudba při bohoslužbách 302 500 

Farní tábor 63 500 Ozvučení kostela 262 823 

Pronájmy 4 000 Elektřina a plyn 120 221 

Brožurky PMS 3 908 Tisk 98 327 

  Bohoslužebné výdaje 88 037 

  Farní tábor 77 500 

  Dary 29 757 

  Farní akce 25 237 

  Kostelník (plat, odvody) 21 532 

  Výpočetní technika 19 796 

  Telefony 15 390 

  Ostatní drobné výdaje 41 194 

Příjmy celkem 2 280 077 Výdaje celkem 1 598 842 
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MYBIBLE (1. ČÁST) 
[maj bajbl] 
 

Bonaventura Ondřej Čapek OFM 

 
Milí farníci. Letošní rok je rokem Bible, a proto jsem se rozhodl, že v novém 

seriálu se budu věnovat právě Písmu Svatému. Dlouho jsem váhal, o čem 

vlastně psát. Důležité části Písma všichni znáte. Ty méně důležité nejsou tak 
podstatné. Přemýšlel jsem, že bych napsal nějaké moudré statě z biblických 

komentářů, slovníků, z poznatků biblické archeologie, nebo že bych rozebíral 

různé překlady a zkoušel co nejvíce zprostředkovat originální texty Starého 
i Nového Zákona. Rozhodl jsem se, že vás tak trochu pozvu domů. Ukážu vám 

některé stránky Písma velmi osobníma očima. Nikoliv, co o textu říkají 

komentáře, co o něm říkají archeologové a lingvisti, ani, co o něm říkají 
církevní otcové, či kazatelé. Prostě chci vám nabídnout pasáže, které zasáhly 

mne, a tak se podělit o svoji zkušenost. Odtud tedy název seriálu: MyBible (= 

MojeBible). V průběhu let mě oslovily určité části Písma, a tak jsem zvolil 

následující úryvky: 
 

(1992): Dej mu i košili (Mt 5,38–42) 

 
(2000): Nepřihodí se ti nic zlého (Žl 91) 

 

(2001): Gedeonovo rouno (Sd 6,36–40) 

 
(2002): Pohleďte na Šúlamitku (Pís 7,1–6) 

 

(2003): Mám vlastními zuby nést své tělo? (Job 13,13–28) 
 

(2004): Na počátku bylo Slovo (Jan 1,1–5) 

 
(2005): Otcové jedli nezralé hrozny (Ez 18,1–4) 

 

(2006): Nikdo nás neodloučí od lásky Kristovy (Řím 8,31–39) 

 
Možná někoho může překvapit, proč zde chybí takové ty klasické pasáže, jako 

Marnotratný syn, Hospodin je můj pastýř, nebo Jan 3,16. Určitě to není proto, 

že bych tyto úryvky neměl rád. A také to není proto, že bych chtěl vystoupit 
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z šedivého středu a být zajímavý neobvyklou volbou. Možná jsem neměl ani 

napsat, že jsem si své pasáže vyvolil, ale spíše mi je Pán připravil. Prostě se mi 

v mém životě nějak „staly“. 
 

Většinu těchto úryvků jsem již komentoval při kázáních, hodinách 

náboženství, nebo jako rádce při svátosti smíření. Může se proto stát, že 
některé mé komentáře už budete znát. Ale doufám, že i tak vám bude tento 

seriál k užitku a že i vás povzbudí k četbě Božího Slova a k tomu, abyste z něj 

také žili. 
 

(pokračování příště) 

 

 
 

K ZAMYŠLENÍ 
 
Milosrdný Ježíši, pomoz mi, rozteskni mou duši po tvé blízkosti, po všem 
krásném, co duši k tobě vede a dovede! 

 

S lítostí prosím: Odpusť, Pane, mé viny! 

 
 

Mystérium 

aneb co se děje při zpovědi 
 
Na první pohled naprosto zbytečná otázka. „Jdu ke zpovědi, řeknu tam ty svoje 

hříchy, kněz mi řekne, že mám všechno dělat jinak, pak zamumlá něco 

divného, udělá nade mnou kříž a mám zase měsíc klid.“ Ano, i takhle je možné 
vnímat svátost smíření… Co se vlastně děje při zpovědi? Bude to chtít trochu 

teologie… 

 
(…) Bůh moc dobře ví, že nikdo, opravdu nikdo není spravedlivý. Moc dobře 

vidí do našich srdcí a vidí všechny naše nevěrnosti, hříchy a selhání. Vidí 

všechny naše pády, naši nelásku a naše NE vůči němu. Ale také v nás vidí své 

dílo – své děti – a svůj obraz, který do nás při stvoření vložil a který my jsme 
znečistili a poškodili, ale nezničili. A také, daleko víc než my sami, ví, jak moc 

potřebujeme od všeho zla očistit. První velký dar očištění – to je křest. Základ 
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všech svátostí, který odpouští dědičnou vinu i všechny osobní hříchy a vytváří 

pevný vztah člověka s Ježíšem Kristem a jeho církví. Vztah, který trvá navždy. 

 
Ale jako by to bylo málo – lidem to nestačí. A tak Bůh, který vede 

k odpouštění, na nás ukazuje, jak je velkorysý a odpouští nám dál – ne jednou, 

ne třikrát, ne sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát. V jazyce Bible je toto číslo 
symbolem plnosti a neomezenosti. Bůh nám nabízí možnost znovu vztah se 

sebou obnovovat a očišťovat. 

 
A ustanovil k tomu svátost, při které on nás smiřuje se sebou. Nejsme to my, 

kdo se očišťujeme ze svého hříchu – je to on, který nás z našich hříchů 

očišťuje. Jak řekli farizeové Ježíšovi – pravdu, kterou si v tu chvíli asi vůbec 

neuvědomili: „Hříchy může odpouštět jenom Bůh.“ Je to náš Bůh, který 
podstoupil utrpení kříže ne proto, aby nám dokázal, jaký je borec a že je daleko 

lepší, spravedlivější a dokonalejší než my – ale podstoupil ho za nás, aby nás 

k sobě z našeho hříchu a slabosti pozvedl. 
 

Aby jeho láska, konkrétně v jeho projevu milosrdenství a odpuštění, byla pro 

nás lidi viditelná a použitelná, daroval člověku další velkou milost – možnost 
odpuštění hříchu skrze člověka. Dal svým apoštolům moc zprostředkovat Boží 

odpuštění. Biskupové, nástupci apoštolů, přesně tuto moc (tzv. jurisdikci) 

předávají kněžím. (…) 

 
Můžeme tedy přicházet ke kněžím a oni nám mohou zprostředkovat Boží 

odpuštění. Jednou mi při náboženství jeden žáček položil otázku, kterou známe 

možná všichni: „Proč musíme chodit ke zpovědi, proč vyznávat své hříchy 
před knězem, když je Bůh tak mocný, že nám může odpustit i bez zpovědi?“ 

No, co na to odpovědět? (…) 

 

Nakonec jsem na to přišel. „Dobře,“ řekl jsem, „když uděláš hřích a budeš ho 
moc upřímně litovat, odpustí ti Bůh?“ Odpověděl: „Ano.“ A zeptal jsem se: 

„A jak to poznáš? Přestaneš mít výčitky? Uslyšíš nějaký hlas z nebe? Uvidíš 

znamení na nebi nebo aspoň na stropě?“ V tu chvíli jsem si i já uvědomil, co to 
znamená definice svátosti jako „viditelné působení neviditelné milosti“. Boží 

odpuštění, byť konkrétního, ale duchovního charakteru, můžu ve svátosti 

smíření zakusit, slyšet a vidět. A to je jistota, že mi Bůh odpouští. Úleva 
a radost ze znovuobnovení Boží milosti v srdci člověka je z velké části 

způsobená právě tím, že člověk zakouší jistotu (viditelného) znamení Boží 

milosti. 
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Nevím, jestli jste se někdy zaposlouchali do věty, kterou říká kněz na vrcholu 

zpovědi. Je nádherná. 

 
„Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se 

sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha; 

ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. 
Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ 

 

Myslím, že stoji za to se nad tímto krásným trojičním vyznáním čas od času 
zamyslet a nechat ho v srdci probudit opravdovou vděčnost. 

 

A odpovědět veliké a upřímné: „AMEN!“ 

 
Citováno: P. Robert Bergman: Životní cesta hříšníkova, aneb blog o zpovědi, 

str. 32–34. Vydalo nakladatelství Powerprint, Praha 2013 

(redakčně kráceno) 
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Pravidelné bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné 
všední dny: 7.00, 8.00, 18.00 (po mši sv. večerní nešpory) 

neděle:  9.00, 10.15 (pro rodiny s dětmi), 11.30, 18.00 

denně:  17.30 modlitba růžence 

čtvrtek:  19.00–20.00 tichá adorace v kapli sv. Michala 
čtvrtý čtvrtek v měsíci moderovaná adorace s hudbou 

Pobožnost u hrobu 14 mučedníků bude v pondělí 16. 3. v 19.00 hodin. 

 

 
 

Z masopustního setkání farnosti 

 
Fara: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, pms@efara.cz, tel.: 222 246 243 

Farář: P. Filip Jan Rathouský OFM 

Farní vikář: P. Bonaventura Ondřej Čapek OFM 
Hodiny pro veřejnost: Po, Út (pouze po předchozí domluvě s farářem); 

St 14–17.30; Čt 14–15.30; Pá 9–11.30. 

Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz ________________________________________________________ 
Redakce Sněženky: A. a Z. Bohdaneckých, Ž. Ludvíková, tel: 604 238 059, bohdik@gmail.com 
Uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2020. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1 
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 10 Kč. Neprodejné. 
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. 

 


