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Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít
i se svými kmotry, a tu se najednou objevil problém. Někteří katechumeni
nemají kmotry. Neznají nikoho, kdo by jim byl oporou, kdo by se za ně zvlášť
modlil. Mám návrh pro vás farníky. Kmotrem může být každý dospělý
a biřmovaný katolík, který žije svátostným způsobem života. To znamená, že
přistupuje pravidelně ke svátosti smíření a přijímá Eucharistii. Katechumeni
jsou často v kostele inkognito, takže ani nevíte, koho oslovit. Kdyby se ale
nějací dobrovolníci našli, kteří by třeba i chodili na přípravu katechumenů a
byli by jakýmisi patrony nově přicházejících Ježíšových učedníků, měli
bychom o takové lidi velký zájem. Jde o to nejprve být kamarádem a až pak
dostat úkol. Pokud se kmotr určuje, je to velmi křečovité, umělé, ale pokud
chce někdo z vás opravdu něco pro katechumeny udělat, přemýšlejte o tom, jak
se stát jejich přáteli. Důvěra katechumenů vám bude velkou odměnou, ostatně
Pán Ježíš pravil: „cokoli jste učinili jednomu z mých nejmenších, mně jste
učinili“. Oni jsou ti méně smělí, kteří často vstupují do cizího prostředí. My
řeholníci nemůžeme být kmotry, ale máme povinnost podle svých možností
takové lidi doprovázet a modlit se za ně, proto věřící laici zde mají obrovský
prostor pro evangelizaci, pro předávání lásky a dobra. Musí se tak dít nenuceně
a s opravdovou chutí. Ať vám Pán k tomu žehná.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Katechumeni, kteří budou letos o Velikonoční vigilii pokřtěni:
Jaroslava Havlová, Jaroslav Pospíšil, Eva Řádková, Libuše Loudová, Alena
Kudějová, Zdeněk Bohdalecký, Viktoria Malašickaja, Růžena Kalendová a její
dcera Lenka Kalendová. Poslední z nich nebude biřmována, ale půjde spolu
s ostatními k prvnímu svatému přijímání.
Postní duchovní obnova pro ženy bude v sobotu 17. 3. 2012, 9-16 hod.
v Klubu. Duchovním průvodcem bude doc. ThDr. Jiří Skoblík. Zájem o oběd
hlaste na 220 181 329 (i na záznamník) do 14. 3. Přijít lze i bez přihlášení.

Na Květnou neděli 1. 4. bude mše sv. v 9:30 (nebude 9:00 a 10:15).
Slavnost zahájíme žehnáním donesených ratolestí v ambitu. Odtud se
průvod odebere do kostela ke společné bohoslužbě s pašijemi.

Křížová cesta na Petříně bude na Květnou neděli 1. dubna v 15:00.
Sejdeme se u prvního zastavení. Zveme rodiče, děti, mladé i starší.

401. výročí mučednické smrti františkánských spolubratrů,
jejichž blahořečeni v blízké době očekáváme.

15. února 2012 celebroval mši svatou v našem kostele apoštolský nuncius

v České republice, Mons. Giuseppe Leanza.
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Koncert vokálně–instrumentálního souboru Musica Pro Sancta Cecilia.
Poezie sv. Jana od Kříže a hudba jeho doby. Koncert se koná v neděli 4. 3.
2012 od 14:30 v kapli sv. Michala.
Zve místní společenství SFŘ.

Modlitba za arcidiecézi se koná vždy 2. středu v měsíci v 19:30 v kostele
sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích. K modlitbě za naši diecézi, společnost, naše
farnosti… vás zve Mgr. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska.

Výstava „Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice“ se koná
v klášteře sv. Anežky do 25. 3. 2012. Otevřeno denně (kromě pondělí) 10-18 h.

STAVBA NOVÝCH VARHAN
Návrh nových varhan do kaple sv. Michala
od výtvarníka Milivoje Husáka
Milí přátelé a spolufarníci, možná jste si všimli, že v kostele před časem
přibyla nová kasička, nyní i s vysvětlujícím textem, která je určena na stavbu
nových varhan v kapli sv. Michala. Spolu s výtvarným návrhem vás budeme
informovat o výtvarné podobě nástroje, kterou navrhl výtvarník Milivoj Husák.
Milivoj Husák
Narodil se 25. srpna 1950 v Turnově. V současnosti žije se svou ženou
Helenou a dcerou Magdalénou v Lelekovicích u Brna. Vystudoval Školu
uměleckých řemesel v Brně, v letech 1970 a 1971 navštěvoval Akademii
výtvarných umění v Praze. V poslední době se ve svých pracích soustřeďuje na
paradoxní a mezní možnosti zobrazování světla - v jeho odrazu nebo
nepřítomnosti. Vedle kreseb a malby vytvořil několik sakrálních interiérů
(interiér kaple Ducha svatého na brněnském biskupství, nástěnné malby v kapli
Masarykova onkologického ústavu v Brně a další). Jako scénograf
spolupracuje s brněnským Divadlem u stolu.
Podle jeho návrhu se realizovala stavba nových varhan v kostele sv. Heleny
v Darkovicích na severní Moravě.
Úvodem:
- návrh, ke kterému se dospělo, vznikal postupně rok - první schůzka
s autorem, brněnským malířem Milivojem Husákem se uskutečnila v únoru
loňského roku, už tehdy byly vysloveny hlavní principy, které bude návrh
sledovat:
− technicky: půjde o mechanický nástroj se dvěma manuály a s cca 10-11
rejstříky a pedálem
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− výtvarně: chceme nástroj, který bude sice dobře korespondovat s barokním
mobiliářem kaple, ale jinak bude navržen jako zcela soudobé dílo
− tematicky / obsahově: hlavní inspirací pro ztvárnění návrhu nástroje bude
14 umučených bratří z r. 1611 a význam jejich svědecké smrti
Předkládaný návrh:
− zachovává umístění varhaníka, jako je v současnosti, tj. na empoře z boku
nástroje; stejný také zůstane přístup na kazatelnu v kostele - na emporu
povedou ovšem nové pohodlnější a bezpečnější schody
− tato pozice varhaníka umožňuje umístit - opět jako v současnosti - jednu
stranu chóru před nástroj − hmotově se jedná o vysoký hranol umístěný na
osu niky se schody na emporu po pravé straně; tento hranol je o cca 40 cm
zapuštěn do niky a má žaluziový plášť s dekorativním mírně plastickým
reliéfem (otevírání a zavírání žaluzií moduluje sílu zvuku nástroje) − cca
v polovině výšky je tento hranol předělen pásem, který je prohnutý ve směru
vpřed do prostoru kaple a který je cca 80 cm vysoký; tento pás bude výtvarně
pojednaný - výtvarná technika pásu není ještě definitivně rozhodnuta (může to
být např. malba na masivním dřevě, plátno našepsované na lehký prohnutý
panel adt.), obsahově tato malba bude vyjadřovat zápas mučednické smrti
− tento střední pás bude také současně tvořit parapet, za nímž bude sedět
částečně skryt varhaník, horní část žaluziové skříně, ve které se nacházejí
píšťaly, bude zakryta řadou vysokých píšťal − výtvarně pojednaný
prohnutý střední pás bude uprostřed rozdělen - jakoby roztržen - a do
této „průrvy“, která je také místem, které nejvíce předstupuje před vlastní
nástroj (cca o 60 cm, tzn. cca o 20 cm před vlastní niku), budou kolem
vzhůru mířícího pozlaceného „paprsku“ umístěny vůbec největší píšťaly
celých varhan (velké C a Ces, ø 14 cm, výška až 3 m); ty budou umístěny na
konzolu ztvárněnou na způsob stylizované trnové koruny:
prvky konzoly-trnové koruny a středních vysokých píšťal s pozlaceným
paprskem, které protínají a roztínají pás zápasu, má naznačit, jak
v uspořádání nástroje, tak i ve zvuku, které píšťaly budou vydávat, vítězství,
přemožení smrtelného zápasu i smrti samotné
− střední píšťaly nebo možná i více píšťal budou - jako echo malby na
středním pásu - také opatřeny v horní části barevnou malbou.
Věříme, že stavba nového nástroje významně obohatí prostor kaple, jak po
stránce zvukové, tak výtvarné. Budeme vás pravidelně na stránkách Sněženky
informovat o akcích, zaměřených na podporu našeho projektu, od jara např.
chystáme cyklus benefičních koncertů. Budeme rádi i za jakékoli podněty
a návrhy od vás, farníků.
Amáta Wenzlová, Alena Brožová, Přemek Kšica
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného
smýšlení, prohloubit svoji víru, navázat nová přátelství.
Lucián
Anděl Lucián je každou neděli při mši
pro rodiny s dětmi a připravuje pro
děti i jiné programy.
Alenka Brožová, Jana Sixtová,
Jana Štěpančíková
Setkání ministrantů
V neděli po mši sv. pro rodiny,
cca od 11:15 do 12:15 hod.
br. Kapistrán OFM
Setkání po mši
Neděle od 10:00 v Klubu.
Posezení při kávě, čaji…
Setkání katechumenů
(příprava dospělých na křest).
Pondělí v 18:30, sraz před farou.
Katechetka Marie Hlaváčová,
P. Antonín Klaret OFM.
Setkávání nad Písmem
Pondělí v 19:00 (kromě státních
svátků aj.) v Klubu.
P. Petr Regalát Beneš OFM
Společenství seniorů
Úterý od 9:00 v Klubu. Setkání při
čaji a kávě po ranní mši svaté, začíná
v 8:00. Jiří Petrus

Biblická katecheze pro dospělé
Ve středu od 19:15 na faře. Sraz
v 19:10 na nádvoří před kostelem.
Katechetka Simona Skřivánková.
Výuka dětí – náboženství
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00
s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou
pro děti 1.-4. tř. v pátek od 15:00
s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou
Adorace
Čtvrtek 19:00-20:00 v kapli;
každý 4. čtvrtek v měsíci není večerní
adorace tichá, ale moderovaná
s hudbou.
Společenství pro 15-35leté
Pro mladé, kteří se chtějí společně
modlit, diskutovat a probírat život
z víry - ve čtvrtek od 20:00 na faře,
4. čtvrtek adorace v kapli sv. Michala
od 19:15, s. Lucie OSF
Příprava na biřmování
Zájemci o biřmování hlaste se
u s. Lucie OSF.

Modlitba. Pomoz nám, Pane, abychom nezapomínali, že žijeme z práce
druhých lidí. Pomoz nám, abychom uprostřed třídních bojů, napjatých vztahů
mezi národy i rasových předsudků slyšeli Tvé požehnané slovo: „Cokoli jste
učinili jednomu z mých bratří/sester, mně jste učinili.“
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MYŠLENKY
Člověk není spasen tím, že zná jméno Páně. Má lidským způsobem jít
k setkání s Bohem ukrytým v člověku, s nímž se potkává. Stará víra, že jakýsi
bůh se může ukrývat v osobě hosta, byla nečekaným způsobem potvrzena
samotným Ježíšem... (papež Benedikt XVI.)
V zázraky věří pouze lidé dvou kategorií - světci a děti. V podstatě jde jen
o jeden druh: svatí jsou dětmi v duchu. Bůh sám se v Ježíši Kristu stal dítětem.
Stal se jím nejen v Betlémě, ale i na kříži, kde byl zcela bezbranný a ve všem
závislý na lidech. (Tadeusz Dajczer)
Uzavřete minulost. Když pomyslíme na to, co si lidé působí navzájem, na
čem všem spolupracují, co musí od sebe snášet, potom může pokoj nastat
jedině díky odpuštění. Každé slovo a každé gesto, které daruje odpuštění,
přispívá k pokoji. (Phil Bosmans)
Člověk, který je náchylný k tomu, aby své požitky hledal téměř vždy mimo
sebe, přehlédne, že má dost důvodů, aby se těšil sám ze sebe, a zapomíná
děkovat Otci za svou existenci, kterou mu daroval. I obdarování mezi lidmi je
spojeno s očekáváním, že obdarovaného dar potěší. A také Bůh, který člověka
obdaroval existencí, od něho očekává, že se z ní bude těšit. (Ivan Golub)
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník.

____________________________________________________________________

Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny: 7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
denně:
17:25 modlitba růžence (kromě pátku a neděle)
pátek, neděle:
17:25 křížová cesta
čtvrtek:
19-20 tichá adorace v kapli sv. Michala
čtvrtý čtvrtek v měsíci - adorace s hudbou a moderovaná
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 224 490 340, 606 751 883, klaret@ofm.cz
farní vikář (kaplan): P. Bernardin Anton Šmid OFM, nabi0505@gmail.com
výpomocní duchovní: P. Jakub OFM, jakub@ofm.cz,
P. Regalát OFM, regalat@ofm.cz
pastorační asistentka: S. Mgr. Lucie Pospíšilová OSF, MarketaPospisilova@seznam.cz
Úřední hodiny na faře: Po, Út 14-17; St 9-11:30, 14-17:30; Čt 14-15:30; Pá 9-11:30.
Farní klub: bratr Kapistrán OFM, tel.: 733 755 903, Po-Pá 9-11, 14-17; So 9-11.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz; www.lucianpms.cz

_________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Příští uzávěrka je 20. 3. 2012. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1.
Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč.
Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

