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Vážení a milí,
v dubnu jsme byli svědky několika významných událostí v naší farnosti. Čtyřicet
mladých lidí vyjádřilo svou touhu po křtu a vstoupili po žehnání od kardinála
Miloslava Vlka do katechumenátu, který by je měl dovést až ke křestnímu
prameni o příštích Velikonocích. Dvacet sedm dalších odvážlivců vstoupilo na
cestu křesťanské dospělosti a přijalo z rukou biskupa Václava Malého svátost
biřmování. Všem upřímně blahopřejeme a prosíme farnost o modlitbu.
V úterý 25.dubna náš kostel navštívilo několik jezuitů z celého světa u příležitosti
450.výročí příchodu tohoto řádu do Čech, do Klementina. V sakristii pak byla
možnost nahlédnout do práce Tovaryšstva po celém světě prostřednictvím
přednášek několika významných členů řádu. A účastníci debaty potvrdí, že humor
rozhodně nescházel.
A protože nelze opomenout centrální událost minulého měsíce, oslavu Kristova
vzkříšení, přejeme všem farníkům i návštěvníkům našeho kostela natřesenou a
vrchovatou míru milostí a požehnání nejen v době Velikonoční.

AKTUALITY
Pro aktuální informace zabrouzdejte na
w w w . s a l v a t o r . f a r n o s t . c z nebo na

w w w. v k h c r. o r g / p r a h a

S oci ál ní akt ivi ty a char it a
Díky štědrosti vás, adoptivních spolurodičů, jsme se rozhodli adoptovat další
dítě. Je jím devítiletá Suvasini Madike ze Shembelli v Indii. Má 4 sourozence,
ráda tančí a oblíbila si přírodovědu. Chtěla by být tesařkou. Stejně jako Krišnovi
Bhóvi sponzorujeme Suvasini vzdělání, a to částkou 4900,-Kč ročně. Více
informací získáte na našem webu, případně na nástěnce u kasičky vzadu
v kostele.

Příprava na manželství
Stejně jako v loňském roce, i letos pořádáme ve spolupráci s Centrem pro rodinu
hromadnou přípravu na manželství. Bude probíhat od 24. května do konce
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června, a to každou středu od 19 hodin v sakristii našeho kostela. Určena je
především párům, které se připravují v horizontu 1 roku ke svátosti manželství.
Přednášky budou otevřeny i ostatním zájemcům, semináře o partnerských
vztazích budou otevřeny pouze přihlášeným párům. Jednotlivé večery budou
věnovány křesťanskému pohledu na manželství, psychologii a spiritualitě
manželství, manželskému právu a partnerským vztahům. Absolventům vystavíme
potvrzení o přípravě. Přihlášky na nejsvetejsi.salvator@volny.cz, předmět:
manzelstvi. Na našem webu také najdete podrobné informace o administrativních
náležitostech kolem svatby.

„Jezuité a Klementinum“
Při příležitosti výročí příchodu jezuitů do Čech (do Klementina) byla v úterý 25.
dubna otevřena výstava „Jezuité a Klementinum“, která potrvá do 15.června t.r.
Tímto počinem zahajuje provoz nový pražský výstavní prostor „Galerie
Klementinum“, který se nachází ve dvou patrech tzv. Křižovnické chodby, kam se
lze dostat ze studentského nádvoří hned za brankou od Karlova mostu.

Sportovní klub LAZAR BETÁNIE opět vzkříšen!
Pokud rádi sportujete, máte příležitost zahrát si jednou až dvakrát týdně fotbal
nebo volejbal. Koná se zpravidla i za mírně nepříznivého počasí - zda se bude
zápas konat si můžete ověřit posláním SMS na číslo 775 680 625. Všem
zájemcům doporučujeme poslat mail na: lazarove@seznam.cz a stát se tak
členem neformálního klubu LAZAR BETÁNIE. Z této adresy budete dostávat
všechny potřebné informace v případě, že dojde k nějakým změnám. Všechny
srazy jsou na stanici metra Strašnická (venku před vchodem). Více na našich
webových stránkách.

Pouť studentů na Říp
V pondělí 8.května jste srdečně zváni k pouti k výstupu na „axis mundi“ v rámci
českého státu. Sraz poutníků je v 8:00 na Masarykově nádraží, výstup se bude
konat z Roudnice nad Labem. Duchovně i tělesně doprovázejí P.Andrea Barbero
a P.Stefano Pasquero. Součástí programu je i mše sv. a společný oběd.
Předpokládaný návrat v 17:30.

Duchovní cvičení a rekolekce
Meditace v kryptě
Stále trvá možnost připojit se každé úterý po večerní mši (cca od 20.15 hod.)
k hodinové tiché meditaci v kryptě (vytápěná, vchod přes sakristii). Nejedná se o
kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty,
kdo vědí, co si s tichem počít (kontemplativní modlitba, zazen apod.)
Te r m í n y d u c h o v n í c h c v i č e n í a r e k o l e k c í :
4. - 8. května (čt - po) Filmové exercicie. Vede sestra karmelitka Denisa
M.Červenková (již plně obsazeny)
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2. - 4. června (pá - ne) Kontemplativní víkend
21. (23.) - 25. června (st - ne) Ticho pro pokročilé
2. - 7. července (ne - pá) Hudební exercicie
V případě filmových a hudebních exercicií jde o meditaci nad filmy či hudebními
skladbami, nikoliv o diskuze či přednášky. Exercicie se konají v mlčení, s
individuálním doprovázením. Ticho pro pokročilé je víkend meditace v tichu, s
možností přijíždět už od středy a strávit čas víkendu odpočinkem, meditací apod.
Všechna duchovní cvičení se i nadále konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně.
Další informace a přihlášky (přihlašuje se pouze e-mailem) na adrese
exercicie@hotmail.com, tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).
Letní duchovní obnova pro rodiny
Ve dnech 6. 8. (neděle) -12. 8. (sobota) v klášteře sester
Congregatio Jesu ve Štěkni u Písku.
Vedou P. Zdeněk Králík a P. Ladislav Štefek.
Možnost strávit příjemný letní týden rekreací těla i ducha; dopoledne, které je
vyhrazeno přednáškám a duchovním impulsům, zajišťují dětem program au-pair,
odpoledne mají rodiny pro sebe. Přihlásit se mohou i bezdětné manželské páry.
Prosíme tedy i potenciální au-pair, které (kteří) by se chtěli dětem věnovat za
stravu, cestu a byt, aby se přihlásili. Přihlášky k dispozici v sakristii nebo ke
stažení na webu. Kontakt: nejsvetejsi.salvator@volny.cz, předmět: rekolekce
pro rodiny.

Jazykové kurzy
Kurzy němčiny, které vede Jana Štefková, probíhají v kryptě (vstup z nádvoří
Klementina). Anglická konverzace pokračuje již jen čtvrtečním kurzem Timothy
Hambourgera a probíhá stejně jako italská konverzace (vede P. Stefano
Pasquero) v zapůjčených prostorách kláštera Křižovníků v Platnéřské ulici č. 4.
Sraz vždy před vrátnicí kláštera. Čas – viz pravidelný program.

Výstava fotografií ze soutěže Fotomaraton
probíhá do konce května na galerii kostela Nejsv.Salvátora a je přístupná vždy

půlhodinu před a po bohoslužbě, tedy každé úterý (pouze 18:30-19:00) a neděli
(kolem 14:00 a 20:00).
Vystavené fotografie jsou výsledkem fotografického maratonu, který společně
pořádali 1. dubna 2006 Akademická farnost Praha a fotoklub Třináctá komora.
Účastníci měli za úkol vyfotografovat během dvanácti hodin dvanáct zadaných
témat. Témata zadal P. Prof. Tomáš Halík a byla až do startu maratonu tajná.
Všech 30 účastníků fotografovalo na dvanáctisnímkový barevný kinofilm, měli
tedy na každé téma pouze jeden snímek. Fotografie nebyly po vyvolání nijak
upravovány.
Vystavené fotografie představují vždy 1. místo (30 x 45 cm) a 2. a 3. místo (15
x22 cm) v jednotlivých tématech. Snímky byli anonymně vyhodnoceny 5. dubna
účastníky a komisí jmenovanou pořadateli.
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Zvláštní oddíl tvoří tři fotografie vybrané teologickou komisí jako tři snímky, které
z teologického, či duchovního hlediska nejlépe vystihly zadaná témata.
Po sečtení bodů udělených při hodnocení fotografiím jednotlivých účastníků bylo
určeno pořadí vítězných fotografů celého fotomaratonu:
1.místo: Petr Vacík, 2.místo: Tomáš Hartman, 3.místo: Martin Staněk

 KNIHOVNA

BETÁNIE



Provozní doba:
každé úterý 18:30 – 19:00 a 20:00 – 20:30 hodin
každou neděli 21:00 – 21:30 hodin
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo na místě
Další informace na betanie.knihovna@centrum.cz
Květnové novinky
Palouš, Radim: Rokování o roku; Peschke, Karl-Heinz: Hospodářství z
křesťanského pohledu; Vilém z Hasenburka: Život ctihodného Arnošta, prvního
arcibiskupa kostela pražského; Pieper, Josef: Ctnosti; Novak, Michael: Katolické
sociální myšlení a liberální instituce; Molitor, Bruno: Etika hospodářství.

Inzerce
Náš kostel přijme pomocnou sílu na úklid kostela, na dohodu – cca 10h/týden.
Informace na tel: 222 221 339 nebo nejsvetejsi.salvator@volny.cz

Naši dárci
Velice děkujeme všem, kdo jakkoliv podporují naši akademickou farnost.
Pro ty, kteří tak chtějí činit nadále, anebo pro ty, kdo se teprve rozhodují, uvádíme
číslo našeho účtu: 1933882329/0800 (Česká spořitelna).

Kontakty
Programy v sakristii a v kryptě jsou
dostupné z nádvoří Klementina (Národní
knihovny). Úřední záležitosti: pastorační
asistent Martin Staněk, popř. sakristáni
Andrej Kutarňa a Milan Tomeš. Tel: 222
221 339, www.salvator.farnost.cz,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
Po, St, Čt 9 - 17, Út 17 - 19, Pá 9 - 16.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salvatore. měsíčník. Za obsah odpovídá: Mgr.Martin Staněk a autoři příspěvků. Dáno do tisku 28.4. 2006. Náklad 700 ks.
Kontakt: Křižovnické nám.2 Praha 1, 110 00,
tel.: 222 221 339 e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz, www.salvator.farnost.cz
© 2006
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI a klubu Betánie
bohoslužby:
neděle 14:00 mše sv. a 20:00 studentská mše sv.
úterý 19:00 studentská mše sv.
čtvrtek 20:00 adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru
(od 17:00 je ve farní kanceláři k dispozici kněz)
pravidelný program
čtvrtek 17-18:30 anglická konverzace (Platnéřská 4)
úterý 20:15 tichá meditace (krypta)
středa 16:30-18:00 italská konverzace (Platnéřská 4)
čtvrtek 17:30-18:30 němčina pro zač. (krypta), 18:30 – 20:00 německá konverzace
neděle 30.4. 14:00 Mši sv. doprovodí pěvecký sbor z Mělníka
20:00 Mši sv. doprovodí studentské pěvecké sbory ze
Saarbrücken a z Krapkowic.
úterý 2.5. 19:00 Mši sv. celebruje kardinál Tomáš Špidlík.
Poté následuje debata s kardinálem v sakristii. Bohoslužbu
doprovodí salvátorská schola jazzovou mší.
středa 3.5. 19:00 Filmový klub – I.Bergman – Fanny a Alexandr (1982)
pondělí 8.5. 8:00
Pouť na Říp (sraz na Masarykově nádr.) – viz aktuality
úterý
9.5. 20:00 Svátost manželství (přednáška kurzu Základy víry)
středa 10.5. 19:00 V rámci cyklu Volby 06 - debata na téma: JE RODINA
SKUTEČNĚ V OHROŽENÍ? (MUDr. Marián Hošek,
náměstek ministra práce a sociálních věcí, PhDr.Markéta
Koronthályová (Ekumenické fórum křesťanských žen).
úterý 16.5. 20:00 Svátost smíření a svátost pomazání nemocných
(přednáška kurzu Základy víry)
středa 17.5. 19:00 "Trampoty a idylky aneb drobty z díla Jaroslava
Haška" - literárně-hudební večer (připravil Tomáš Jajtner –
večer probíhá v kryptě).
středa 24.5. 19:00 Mons.ThDr.Michael Slavík – Křesťanský pohled na
manželství (Přednáška z cyklu seminářů o manželství.)
čtvrtek 25.5. 19:00 Nanebevstoupení Páně - Mše sv.
neděle 28.5. 14:00 Po mši sv. vystoupení folklórních souborů v rámci festivalu
Praha srdce národů
19:15 Ludus Paschalis. Velikonoční liturgickou hru se zpěvy,
texty a živými obrazy představí v kostele Nejsv. Salvátora
sbor Arcibiskupského gymnázia v Praze. Vstup volný.
středa 31.5. 19:00 Doc.JUDr.Ignác A. Hrdina OPraem –
Kanonické
manželské právo (Přednáška z cyklu o manželství)
neděle 4.6. 14:00 Slavnost seslání Ducha Svatého. Mši sv. doprovodí
sbor Whitman College Chamber Singers z USA.
20:00 Mši sv. doprovodí salvátorská schola
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Velký pátek (foto Andrej Kutarňa)

Vigilie – bohoslužba slova

Vigilie – svěcení vody (foto Martin Staněk)
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