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LITURGIE SVATÉHO TÝDNE
Pro ty z vás, kdo se zú astní ob ad Svatého týdne letos poprvé, uvádíme na tomto míst
stru ný úvod do liturgie.
Barva postní doby je fialová, na Kv tnou ned li a Velký pátek je ervená, Zelený tvrtek,
Vigilie v p edve er ned le a ned le Vzk íšení má barvu bílou.

Kv tná ned le: P ipomínáme si slavný Ježíš v vjezd do Jeruzaléma. Bohoslužba za íná
na nádvo í, kde se po krátké bohoslužb slova sv tí ratolesti.(Prosíme p ineste si vlastní, naše
nabídka je omezená). V kostele pokra uje bohoslužba normáln , tou se Lukášovy pašije, p i
zmínce o uk ižování se pokleká.

Zelený tvrtek:

Bohoslužba za ne normáln v kostele, naposledy zazní varhany, zvony
a Gloria. Po kázání nastává ob ad mytí nohou (pouze ustanoveným 12 muž m) a p ijímání je
tentokrát podobojí zp sobou. Po mši sv. se odnese Nejsv. Svátost do bo ního svatostánku,
kde po krátké p estávce prob hne meditativní adorace s texty z Janova evangelia a zp vy
z Taizé.

Velký pátek:

Celá bohoslužba prob hne v kostele, tou se Janovy pašije, p i kterých se
sedí, pouze p i zmínce o smrti Kristov se poklekne. Po p ímluvách nastane ob ad uctívání
k íže (na trojí zvolání „Hle, k íž, na kterém um el Spasitel sv ta“ p i nesení k íže se odpovídá
„Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“). Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po
modlitb Ot enáš nastává sv. p ijímání.

Velikono ní vigilie:

a íná se v sobotu ve 21:00 na nádvo í Klementina, každý obdrží u
vchodu do kostela sví ku (m žete mít vlastní). Na nádvo í se sv tí ohe , od n j se zapaluje
velikono ní svíce. Na trojí zvolání „Sv tlo Kristovo“ se odpovídá „Sláva Tob Pane“. Po
p íchodu do setm lého kostela za ne Velikono ní chvalozp v, po n m následuje bohoslužba
slova, te se 9 tení (7 ze SZ a 2 z NZ). Po 7. tení op t zazní varhany a Gloria. Následuje
tení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos prob hne i k estní bohoslužba, p i které zazní
litanie, posv tí se voda a po vyznání víry následuje samotný k est a bi mování. Poté obnoví
všichni p ítomní své k estní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá již obvyklým
zp sobem.
Na Velikono ní pond lí bohoslužby nejsou.

A K T U A L I T Y
Pro aktuální informace zabrouzdejte na

www.salvator.farnost.cz

nebo na

www.vkhcr.org/praha

KURZ ZÁKLADY VÍRY
kon í pro katechumeny k tem na Vigilii 7.dubna, pro bi movance v ned li 15.dubna.
Nový kurz za íná až se za átkem akademického roku 2007-2008, tedy v íjnu t.r.
KURZ PRVNÍ POMOCI

ada z nás již absolvovala t eba i n kolik kurz první pomoci a p esto si nedokážeme
p edstavit, co bychom d lali, kdyby šlo skute n o život. Práv kv li tomu si p ichystal
salvátorský P írodov dn -medicínský cech zcela originální kurz první pomoci, p i kterém
si každý bude moci nacvi it život zachra ující úkony a celkov zvládat kritické situace.
K osvojování základních návyk a postup bude využito originálních technik simulací spolu
s interaktivními seminá i.
I. ást: st eda 11.dubna v 19:00
II. ást: st eda 2. kv tna v 19:00
Koná se v sakristii kostela Nejsv. Salvátora. Kurz je otev en všem zájemc m, není t eba se
p ihlašovat. Po ádá Vysokoškolské katolické hnutí Praha. info: jirkasedo@seznam.cz

LATINSKÉ CHORÁLNÍ NEŠPORY
Plánujeme ješt do léta ve spolupráci s odborníky (Ji í Hodina - Schola Benedicta) otev ít
možnost zp vu, p ípadn meditace v rámci latinských chorálních nešpor. U aktivních
ú astník se p edpokládá schopnost zp vu, p ípadn i znalost not, u ostatních sta í jen sluch.
Cílem by m lo být ztišení p ede mší sv., vyúst ním mohou být i chorální vícedenní exercicie.
Druhá sch zka zájemc prob hne v ned li 15.4. v 19.30 v sakristii.

KURZ PRO MINISTRANTY
Vzhledem k ídnoucímu zástupu ministrant vyhlašujeme vzd lávací a praktický kurz, který
za ne v úterý 17.4. po mši sv. v kostele a povede jej Andrej Kutar a. P edpokládáme
5 setkání a záv re nou zkoušku znalostí. Kurz je otev en p edevším t m, kdo se cht jí aktivn
podílet na liturgii v našem kostele, také stávajícím ministrant m k dopln ní vzd lání, ovšem
nebráníme v ú asti jakémukoliv zájemci. Zapsat se je možné na nást nce v sakristii.

II.SALVÁTORSKÝ FOTOMARATON
ANEB 12 HODIN, 12 TÉMAT, 12 SNÍMK

Fotografickou sout ž po ádají Akademická farnost Praha a fotoklub T ináctá komora pro své
leny a p átele v sobotu 21.dubna. Úkolem je vyfotit na analogový fotoaparát v asovém limitu
dvanáct zadaných témat na dvanáct polí ek filmu. Témata, která stanoví P. Tomáš Halík,
z stávají až do startu tajná. Od 9.30 do 10,30 hod. je možnost zapsat se ke startu v sakristii
našeho kostela. V 10.00 hod. bude start a vyhlášení sout žních témat.
Od 10 do 22 hod.máte možnost fotografovat sout žní témata kdekoli na území hl. m. Prahy.
Mezi 15 a 22 hodinou je možnost odevzdání vyfotografovaného a nevyvolaného negativu na
míst ohlášeném p i startu.
Poplatek: 200 K na vyvolání filmu a zhotovení fotografií 13x18 cm pro vyhodnocení.
V ned li 6.kv tna po ve erní bohoslužb (tj. ve 21.00) prob hne vyhlášení výsledk a otev ení
výstavy nejlepších fotografií na galerii našeho kostela.

P

ÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ

Stejn jako v minulých dvou letech i letos bude probíhat hromadná p íprava na manželství.
Tentokrát po ínaje 15.kv tnem každé úterý od 20.00. Odborníci ve svých oborech (P. ThDr.
Michael Slavík, JUDr. ing. Marie Kolá ová, PhDr. Petr Goldman, P. MUDr. Zden k Králík) vás
seznámí s pohledem k es anství na instituci manželství, s manželským kanonickým právem,
s psychologií a spiritualitou manželství. P ihlašovat se je možné pouze e-mailem na adrese
nejsvetejsi.salvator@volny.cz, v p edm tu uvád jte: priprava na manzelstvi.

NOC LITERATURY
Ve tvrtek 19. dubna 2007 od 18.00 do 23.00 hodin po ádají eská centra ve spolupráci
s Památníkem národního písemnictví 2. ro ník tení, které chce ve ejnosti neopakovatelným
zp sobem p iblížit literaturu zemí, ve kterých mají eská centra zastoupení.
Na devíti málo známých a leckdy ve ejnosti nep ístupných místech Prahy se setkáte
prost ednictvím trnácti eských osobností s literaturou argentinskou (Borgés), eskou (Ajvaz),
japonskou (Murakami), ma arskou (Kertész), n meckou (Zeh), rakouskou, rumunskou
(Popescu), skandinávskou i špan lskou (Vila-Matas).
Poslucha i si mohou sami zvolit, která místa a v jakém po adí navštíví. Od 18.00 do 23.00
hodin se bude na jednotlivých místech vždy po 30 minutách za ínat. Vstup zdarma.
Krom našeho kostela je do projektu zapojen nap . kostel sv.Šimona a Judy, eské centrum
Praha, Špan lská synagoga, Jind išská v ž a další. Více na www.czechcentres.cz

Sportovní klub Lazar Betánie
Milovník m pohybu nabízíme floorbal, a to každou sobotu od 14:00 v ZŠ Barikádník
ve Strašnicích. Hokejka je pot eba vlastní. Doporu ujeme informovat se na e-mailu
lazarove@seznam.cz, i na mobilu: 775680625.

ADOPCE NA DÁLKU
Na školné pro naše adoptivní indické d ti Krishnu Bhóvi i Suvasini Madike m žete p isp t
v kostele do speciální kasi ky, kde naleznete i podrobn jší informace o celém projektu.

Z K AL E ND Á E F A RN O ST I a k l u bu Be tá n i e ( V KH)
bohoslužby:
ned le 14.00 mše sv. a 20.00 studentská mše sv.
úterý 19.00 studentská mše sv.
st eda 13.00 mše sv. v krypt (vchod z nádvo í Klementina)
tvrtek 20.00 adorace s možností svátosti smí ení nebo duchovního rozhovoru
zpov dní pohotovost vždy v úterý 17-19h (P. S. Pasquero), ve st edu 17-19h (P. V. Romero)
a ve tvrtek 17.00 – 20.00 (22.00) (P. A. Barbero)

pravidelný program:
pond lí 17-18.30 anglická konverzace (Platné ská 4)
úterý 20.00 tichá meditace v krypt , kurz Základy víry v sakristii
st eda 16.30 - 18.00 italská konverzace (Platné ská 4)
tvrtek 17.30 – 18.30 n m ina, 18.30 – 20.00 n mecká konverzace (Platné ská 4)
sobota 14.00 sportovní klub Lazar Betánie (h išt ZŠ Barikádník )

DUBEN 2007
Kv tná ned le 1.4. Pou do Sv. Jana pod Skalou.
Kv tná ned le 1.4. Na bohoslužby si prosím p ineste vlastní ratolesti. Za átek na nádvo í.
21.00 „Kafe po mši“.
Úterý 3.4. 20.00 P ednáška na téma Liturgie Velikonoc (P.Zden k Králík)
St eda 4.4. 13-17 P edvelikono ní gruntování. Farníci sob .
St eda 4.4. 17.00 Kající bohoslužba, poté možnost svátosti smí ení nebo duch. rozhovoru
(nekoná se italská konverzace)
Zelený tvrtek 5.4. 18.00 Mše sv. na památku Ve e e Pán (nekonají se n mecké kurzy)
Velký pátek 6.4. 18.00 Velkopáte ní ob ady s uctíváním k íže
Bílá sobota 7.4. 21.00 Vigilie - mše sv. s liturgií k tu
St eda 11.4. 19.00 Kurz první pomoci – 1. ást.
tvrtek 12.4. a 26.4. 19:00 Teologický seminá . Koná se v klášte e sester Karmelitek
v Jinonické 22 v Praze 5. Otev en všem zájemc m o hlubší proniknutí do zákrut reflektované
víry. Kontaktní osoba Tomáš Jajtner (tomas.jajtner@seznam.cz)
Ned le 15.4. 20.00 o.biskup Karel Herbst bude v našem kostele bi movat ty, kte í se rok a p l
p ipravovali na vstup do tzv. k es anské dosp losti.
St eda 18.4. Velikono ní benefi ní koncert naší scholy v kostele Nejsv t jšího Salvátora.
Kontaktní osoba tomas.jajtner@seznam.cz
tvrtek 19.4. 18.00 -23.00 Noc literatury. Ve ejné tení „Artefakt “ argentinského autora
Jorge Luise Borgése v krypt . te David Pracha . Po ádají eská centra.
Sobota 21.4. 9.30 – 22.00 II. Salvátorský fotomaraton, po ádaný spole n s fotoklubem
13.komora. Více v aktualitách.
Úterý 24.4. 19.00 Ekumenická bohoslužba ke Dni Zem , kterou doprovodí sbor Gabriel.
Následuje debata na téma "Sv tlo a tma ". Úvodní slovo RNDr. Zdislav Šíma, CSc.
Spolupo ádá ekologická sekce eské k es anské akademie.
St eda 25.4. 19.00 Filmový klub. Match Point 2005, 119min, režie: Woody Allen.
Ned le 29.4. 14.00 Mši sv.doprovodí sbor z M lníka a zazní Mozartova Missa B-Dur
21.00 Koncert folkrockové formace Accoustic celebro v sakristii
(Milan Tomeš, Tadeáš Mesany, Martin Štec)

Ned le 6.5. 21.00 Otev ení výstavy vít zných fotografií z Fotomaratonu na galerii našeho
kostela v rámci kafe po mši.
Další události roku 2007:
st eda 30.5. -Svátek soused
Týden 12. - 18. 8. Rekolekce pro rodiny ve Št kni u Písku. Vedou P.Ladislav Štefek
a P.Zden k Králík. P ihlášky a podrobné informace e-mailem, p edm t: steken

KNIHOVNA BETÁNIE
Provozní doba: úterý 18.30 – 19.00 a 20.00 – 20.30 h; ned le 21.00 – 21.30 h.
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tišt ný na míst .

Duchovní cvi ení a rekolekce
Meditace v krypt

Máte možnost p ipojit se každé úterý po ve erní mši (cca od 20.15 hod.) k hodinové tiché
meditaci v krypt (vchod p es sakristii). Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor
a p íležitost ke spole né meditaci v tichu pro ty, kdo v dí, co si s tichem po ít.

JEDNODENNÍ REKOLEKCE U SESTER KARMELITEK
Naposledy pro sobotu 7.4. nabízíme možnost individuálních jednodenních rekolekcí v klášte e
karmelitek v Jinonické ul. 22. v Praze 5 – Koší ích. Je možné kdykoliv mezi 9 - 17 hodinou
p ijít do kláštera a v novat se modlitb , duchovní etb i odpo inku.
Zveme i na ve ery spole né etby z d l klasik velkých duchovních tradic, v dubnu
ve st edy 11. a 25., vždy od 19h. Pokra ujeme spisem Hrad v nitru od Terezie z Ávily. Jedná
se o cca 25 minutovou tichou i doprovázenou meditaci, pak kontinuální tení textu
s komentá em a diskuzí.
Více na www.cestanahoru.org
Termíny duchovních cvi ení v kv tnu až srpnu 2006
6.-8. 5. (ne-út!) Víkend mezi duší a Duchem
18.-20. 5. (pá-ne) Kontemplativní víkend p edevším pro nov pok t né
1.- 3.6. (pá-ne) Kontemplativní víkend
29.6.-5.7.(pá- t) Kontemplativní exercicie
24.-31.8. Uspo ádat si život
Tyto víkendové rekolekce i delší duchovní cvi ení jsou po ádány zejména pro ty z nás, kte í
hledají hlubší zp soby modlitby, ale neví, jak na to, a cht li by ud lat krok dál, jejich ú elem
je nabídnout uvedení a pomoc na této cest .
6.-8. 5. (ne-út!) Víkend mezi duší a Duchem.
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sob
a k nalezení vhodných podn t pro další sebedotvá ení. K sebepoznání budou použity nové
psychodiagnostické metody (nap . enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci
nad výsledky si ú astníci ov í, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. D raz bude
položen i na vzájemnou zp tnou vazbu mezi ú astníky. Kurs p ipravujeme ve spolupráci
s prof. Vladimírem Smékalem z brn nské Fakulty sociálních studií.
18.-20. 5. (pá-ne) Kontemplativní víkend
je praktický kurz spole ných a individuálních meditací v tichu s n kterými prvky ze Sádhany
(duch. cvi ení podle indického jezuity A. de Mella), které mají napomoci k soust ed ní
a dobrému vstupu do modlitby a meditace. Tento kurz je vhodný jak pro za áte níky, tj. pro ty,

kte í se dosud neú astnili podobných exercicií i nemají zkušenost s meditací v tichu, tak pro
zkušen jší, kte í pot ebují as a místo, kde by d íve nabyté znalosti uvedli do své modlitební
praxe. Kurz je ur en p edevším pro letos nov pok t né.
1.- 3.6. (pá-ne) Kontemplativní víkend.
29.6.-5.7.(pá- t) Kontemplativní exercicie.
Jde o intenzivní praktický úvod do kontemplativní modlitby v p ísném ml ení a soust ed ní.
Po et ú astník je omezen a k p ihlášení je nutný v asný p edchozí rozhovor.
24.-31.8. Uspo ádat si život.
Intenzivní ignaciánské exercicie zam ené na rozlišování vlastního místa ve sv t .
P edpokladem je znalost základních princip exercicií (tj. nem lo by jít o první exercicie
v život ), po et ú astník je omezen, p i p ihlašování je nutno zmínit motivaci k ú asti
na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa ervenková CSTF.
Pokud není uvedeno jinak, kurzy doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové.
Všechna vícedenní duchovní cvi ení se konají v exerci ním dom jezuit v Kolín (bývalém
kapucínském klášte e). Cena za noc v jedno/dvou l žkových pokojích s plnou penzí je 250 K
(jsou ovšem možné i slevy). Další informace m žete získat na adrese exercicie@hotmail.com
i na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).

DOPORU

UJEME

tvrtek 12.4. 19.30 Varhanní velikono ní koncert francouzské duchovní hudby v koncertní
síni Pražského jara /sv. Vav inec/ v Hellichov ulici na Malé Stran . Spole n s varhanicí
Evou Bublovou ú inkuji: Hana Blažíková a Marie Fajtová-Pšeni ková. Na programu:
L. Couperin, J. H. d Anglebert, P. Dandrieu, N. Clerambault.
Pátek 27.4. 19.30 Bakalá ský cembalový koncert Evy Bublové v Galerii AMU na
Malostranském nám stí. ( J. S. Bach, G. Frescobaldi, A. Soler a Lecons de tenebres
pro dva hlasy od Francoise Couperina.)

INZERCE
T lesn postižená sle na na vozíku hledá dva dobrovolníky (i muže a ženu), kte í by ji
doprovodili na p elomu ervence a srpna na poutním zájezdu na setkání mládeže do
Medjugorje. Možnost proplacení cesty. Více informací na tel. 776 841 742. D kuji, Lenka.

Kontakty
Programy v sakristii a v krypt jsou dostupné pouze
z nádvo í Klementina (Národní knihovny).
Ú ední záležitosti: Po, St, t 9 – 17h, Pá 9 – 16h.
Kn žská pohotovost – Út, St 17 - 19h, t 17 - 22h.

Naši dárci
Velice d kujeme za podporu aktivit akademické farnosti.
íslo našeho ú tu u eské spo itelny: 1 9 3 3 8 8 2 3 2 9 / 0 8 0 0
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