
 

 

 

 

 

 

Sněženka farní 
    Zpravodaj  farnosti  Panny  Marie  Sněžné  v  Praze 

 

 

 

Drazí čtenáři! 
Chtěl bych dnes na prvním místě poděkovat Bohu za společenství církve. 

Děkuji Mu za možnost opět se setkávat při bohoslužbách. Děkuji Mu za déšť 

i za žízeň, která touží být uhašena. Za touhu po naplnění a za Jeho Svatého 
Ducha. Děkuji Mu za dary bázně a úžasu, které se otevírají v člověku při 

pohledu na krásu stvoření. 

 Děkuji Mu i za čas, který jsme prožili a prožíváme, a který nám ukázal život 
z jiné strany. Snad všichni nějak hodnotíme uplynulou dobu virové pandemie. 

Toto období bychom měli brát jako výzvu. Zjistili jsme, že přenos, byť 

v nejlepším rozlišení, nestačí a nemůže nahradit osobní účast na společenství 

církve. Svátosti je možné přijímat pouze fyzicky v osobní účasti. Je možné 
několikrát si pustit myšlenky z kázání, a to je pochopitelně dobře, ale 

eucharistie, setkání s živým Kristem, to vskutku není. Rád se dívám na pořady 

o jídle a vaření, ale nikdy jsem onen pokrm neochutnal. Jen jsem si domyslel 
vůni i chuť. A to je málo. 

 Tímto bych chtěl povzbudit každého, pokud je mu to možné, aby se 

nespokojil s pasivním přenosem, ale toužil po osobním setkání s Kristem 

v eucharistii, ve společenství. Sluch nám sice nebrání přijímat Boží slovo 

Ročník XXVI.                                                               Červen 2020 
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z různých přenosů, ale chleba se člověk nenají, když ho nedrží v ruce a neklade 

do svých úst. 

 O Svatodušní vigilii jsme prožili velikou a hlubokou radost. Šest 
katechumenů přijalo svátosti. Kéž by jejich touha nikdy neuvadla a byli 

světlem světa, jako by ostatně měl být každý křesťan. Pomáhejme jim svou 

radou, příkladem i modlitbou. 
 (Červen je celý zardělý, první jahody, třešně v sadu, je marné doufat, že 

z nich nepokradu… J. R.) 

 Dobrou chuť (k životu) 😊 

 

Váš Filip 
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ČERVEN VE FARNOSTI 
 

Pro aktuální informace sledujte, prosím, nástěnku a ohlášky. 

 

 
  1. 6. (po) Památka Panny Marie Matky církve 

 
  4. 6.  (čt) Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze 

 

  7. 6. (ne) Slavnost Nejsvětější Trojice 
 

11. 6. (čt) Slavnost Těla a krve Páně 

 

12. 6. (pá) Noc kostelů 
 

12. 6.–14. 6. Rodinný Hájek 

 
16. 6. (út) Farní rada 

 

19. 6. (pá) Slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova 
 

20. 6. (so) Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 

 

21. 6. (ne) 1. svaté přijímání u PMS – obě ranní mše sv. spojené v 9.30 
 

24. 6. (st) Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

 

28. 6. (ne) Poslední dětská mše sv. před prázdninami 

 

29. 6. (po) Slavnost sv. Petra a Pavla (řeholní svátek br. Pavla) 
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Výstava o P. Petrovi Pavlíčkovi OFM 
Od 26. 5. do 30. 6. 2020 je v Praze k vidění jedinečná výstava svého druhu. 

Věnuje se životu a odkazu P. Petra Pavlíčka OFM, zakladatele celosvětového 

Modlitebního společenství za církev a svět – RSK. 

P. Petr Pavlíček OFM (1902–1982) 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 po složitých jednáních sovětská vojska opustila v roce 
1955 Rakousko, což se tehdy považovalo fakticky za zázrak. 

 Tato jedinečná výstava, zřejmě vůbec první svého druhu, zachycuje život 

P. Petra Pavlíčka nejen 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 jsou zde i jeho vzácné 

osobní věci, hábit, solideo či kněžský ornát. 

 

 

Noc kostelů 2020 
Přivádíš tmu, noc se snese… 
Dne 12. 6. 2020 se v naší farnosti uskuteční 12. ročník Noci kostelů. Termín 

byl, vzhledem k okolnostem posledních měsíců, o týden posunut. Vývoj 

situace počítal i s posunem termínu na podzim. Ačkoli nikdo nevěděl, co bude, 
a omezení byla velká (např. v počtech lidí), přesto jsme se rozhodli náš chrám 

otevřít a dát lidem prostor alespoň ke ztišení a osobní modlitbě. Kostel bude 

otevřen přibližně do 23 hodin bez doprovodného programu. Motto Noci 
kostelů 2020 vychází z žalmu 104, veršů 19–24. V Českém ekumenickém 

překladu znějí tyto verše přesně takto: „Učinil jsi měsíc k určování času, 

slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží 

zvěří; lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. Slunce vychází 
a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. Člověk vyjde za svou prací 

a koná službu až do večera. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi 

učinil moudře; země je plná tvých tvorů.“ 
 

Alena Bohdanecká 
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MYBIBLE (3. ČÁST) 
[maj bajbl] 
 

Bonaventura Ondřej Čapek OFM 

 
2000: Nepřihodí se ti nic zlého (Žl 91) 

 

Bylo to asi v roce 2000. Jednou jsem se v nedělní podvečer zatoulal do 
Strahovského kláštera, kde se bratři premonstráti právě modlili kompletář. Už 

předtím jsem slýchával, že na hoře Siónu – jak se Strahovu přezdívá – pěstují 

liturgii ve velkém stylu, ale takovou nádheru jsem vůbec nečekal. Bratři prošli 
ve vznešeném průvodu do chórových lavic, zpěv antifon se důstojně linul mezi 

oltáříky baziliky a odpovídaly jim sezpívané hlasy bratří podpořené věřícím 

lidem. Celé toto dění mě uvedlo do hlubokého pokoje a usebrání. Musel jsem 

pak chodit na Strahov znovu a znovu a doma jsem si našel v kancionálu noty 
P. Josefa Olejníka, podle nichž jsem si přehrával melodie jednotlivých hymnů 

a responsorií, abych alespoň trochu obnovil atmosféru, kterou jsem zakusil na 

Strahově. 
 

Centrálním textem nedělního kompletáře je pak Žalm 91, který bych zde chtěl 

trochu rozebrat: 

 

 
 
Kdo žije pod ochranou Nejvyššího, * přebývá v stínu Všemohoucího, 
ať říká Pánu: Tys mé útočiště, * můj hrad a Bůh můj, v nějž mám důvěru. 

 

Vždyť on tě zachraňuje z tenat lovců, * před slovem, které zkázu přináší. 

On zastíní tě svými perutěmi, * pod jeho křídly dojdeš ochrany. 
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Nebudeš strachovat se nočních příšer * a šípů, které za dne létají, 

nákazy, která v temnotách se plíží, * moru, jenž řádí za bílého dne. 

 

I když jich padne po tvém boku tisíc, * ba deset tisíc po tvé pravici, 

záhuba přesto tebe nedosáhne, * vždyť jeho věrnost je tvůj kryt a štít. 

Naopak, na své oči budeš vidět, * spatříš, jak hříšné stíhá odplata. 

Co ty však? Pán je tvoje útočiště, * ty Nejvyššího vzal sis k ochraně. 
 

Proto nic zlého se ti nepřihodí, * nepřijde žádná rána na tvůj stan. 

Vždyť kvůli tobě andělům dal příkaz, * na všech tvých cestách být ti ochránci. 

A proto budou na rukou tě nosit, * aby ses neporanil o kámen. 

A budeš kráčet po hadech a štírech, * a lva i draka klidně zašlápneš. 

 

Že je mi oddán, já ho vysvobodím, * ochráním, že se k mému jménu zná. 

Vyslyším ho, když mě bude vzývat, + budu s ním v každém jeho soužení, * zachráním 
ho a ke cti pozvednu. 

Dosyta obdařím ho dlouhým věkem * a svoji spásu mu dám uvidět. 

 

 
Celý žalm má atmosféru důvěrného spočinutí v Bohu. Vypadá to, že žalmista 

byl ve veliké tísni a utekl se k Hospodinu. Vyjmenovává celou řadu nebezpečí: 

tenata lovců, slovo zkázy, noční příšery, šípy, nákazu, mor, padlé tisíce 
i desetitisíce, lva, hady, štíry, každé soužení. Nic z toho se ho ale nemá 

dotknout, na všechno má Bůh svoji odpověď. Vím, že mi pak tento žalm byl 

i odpovědí na útoky na Světové Obchodní Centrum v New Yorku dne 11. 9. 

2001. Nejen, že tehdy zahynuly tisíce nevinných lidí, ale mnoho lidí mělo 
veliký strach, že nastane 3. světová válka. Že si to USA rozdají s Araby 

a vypukne globální konflikt. A tehdy slova: „I když padne po tvém boku 

tisíc...“ dostala dost aktuální smysl. 
 

Žalm se dostal na pořad dne také v posledních měsících. V druhé polovině 

března nikdo nevěděl, jak se rozvine koronavirová epidemie, nikdo nedokázal 
odhadnout, zda Bergamo (nejpostiženější část Itálie, kde se jim kostely plnily 

rakvemi zemřelými na COVID) není jen začátek globální katastrofy. 

A skutečně epidemiologové s vážnou tváří tvrdili, že v ČR bude v půli dubna 

15 tisíc nakažených. Díky karanténě zůstala naše komunita bratří více 
pohromadě a každý večer se modlila Žalm 91: 

 

Nemusíš se bát noční hrůzy, * šípu létajícího ve dne, 
moru, který se plíží ve tmě, * nákazy, jež pustoší o polednách. 
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Za takových okolností tyto verše rozhodně nezněly jako citát starobylé básně, 

ale spíše se staly naléhavou modlitbou před Hospodinovou tváří. Bohu díky, že 

nejhorší z epidemie máme již za sebou a že se nerealizoval žádný z černých 
scénářů, podobně jako po roce 2001 nepropukl globální konflikt. Jsme totiž 

pod Boží ochranou a ve stínu jeho křídel můžeme najít útočiště. 

 
(pokračování příště) 

 

 

 
 

K ZAMYŠLENÍ 
 

Dary Ducha Svatého 
 
Duch Svatý tvoří duši, životní mízu církve i každého jednotlivého křesťana. Je 

Boží láskou, která z našeho srdce činí svůj příbytek a vstupuje s námi do 

společenství. Duch Svatý je stále s námi, vždycky v nás, v našem srdci. 
 

Duch samotný je povýtce „Božím darem“ (srov. Jan 4,10). Je to dar Boží 

a uděluje tomu, kdo jej přijímá, rozmanité duchovní dary. Církev jich 
vypočítává sedm. Toto číslo symbolicky vyjadřuje plnost, úplnost. Dary Ducha 

Svatého jsou: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží. 

 

Dar moudrosti 

U tohoto prvního daru Ducha Svatého nejde o pouhý lidský důvtip, který je 

plodem poznání a zkušenosti. Moudrost je milost dívat se na každou věc, 

každou situaci, na každý problém Božíma očima. Dar moudrosti vyplývá 
samozřejmě z důvěrnosti s Bohem, z niterného vztahu dětí s Otcem. Máme-li 

tento vztah, Duch Svatý nás obdarovává moudrostí. Jsme-li ve společenství 

s Pánem, Duch Svatý jako by proměňoval naše srdce a dával mu vnímat 
veškerou svoji vřelost a náklonnost. 

Je to něco, co si nelze vytvořit a co si nemůžeme opatřit sami ze sebe. Je to dar, 

který Bůh dává těm, kteří se poddávají Duchu Svatému. Máme v sobě, ve svém 

srdci, Ducha Svatého; můžeme Mu naslouchat a můžeme Mu nenaslouchat. 
Nasloucháme-li Duchu Svatému, učí nás této cestě moudrosti, obdarovává nás 

moudrostí, která je viděním Božíma očima, slyšením sluchem Božím, 

milováním srdcem Boha, souzením věcí Božím soudem. Toto je moudrost, 
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kterou nám dává Duch Svatý a všichni ji můžeme mít. Jenom o ni musíme 

Ducha Svatého prosit. 

 
Dar rozumu 

Druhý ze sedmi darů Ducha Svatého je dar rozumu. Nejedná se zde o lidskou 

inteligenci, o intelektuální schopnost, kterou můžeme být nadáni více či méně. 
Jde o milost, kterou jenom Duch Svatý může dát a která v křesťanovi probouzí 

schopnost překročit vnější aspekt reality a probádat hlubiny Božího myšlení 

a Jeho plán spásy. Někdo totiž může chápat určitou situaci lidskou inteligencí, 
rozvážností, a to je dobře. Avšak účinkem daru rozumu je chápání této situace 

do hloubky tak, jak ji chápe Bůh. 

 

Dar rozumu se úzce pojí k víře. Když Duch Svatý přebývá v našem srdci 
a osvěcuje naši mysl, umožňuje nám den za dnem růst v chápání toho, co Pán 

řekl a učinil. Sám Ježíš řekl svým učedníkům: pošlu vám Ducha Svatého, který 

vám umožní chápat vše, co jsem vás učil: rozumět Ježíšovu učení, chápat Jeho 
Slovo, jeho evangelium, rozumět Božímu slovu. Někdo může číst evangelium 

a něčemu rozumět, ale čteme-li evangelium s tímto darem Ducha Svatého, 

můžeme porozumět hloubce Božích slov. A to je velký dar, o který máme 
prosit všichni a společně: Dej nám, Pane, dar rozumu. 

 

Dar rady 

Třetím z darů Ducha Svatého, je dar rady. Jeden z úryvků Žaltáře říká: 
„Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.“ 

(Žl 16,7). Víme jak důležitá je možnost spolehnout se v delikátních situacích 

na radu moudrých lidí, kteří nás mají rádi. Skrze dar rady osvěcuje sám Bůh 
svým Duchem naše srdce, aby nám dal pochopit, jak máme správně mluvit či 

jednat a kterou cestou se ubírat. 

 

Duch Svatý, jakmile Jej přijmeme a uhostíme ve svém srdci, nás ihned 
vybavuje vnímavostí ke Svému hlasu a usměrňuje naše myšlenky, cítění 

a úmysly podle Božího srdce. Současně nás stále více nabádá, abychom svůj 

vnitřní zrak obrátili k Ježíši jakožto vzoru našeho způsobu jednání 
a vztahování k Bohu Otci a bratřím. Rada je tedy dar, kterým Duch Svatý 

uschopňuje naše svědomí učinit konkrétní rozhodnutí ve společenství s Bohem 

podle Ježíšovy logiky a Jeho evangelia. Takto nám Duch Svatý dává vnitřně 
růst, umožňuje nám růst pozitivně a ve společenství a pomáhá nám 

nepropadnout egoismu a vlastnímu způsobu vidění věcí. Podstatnou 

podmínkou tohoto daru je modlitba, kterou známe od dětství. Modlit se ale 

máme i vlastními slovy. Prosit Pána: „Pomoz mi, Pane, poraď mi, co mám 
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nyní dělat.“ Využijme každé volné chvíle k prosbě o udělení daru rady. A také 

se naučme klást Pánu otázky: Jaká je Tvoje vůle? Co se líbí Tobě? Takto v nás 

uzrává hluboký, takřka přirozený souzvuk v Duchu a zakoušíme, jak pravdivá 
jsou Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Nedělejte si starosti, jak nebo co 

máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit.“ (Mt 10,19–

20) Jako všechny ostatní dary Ducha je také dar rady pokladem celého 
křesťanského společenství. Pán k nám promlouvá nejen ve skrytu srdce, ale 

také skrze hlas a svědectví bratří, kteří nám v komplikovaných a významných 

životních situacích pomohou osvítit naše srdce, abychom rozpoznali Pánovu 
vůli. Pán nám je pošle do cesty, možná to bude někdo z přátel, z rodiny nebo 

i člověk, kterého potkáme jen „náhodou“. 

 

Dar síly 

Pán vždy přichází, aby nás podpořil v naší slabosti. A činí to zvláštním svým 

čtvrtým darem, totiž silou. Jedno podobenství, které vypráví Ježíš, nám 

pomáhá pochopit důležitost tohoto daru. Rozsévač vychází rozsévat. Ne každé 
sémě, které zaseje, však přinese plody. Jedině to, které padne na dobrou půdu, 

může vyrůst a přinést užitek (srov. Mk 4,3–9; Mt 13,3–9; Lk 8,4–8). Jak 

vysvětluje sám Ježíš svým učedníkům, rozsévačem je Otec, který svoje Slovo 
hojně rozsévá. Sémě však často narazí na vyprahlost našeho srdce, a třebaže je 

přijato, hrozí mu, že nepřinese plod. Darem síly však Duch Svatý osvobozuje 

půdu našeho srdce, osvobozuje srdce od apatie, nejistot a všech obav, které jej 

brzdí, aby tak Pánovo Slovo bylo opravdově a radostně uváděno ve skutek. 
Tento dar síly nám vpravdě pomáhá, dodává nám sílu a také nás zbavuje 

mnoha zábran. 

 
Stane se, že se vyskytnou také obtížné chvíle a mezní situace, ve kterých se dar 

síly projevuje mimořádně. Církev svědčí o mnoha bratřích a sestrách, kteří čelí 

obzvláště tvrdým a bolestným zkušenostem, jež otřásají jejich životem 

a životem jejich drahých. Mnozí neváhali dát vlastní život jen proto, aby 
zůstali věrni Pánu a Jeho evangeliu. A pomysleme i na muže a ženy, kteří těžce 

zápasí o to, aby zajistili rodinu a vychovali děti. Umožňuje jim to dar síly, 

který jim napomáhá. Tito naši bratři a sestry jsou svatí. Jsou to skrytí světci 
každodennosti. Mají právě tento dar síly, aby pokračovali v konání svých 

povinností jako lidé, otcové, matky, bratři, sestry a občané. Prospěje nám, když 

se nad těmito lidmi zamyslíme. Mohou-li dělat něco takového, proč bych 
nemohl také já? A prosme pak Pána o dar síly. „Všechno mohu v tom, který mi 

dává sílu.“ (Flp 4,13) Pán nás nezkouší více, než jsme schopni snést. Je vždy 

s námi. 
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Někdy můžeme být pokoušeni nechat se strhnout leností či ještě hůře 

sklíčeností, zvláště tváří v tvář námahám a životním zkouškám. V těchto 
případech neklesejme na mysli, ale vzývejme Ducha Svatého, aby darem síly 

pozvedl naše srdce a vlil novou sílu a nové nadšení našemu životu a našemu 

následování Ježíše.  
 

(pokračování příště) 

 
Zdroj: Zdislava Nosková: Eliška Pretschnerová a Duch Svatý. TRITON 2017 

 

Citováno: str. 20, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 33, 37–40 (Katecheze papeže 

Františka o darech Ducha Svatého). 
 

 

Výběr: Redakce 
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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 15. 6. v 19.00 hodin. 
 
 

* * * 
 

Milí přátelé zvu Vás, abyste se zúčastnili 

  

FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

 

Tato soutěž je letos poprvé pro děti v kategorii 7-11 a 12-17 let, a zároveň i pro rodiče 

a dospěláky. Můžete pořídit nové záběry a stejně tak můžete vyštrachat staré 
fotografie. Prohledejte doma šuplíky, své foto archivy, paměťové karty, externí 

úložiště a hledejte v nich snímky Václaváku a Příkopů, které byste mohli do letošního 

ročníku přihlásit. Je to jednoduché: stačí otevřít stránky https://soutez.cewe-

fotokniha.cz/dve-tvare-prahy-2020, zaregistrovat se a fotografie nahrát. 

 

Uzávěrka fotosoutěže je 13. 9. 2020. 

 

Soutěž bude zakončena v říjnu venkovní výstavou 23 nejlepších fotografií na 

velkoplošných panelech v prostoru Václavského náměstí. Zároveň budou oceněni 

autoři nejlepších snímků. 

 

Kdybyste nevěděli co a jak, ráda vám poradím. 
 

Kontakt: Michaela Antůšková, antuskovi@volny.cz. Mobil: 776 289 113. 

 
 

* * * 

 

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. 6. 2020. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1 

Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8 Kč. Neprodejné. 
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. 

 


