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Kristus vstal z mrtvých, aleluja!
Vážení a milí, tak je nás zase o 43 více. Sdílíme se všemi velkou radost z Velikonoční Vigilie,
kdy se „to“ stalo. Prosíme o modlitbu i vlídné přijetí do farnosti pro všechny nově pokřtěné,
ale i pro ty, kteří budou na konci dubna biřmováni.
Po období půstu nejenže zní radostné aleluja a doma se pečou řízky, abstinenti přestávají
abstinovat a ptáci (snad) konečně začnou zpívat, ale i vy se můžete opět těšit pohledem na
barokní obrazy, dočasně zakryté instalací Patrika Hábla. Jen sedm farníků ze tříset
oslovených odpovědělo alespoň fragmentárně na otázku po motivech původních obrazů!
Nuže, vychutnávejte tu nově objevenou krásu.
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Tímto číslem vás provázejí fotografie z letošního Svatého týdne, například z Květné neděle,
kdy zazněla hudební performance Michala Rataje, ale i z Tridua, kdy jste měli možnost se
kromě obřadů účastnit i další hudební produkce.
Tedy vše dobré v době Velikonoční vám i vašim blízkým,
vaše farnost
NAVŠTIVTE NÁS NA WEBU: WWW.FARNOSTSALVATOR.CZ
ANEBO NA FACEBOOKU: AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA

AK T U AL I T Y
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY DO SOCIÁLNĚ-CHARITATIVNÍHO TÝMU
Zveme zejména čerstvě pokřtěné katechumeny, ale také všechny další, kdo by měli zájem se
dobrovolnicky zapojit do sociálních a charitativních aktivit, aby se přihlásili ve farní kanceláři
Janě Pláteníkové. Jedná se o koordinaci již běžících projektů (Adopce na dálku, benefiční
programy, návštěvy nemocnic, hmotná pomoc potřebným, sbírky šatstva apod.) a rozvíjení
nových. Setkání zájemců proběhne v druhé polovině dubna.

VÍKEND PRO RYCHLÉ BIŘMOVANCE III. 19. – 21.4.
Rekolekce před biřmováním v Jiřetíně pod jedlovou doprovází Adéla a Petr Muchovi. Více na
muchova@farnostsalvator.cz

BIŘMOVÁNÍ 28. 4. (14:00)
V neděli 28. dubna zavítá do našeho farního společenství biskup Václav Malý, aby při mši
sv. ve 14 hodin udělil svátost biřmování těm, kteří se k jejímu přijetí v naší farnosti
připravovali. Po mši sv. se v sakristii uskuteční osobní setkání biřmovanců a jejich kmotrů
s otcem biskupem.

LITERÁRNĚ - HUDEBNÍ VEČER:JAROSLAV SEIFERT 8.4.(20:00)
Jaroslav Seifert (1901 – 1986) byl jeden z našich nejvýraznějších básníků.
Večer se soustředí k jeho pozdní tvorbě – půjde o výběr ze sbírek
Halleyova kometa (1969), Morový sloup (1968-70), Deštník z Piccadily
(1979) a Býti básníkem (1983). Seifert v šedesátých letech výrazně mění
styl psaní. Od melodických, rytmických útvarů přechází k volnému verši,
který je intenzivně reflektující a bilancující. Seifert zvážňuje. Vyzdvihuje dílčí
vzpomínky, které katalyzují obecnější úvahy o plynutí času, vývoji
společnosti, lidském údělu.
Básníkova spiritualita je skromná a klidná. Navzdory tomu píše poezii plnou kontrastů –
vědomí pomíjejícnosti střídá touha po životě, láskyplný vztah k životu roste i se zážitky
bolesti. Večer se koná v kryptě. Recituje: Michal Ježek. Viola: Tomáš Hanousek.

FILMOVÝ KLUB 17. 4. (19.00) - HAPPY GO LUCKY (SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY)
VB 2008, Mike Leigh, anglicky, české titulky, 113 min.
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Je těžké být šťastný? V komedii scénáristy/režiséra Mikea Leighe září Sally Hawkinsová jako
Poppy, nezkrotná a bezstarostná učitelka, která vnáší nakažlivý optimismus do každé
situace, která ji potká, a nabízí tak působivý, pravdivý a velice lidský průzkum jedné z
nejzáhadnějších a často nejprchavějších předností lidského života: ŠTĚSTÍ.
Uvádí. Petr Vacík SJ a Lukáš Jirsa. Koná se v kině Městské knihovny na Mariánském nám.
Vstupenky nutno rezervovat v Městské knihovně, cena 70Kč.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ
Srdečně Vás zveme na modlitební setkání s Písmem a zpěvy z Taizé.
Tato společná modlitba je otevřena všem zájemcům. Setkání
probíhají každou středu od 19:00 v kryptě kostela Nejsvětějšího
Salvátora v Praze 1 (vstup bočním vchodem u sakristie).
Společenství vede Pavel Svačina a Jozef Matějička. Více info:
krypta.salvator@gmail.com nebo společenstvíkrypta.wordpress.com

SALVÁTOSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola pravidelně doprovází bohoslužby v našem
kostele. Ke společným zkouškám se schází každé úterý od 17
hodin v sakristii. Stále zve do svých řad nové tváře i hlasy.
Informace o vstupu do scholy u Michala Reisera každé úterý před
zkouškou nebo na farním mailu. Nejblíže schola doprovodí
úterní mši sv. 16. dubna velikonočními písněmi od romantických
autorů (Elgar, Franck, Gruber).

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
15. 4. Setkání s vojenským kaplanem (od 19 hodin)
Pondělní Vysokoškolský Klub v kryptě kostela Nejsv. Salvátora, vstup bočním vchodem ze
dvora Klementina. Hostem bude Miroslav Jordánek, bývalý vojenský kaplan, premonstrát.
17. 4. Studentská mše svatá
Studentská mše u sv. Ignáce (od 19 hodin), mše bude doprovázená kapelou Timotej
29. 4. Setkání s manžely Imlaufovými (od 19 hodin)
Pondělní Vysokoškolský Klub v kryptě kostela Nejsv. Salvátora, vstup bočním vchodem ze
dvora Klementina.
TICHÁ MEDITACE
Pobíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u
Karlova mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost
ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít.
Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali
na novou exerciční adresu (meditace@farnostsalvator.cz).
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Obřady Květné neděle (Dominica palmarum) začaly netradičně na II. nádvoří Klementina a
pokračovalo se průvodem Karlovou ulicí. Mše sv. byla protknuta hudebním konceptem
Michala Rataje.
(foto M.Staněk)
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Po mši sv. se pokračovalo v krátké debatě i se členy Conventus Choralis

Z obřadů Velkého pátku (foto MS)

5

Matoušovy pašije J.S. Bacha v podání sboru a orchestru z Utrechtu (foto MS)

Přípravné obřady s katechumeny (foto Vladimír Dušek)
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Z Velikonoční Vigilie (foto V. Dušek)

Kmotři si připalují svíce od Paškálu a předávají svým kmotřencům (foto V. Dušek)
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(foto MS)

(foto V. Dušek)
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Čtyřicet tři apoštolů (foto V. Dušek)

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván se volně zapojit do
programu Lazara Betánie. Program nabízí sportovní vyžití pánům i
dámám. V zimním období se scházíme v v tělocvičně v ZŠ Umělecká ul.
V Praze 7. Od 19 do 20 hodin hrajeme fotbal nebo florbal, od 20 do 21
hodin volejbal. Tento program platí do konce dubna. Od začátku května
se stěhujeme opět pod širé nebe do Stromovky, kde se hraje fotbal, volejbal a frisbee - vše
od 19 hodin. Další podrobnosti a aktuality najdete na www.lazar.borec.cz. Kontakt: Karel
Hlaváček - 777 581 824.

NOVÁ KNIHOVNA
Fond farní knihovny se dostává do podoby, v níž by mohl být otevřen
k půjčování. Od května bude knihovna oficiálně zpřístupněna,
otevírací hodiny a další podrobnosti zveřejníme v květnovém
Salvatore. Děkujeme Martinu Hlouchovi za katalogizaci, mockrát také
děkujeme dobrovolníkům, kteří se přihlásili do knihovního týmu ke
službě v nové knihovně.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ A REKOLEKCE
DUBEN- ČERVEN 2013
Následující rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší
způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál. Jejich účelem je nabídnout
uvedení a pomoc na této cestě. Kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního života, naší
modlitby a meditace i naší kreativitě a vnímavosti vůči druhým. Další informace můžete získat
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na adrese meditace@farnostsalvator.cz či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašujte
se, prosím, pouze e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, uvádějte název kurzu v
“předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, pokud vám tedy na
některém termínu zvlášť záleží, neotálejte s přihlášením.
26.- 28.4.

VÍKEND MEZI DUŠÍ A DUCHEM II.

8.- 12.5.

PŘEKÁŽKY PŘI ROZLIŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO POVOLÁNÍ II.

23.6.
28.- 30.6.
7.- 14.7.
15.- 21.7

JEDNODENNÍ REKOLEKCE S FILMEM
KONTEMPLATIVNÍ VÍKEND
USPOŘÁDAT SI ŽIVOT
KONTEMPLACE A PRÁCE

INFORMACE K JEDNOTLIVÝM KURZŮM
Víkend mezi duší a Duchem II. (už jen náhradnická místa)
Kolín, 26.- 28.4. 2013
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování Víkendu mezi
duší a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby,
jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace
osobnosti v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Cena 1000Kč
studenti, 1300Kč ostatní. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková
CSTF. Tento termín je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích
Víkendů mezi duší a Duchem.
Překážky při rozlišování životního povolání II.
Praha - Pernikářka, 8.- 12.5. 2013
Rekolekce určená mladým ženám, které uvažují o zasvěceném životě. Možnost zkusit si pár
dní v řeholní komunitě „naživo“ a současně pracovat s podněty k tématu rozlišování životní
cesty. Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové a hosté. Další informace a
přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz.
Kontemplativní víkend
Kolín, 28.- 30.6. 2013
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro
začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací, tak pro zkušenější, kteří
potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi.
Cena 800Kč studenti, 1000Kč ostatní. Doprovází s. Denisa Červenková CSTF. Přihlášení na
meditace@farnostsalvator.cz.
Uspořádat si život
Kolín, 7.- 14.7. 2013
Intenzivní ignaciánské exercicie určené v prvé řadě těm, kdo rozlišují povolání (zasvěcený
život, manželství, kněžství). Předpokladem účasti je znalost základních principů exercicií
(nemělo by jít o první duchovní cvičení v životě). Exercicie probíhají v přísném mlčení,
s individuálním doprovázením. Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu
(zda rozlišujete povolání, či máte jiné důvody). Doprovází František Hylmar SJ a Denisa
Červenková CSTF. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz.
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Kontemplace a práce
Luká, 15.- 21.7. 2013
Týdenní pobyt na Karmelu v Luké (je možné přijet i na kratší dobu). Část dne je věnována
práci pro místní obec (aktivity pro děti nebo manuální práce), doplněnou o podněty k rozvoji
vlastní duchovní cesty (společná liturgie, meditace, duchovní četba). Podmínky bydlení jsou
skrovné, počet účastníků je omezený, nejde o klasické exercicie v přísném mlčení. Doprovází
sestry karmelitky. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz

Další informace můžete získat na adrese meditace@farnostsalvator.cz, či na tel. 723 588
512 (sestra Denisa).

AKCE NEJEN PRO SALVÁTORSKÉ
NA KARMELU EDITH STEIN
Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové
(Jinonická 22, Praha 5 – Košíře) - platí během akademického roku
19.00

Eucharistie + agapé. Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe,
drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu
či štědrosti příchozích. Eucharistii předsedá Libor Ovečka SDB, Jan
Regner SJ, Jan Poříz OCD, nebo Prokop Brož (KTF Praha).

po

20.00

Dialogy (u) karmelitek.
Cca 1x měsíčně zveme hosty z různých oborů umění, vědy, kultury
apod. k debatnímu večeru na aktuální teologické téma.

stř

18.00

Eucharistická oslava. Po mši sv. je možné se připojit k dalším
modlitbám řeholní komunity.

čt

19.00

Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel. Cyklus duchovní četby.
Každý druhý čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org.

Jak se k nám na Karmel dostanete:
Jste-li už v Praze, jeďte tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na zastávce Klamovka,
první ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze od tramvaje jste u domu č. 22).

DUBEN NA KARMELU
14.4.

19.00

Jan od Kříže. Večer duchovní četby z díla španělského mystika.
Pokračujeme v četbě knihy Výstup na horu Karmel kapitolAMI 28.32. z třetí knihy Výstupu.

Vedle toho je možné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na
Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 (Praha-Košíře) a účastnit se „běžného
provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce. Podrobnější info
k jednotlivým
akcím
najdete
na
www.cestanahoru.org,případně
na
adrese
karmelitky@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).
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Z KALENDÁŘ E F ARNO ST I
BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ SERVIS
14.00
20.00
17.00 -18.30
17.00 -18.30
19.00
20.15-21.00
20.00

Neděle

Úter ý
Čtvrtek

mše sv.
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Petr Vacík, zpovědní místnost za oltářem)
duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, krypta)
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář)
adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM
19.00
Klub Povyk – 1x za 14 dní.
Duchovní pohotovost (příležitost k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření
17.00-19.00
– P. Petr Vacík SJ, P. Jan Regner SJ)
17.00
Pravidelná zkouška scholy
20.15
Tichá meditace v kryptě (sr. Denisa Červenková)
20.15-21.15
Duchovní pohotovost (P.Marek Orko Vácha)
7.00
Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
19.00
Modlitební setkání v kryptě
19.00
Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7)
20.00 Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (každý
22.30
čtvrtek)

Pondělí

Úterý

Středa
Čtvrtek

DALŠÍ PROGRAM DUBEN
1. 4.

Po

18.00-19.00

2.4.

Út

20.00-21.30

3.4.

St

18.00-19.00

5. 4.
8.4.
9.4.
16.4.
17.4.
21.4
23. 4.

Pá
Po

19.00-21.00
20.00
20.15
20.15
19.00
21.15
19.00

Út
Út
St
Ne
Út

20.00
28.4.

Ne

14.00

30.4.

Út

20.00

2013

A. Vivaldi a hudba jezuitů v Klementinu – koncert z cyklu Klementinské
barokní večery
Kurz Základy víry: Radostné setkání s nově pokřtěnými v debatě a
reflexi
Varhanní most z kostela Nejsv. Salvátora do kostela sv.Klimenta
(www.klementinumbaroque.com)
G. F. Händel: Mesiáš (www.klementinumbaroque.com)
Literárně hudební večer: Jaroslav Seifert
Kurz základy víry: II. Vatikánský koncil
Kurz základy víry: O biřmování (Adéla a Petr Muchovi)
Filmový klub: Happy go lucky (sál Městské knihovny)
Kafe po mši
Ekumenická bohoslužba ke Dni Země (doprovází sbor Gabriel)
Život se rodí ze smrti – debata. Pořádá Česká křesťanská akademie,
hostem Marek Orko Vácha
Mše sv. s biřmováním - celebruje Mons. Václav Malý. Po bohoslužbě
setkání biřmovanců a kmotrů s o. biskupem v sakristii
Cyklus o manželství – zahajovací setkání (dále každé úterý do 6.6.)
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