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Vážení a milí,
měsíc květen je poněkud přetížen různými významy. Je časem lásky, ale i práce, pro mnohé
katolíky je měsícem mariánským. Ovšem v době, kdy vše bují, raší a pučí, se nám také
připomíná fakt, že jsme vzešli z prachu země, a že za stvořenou přírodu neseme zvláštní
zodpovědnost.
Možná jsme si to o trochu více uvědomili při nedávné ekumenické bohoslužbě ke Dni Země
a v následné debatě na téma života, rodícího se ze smrti. „A krupica! Vždyť to je přece téma
celé doby velikonoční!“, poznamenal by jistě Marek Vácha.
Kéž nás vědomí, že jsme kromě jiného i tak trochu onou plísní v zapadlém koutě vesmíru,
vede v době velikonoční k moudrosti a pokoře dobrých hospodářů.
Martin Staněk

NAVŠTIVTE NÁS NA WEBU: WWW.FARNOSTSALVATOR.CZ
ANEBO NA FACEBOOKU: AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA

AKTUALITY
BIŘMOVÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI 28.4. VE 14 HODIN
V neděli 28. dubna 2013 nás poctil svojí návštěvou o. biskup
Václav Malý, aby při mši sv. ve 14 hodin biřmoval čtyřicet těch, kdo
se k této svátosti buď půlrok anebo celý rok a půl připravovali.

DOBROVOLNÍCI DO SOCIÁLNĚ-CHARITATIVNÍHO TÝMU
Díky všem, kdo se téměř obratem přihlásili, a přivítáme další zájemce o zapojení do
sociálně-charitativních aktivit - můžete se dál hlásit průběžně ve farní kanceláři Janě
Pláteníkové. Jedná se jak o již běžící projekty (Adopce na dálku, benefiční programy,
návštěvy nemocnic) tak o rozvíjení nových.

LITERÁRNĚ - HUDEBNÍ VEČER: KAREL TOMAN 6.5. (20.00 KRYPTA)
Básník osobitého stylu života i poezie. Karel Toman (1877-1946) byl výrazný
příslušník generace anarchistů. Byl básníkem hluboce toužícím po smyslově,
tělesně i duchovně prožitém životě. Toman dlouho hledá vnitřní rovnováhu,
nakonec dosahuje pokory vztahem k nadosobním hodnotám - rodině, domovu
i rodné zemi. Výběr bude z jeho sbírek Hlas ticha, Pohádky krve a Torso
života. Účinkuje Duo violy a recitace. Recitace: Michal Ježek. Viola: Tomáš
Hanousek. Hudba: Paul Hindemith a Eduard Douša (výběr z díla pro sólovou
violu).

FILMOVÝ KLUB: LÁSKA V HROBĚ 22.5. (19.00 MĚSTSKÁ KNIHOVNA)
(David Vondráček, 79 min., ČR 2012, Cena českých filmových kritiků, Český lev. Nejlepší
dokumentární film roku 2012)
Hrdiny lovestory Davida Vondráčka jsou Jan a Jana, kteří
našli domov na opuštěném hřbitově v pražských Strašnicích.
Hřbitovní zeď a vzrostlé stromy představují fyzickou
i metaforickou hranici dvou světů. Pro Janu hřbitov s relativně
komfortním bydlením v hrobce představuje bezpečí, ale i past,
odkud se nedokáže vymanit. Na začátku natáčení oba mluví
o tom, že si obstarají doklady a zlepší svůj život, ale úměrně
s tím, jak se ve skutečnosti jejich situace zhoršuje, pokračují
na cestě k sebedestrukci. Dokument nezavírá oči před nepříjemnými aspekty
bezdomovectví a ukazuje, kam až člověka může dovést nefunkční rodinné zázemí či osobní
tragédie.
Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Po projekci následuje
beseda s režisérem filmu Davidem Vondráčkem.
Koná se v kině Městské knihovny na Mariánském nám. Vstupenky nutno rezervovat v
Městské knihovně, cena 70Kč.
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MIMOŘÁDNÉ KVĚTNOVÉ BOHOSLUŽBY
Slavnost Nanebevstoupení Páně (9.května) je jednou z velkých slavností křesťanského
kalendáře a připomíná výstup Ježíše Krista na nebesa čtyřicet dní po jeho vzkříšení.
Připadá vždy na čtvrtek po 6. neděli velikonoční a začíná jím devítidenní období (svatodušní
novéna) před Letnicemi, tedy Slavností seslání Ducha svatého. Víru v Kristovo
nanebevstoupení vyznáváme v modlitbě Vyznání víry. Liturgie tohoto svátku se zaměřuje
především na skutečnost, že Ježíšovi je jeho návratem k Otci dána veškerá moc na nebi i
na zemi. V mnoha zemích s křesťanskou tradicí je Nanebevstoupení Páně státním svátkem
a dnem pracovního klidu.
Slavnost Těla a Krve Páně (30. května) je svátkem, který katolická církev slaví ve čtvrtek
po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila eucharistii. Po 2. vatikánském koncilu se
tento svátek (dříve nazývaný Boží Tělo) nazývá Slavnost Těla a Krve Páně. Svátek zavedl
Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. stol.
se po celé církvi rozšířil zvyk – procesí s eucharistií.

CYKLUS O MANŽELSTVÍ 2013
Cyklus přednášek o manželství, který je chápán jako hromadná příprava snoubenců, začíná
v úterý 30. dubna a bude pokračovat až do 4. června. Setkání budou probíhat v sakristii
kostela po studentské mši sv., tedy od 20 do 21.30 hodin Na poslední přednášce lze získat
potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubeneckým párům bez rozdílu barvy
kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Na setkání se těší Martin Staněk, odb. duchovní
asistent Akademické farnosti Praha. Jen pro přihlášené páry.
Program:
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.

Martin Staněk: Manželství v křesťanské perspektivě
Michal Petr: Dynamika partnerských vztahů
Jaroslav Lorman: Spiritualita manželství
Martin Staněk: Svatební obřad a manželský slib
Alice Derflová: Manželství ve vztahu k rodičům
Marek Orko Vácha: Manželství a bioetika

VÍKEND MYSTAGOGIE 17. – 19.5. 2013 Jiřetín pod Jedlovou,
Setkání těch, kdo přijali svátost biřmování, doprovází Adéla a Petr Muchovi. Více info na
muchova@farnostsalvator.cz

NOC KOSTELŮ 2013
PÍSEŇ PÍSNÍ U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA
pátek 24. května 2013, 20.00 – 24.00
Během letošní Noci kostelů u Nejsv. Salvátora zazní prostorová skladba Slavomíra Hořínky
inspirovaná biblickou Velepísní lásky a současným přebásněním tohoto starobylého
biblického hymnu Danielem Rausem. Hudba a slova naplní chrám, který se stane světem,
kudy prochází Milá a Milý, kde prožívají svou touhu jeden po druhém, ale i strach a úzkost
z propasti, která se otevírá mezi nimi. Originální projekt komponovaný speciálně pro zdejší
kostel představí Orchestr BERG s dirigentem Peterem Vrábelem. Fragmenty použitých textů
připomínají liturgické sekvence, také pohyb herců a zpěváků v kostele navazuje na
starobylou tradici liturgických her, avšak zcela moderními způsoby uměleckého vyjádření
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souzní s vnímáním a cítěním současného člověka, neboť láska duchovní i fyzická jsou
nedílnou součástí křesťanské cesty životem.
Slavomír Hořínka: Umírám láskou – dialogy v liturgickém prostoru na text Písně písní
v přebásnění Daniela Rause
Orchestr BERG & Peter Vrábel – dirigent; Barbora Sojková - soprán, Marian Krejčík –
baryton; Helena Dvořáková - Milá, Lukáš Hlavica - Milý
Teresie Bečková a Norbert Schmidt - koncept
Magdalena Bartáková - výtvarná spolupráce, Vladimír Burian - lightdesign
Světová premiéra skladby Slavomíra Hořínky Umírám láskou i celkový koncept salvátorské
Noci kostelů 2013 je společným projektem Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora,
Orchestru BERG, Českého rozhlasu a Centra teologie a umění při KTF UK.
Kostel je otevřen od 20 do 24 hodin. Během večera se návštěvníkům otevře také
„klementinská Via Sancta“, nečekané prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora
a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta.

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 2013 U NEJSV. SALVÁTORA:
20.00

21.00
22.00
22.00
23.00

VRSTVENÍ KOSTELA
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PROSTOREM NEJSV. SALVÁTORA VEDENÁ MARTINEM
STAŇKEM
SLAVOMÍR HOŘÍNKA: UMÍRÁM LÁSKOU – DIALOGY V LITURGICKÉM PROSTORU
ZAHRADA PAVLÍNY LÖRINCZOVÉ V PRESBYTÁŘI
A CHORÁLNÍ OZVĚNY TOUHY V KOSTELE
V KRYPTĚ KOSTELA BUDE ČTENA CELÁ PÍSEŇ PÍSNÍ V PŘEBÁSNĚNÍ DANIELA RAUSE
PROMÍTÁNÍ FILMU MAGDALENY BARTÁKOVÉ ZAHRADA UZAVŘENÁ, KTERÝ BYL
TAKTÉŽ INSPIROVÁN PÍSNÍ PÍSNÍ

Kazatelem letošní ekumenické bohoslužby byl Jáchym Gondáš z baptistické církve.

Dalšími hosty byli Jiří Nečas z Českobratrské
církve evangelické, Milan Horák z Obce
křesťanů, hlavním hostem debaty na téma
„Život se rodí ze smrti“ byl Marek Orko Vácha.
Moderovala Leona Svobodová z ekologické
sekce České křesťanské akademie.
(foto M.Staněk)
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ZAHRADA PAVLÍNY LÖRINCZOVÉ
Vernisáž umělecké intervence obrazů se uskuteční v neděli 26. května. ve 21.15 po večerní
mši sv. (expozice potrvá do konce června).

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 info@farnostsalvator.cz.
V květnu schola provede při nedělní mši 19.5. - na Slavnost Seslání Ducha svatého Ebenovu Missa cum populo spolu se Sborem Canticorum Iubilo. Na varhany hraje
Drahoslav Gric, řídí Robert Hugo.

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
6. 5. Setkání s Mons. ThLic. Tomášem Holubem, Th.D. (od 19 hodin)
Pondělní Vysokoškolský Klub v sakristii kostela Nejsv. Salvátora, vstup bočním vchodem
ze dvora Klementina. Hostem bude Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České
biskupské konference.
20. 5. Setkání s Ladislavem Heryanem (od 19 hodin)
Pondělní Vysokoškolský Klub v kryptě kostela Nejsv. Salvátora, vstup bočním vchodem ze
dvora Klementina. Hostem bude P. Ladislav Heryan SDB – kněz, salesián.
TICHÁ MEDITACE
Probíhá 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).

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. Po zimní sezóně v tělocvičně se od začátku května
stěhujeme opět pod širé nebe do Stromovky, kde se hraje fotbal,
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volejbal a frisbee, vhodné pro ženy i muže, začátek od 19 hodin. Další podrobnosti a
aktuality najdete na www.lazar.borec.cz, Kontakt: Karel Hlaváček - 777 581 824.

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 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.
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
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.
6

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 info na adrese meditace@farnostsalvator.cz, či 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.

st

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).

KVĚTEN NA KARMELU
16.5.

19.00

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

20.5.

20.00

Literárně-hudební večer s poezií J. Damka

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
Neděle

Úter ý

Čtvrtek

14.00
20.00
17.00 -18.30
17.00 -18.30
19.00
20.15-21.00
20.00

A

DUCHOVNÍ SERVIS

mše sv.
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Petr Vacík, zpovědní místnost ve věži)
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
Pondělí

19.00
17.00-19.00
17.00

Úterý

20.15
20.15
20.15-21.15
7.00

Středa

19.00

Čtvrtek

19.00

Klub Povyk – 1x za 14 dní
Duchovní pohotovost (příležitost k duchovnímu rozhovoru a
svátosti smíření – P. Petr Vacík SJ, P. Jan Regner SJ)
Pravidelná zkouška scholy
Tichá meditace v kryptě (sr. Denisa Červenková)
Cyklus o manželství (do 4.6.)
Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)
Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
Modlitební setkání v Kryptě
Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7)

DALŠÍ PROGRAM KVĚTEN 2013
6.5..
9.5.
10.- 11.5.

19.5.

Po
Čt
Pá - So
Ne

22.5.
24.5.

St
Pá

26.5.

Ne

30.5.

Čt

20.00 Literárně hudební večer: Karel Toman
19.00 Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv.
XIX. Dny Josefa Zvěřiny (Refektář Emauzského kláštera)
14.00 Slavnost seslání Ducha svatého. Sbírka na arcidiecézi
Večerní letniční bohoslužbu doprovodí Salvátorská schola spolu se
20.00
sborem Canticorum Iubilo mší Missa cum populo Petra Ebena.
21.15 Kafe po mši
19.00 Filmový klub: Láska v hrobě (sál Městské knihovny)
20.00 Noc kostelů: Píseň písní u Nejsvětějšího Salvátora
15.00 Festival Praha srdce národů – prezentace folklórních souborů
20.15 Po večerní mši sv. vernisáž výstavy Pavlíny Lörinczové.
19.00 Slavnost Těla a Krve Páně - mše sv.
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