úterý 18.3. 18.15 Křížová cesta v kostele
úterý 18.3. 20.00 Přednáška na téma Liturgie Velikonoc
středa 19.3. 14-17 Předvelikonoční gruntování. Farníci sobě
středa 19.3. 17.00 Kající bohoslužba s možností svátosti smíření a duchovního rozhovoru
(pro ty, kdo budou o Velikonocích biřmováni, již od 15.30)
Zelený čtvrtek 20.3. 18.00 Mše sv. na památku Večeře Páně
Velký pátek 21.3. 18.00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže
Bílá sobota 22.3. 21.00 Vigilie slavnosti Zmrtvychvstání Páně
středa 26.3. 19:00 Filmový klub na téma: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět
Boha. Kontaktní osoba: Andrej Kutarňa, email: filmovy.klub@gmail.com
Neděle 30.3. 20.00 Biřmování.
Středa 2.4. 19.30 Velikonoční benefiční koncert naší scholy
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Ve likonoční o břady v našem kostele a
l iturgie Sva tého týdne
Pro ty z vás, kdo se zúčastní obřadů Svatého týdne letos poprvé, uvádíme na tomto místě
stručný úvod do liturgie. Barva postní doby je fialová, na Květnou neděli a Velký pátek je
červená, Zelený čtvrtek, Vigilie v předvečer neděle a neděle Vzkříšení mají barvu bílou.
K v ě t n á n e d ě l e ( 1 4 a 2 0 h ) Připomínáme si slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma.
Bohoslužba začíná na nádvoří, kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme
přineste si vlastní, naše nabídka je omezená). V kostele pokračuje bohoslužba normálně, čtou
se Matoušovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká. Až do Vigilie se odmlčí varhany.

Z e l e n ý č t v r t e k ( 1 8 h ) Bohoslužba začne normálně v kostele, naposledy zazní
varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (pouze ustanoveným 12 mužům) a
přijímání je tentokrát podobojí způsobou. Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního
svatostánku, kde bude po krátké přestávce následovat adorace s texty z Janova evangelia a
zpěvy z Taizé. Prosíme zájemce o aktivní účast na obřadu mytí nohou, aby se co nejdříve
hlásili v sakristii.

V e l k ý p á t e k ( 1 8 h ) Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při
kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad
uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se
odpovídá „Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe po
pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen krátce pokleká. Nekoná se obvyklá
eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv.přijímání.

L i t u r g i e V i g i l i e ( 2 1 h ) Začíná se na nádvoří Klementina, každý obdrží u vchodu
svíčku (můžete mít vlastní – nejlépe křestní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje
velikonoční svíce. Na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ se odpovídá „Sláva Tobě Pane“. Po
příchodu do setmělého kostela začne bohoslužba slova, čte se 9 čtení
Po 7. čtení opět zazní varhany a Gloria. Letos se nekoná křestní bohoslužba, avšak zpívají se
litanie, světí se voda a koná se obnova křestního vyznání v podobě 6 otázek ohledně zřeknutí
se zla a ohledně naší víry (Credo). Potom se kropí lid na připomínku vlastního křtu. Pak již
probíhá eucharistická bohoslužba obvyklým způsobem.

Na Velikonoční pondělí bohoslužby nejsou.
Salvatore. měsíčník. Dáno do tisku 26.2. 2008 Náklad 700 ks. Zdarma. Kontakt: Křížovnické nám.2 Praha 1, 110 00. tel.: 222221339
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz, www.salvator.farnost.cz č.ú. 193882329/0800 Česká spořitelna a.s.
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Z litur gie Popeleční středy

foto MS

Refle xe , zp rávy, střípky
Letošní Popeleční středa byla již potřinácté ve znamení setkání světa kultury a světa víry.
Tradiční Popelec umělců se opět odehrál v sakristii, kde měli mnozí z vás možnost shlédnout
diskusi Přemysla Ruta a Tomáše Halíka na téma Hrnečku vař aneb idea postu. Oba pánové
profesoři se od starozákonního příběhu o proroku Eliášovi a neubývajícím oleji prokousali
skrze celosvětově vařenou kaši až ke svérázné páně Rutově interpretaci Erbenovy pověsti, při
níž měli i kameramani přímého přenosu co dělat, aby smějíce se udrželi opratě svých strojů.
Letos výrazně přibylo hudební stránky, o kterou se opět podělili pánové Robert Hugo a Jiří
Stivín.

Po tomto vydařeném uměleckém počinu následovala v kostele bohoslužba s udílením
popelce, a po ní ještě neformální setkání v sakristii. Až do pozdních hodin jste pak mohli po
Praze potkávat spřízněnce v pokání, jejichž rozlišovacím znamením byl černý kříž na čele.
Záznam celého večera je ke shlédnutí na internetu v archivu České televize.

A K T U A L I T Y
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

www.vkhcr.org/ praha

Z K AL E N DÁ Ř E F A RN O ST I a k l u bu Be tá n ie (V K H )
bohosluž by:
neděle 14.00 mše sv. a 20.00 studentská mše sv.,
úterý 19.00 studentská mše sv.
středa 12.30 rytmická mše sv. v kryptě (slouží P. Petrašovský; vchod z Klementina)
čtvrtek 20.00 adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru
další zpovědní pohotovost ve středu 17-19h (P. P. Petrašovský) – v sakristii

pravidelný program

Výstava obrazů, monotypů a objektů Radka Brože
Bude zahájena vernisáží v neděli 9.března v 15 hodin. Promluví Václav Sokol, hudebně
vystoupí Jarda Svoboda (Traband). Výstava mapuje in memoriam tvorbu významného
mladého českého umělce, inspirovaného například dílem Václava Boštíka či Adrieny
Šimotové. Expozice potrvá do 22.dubna a bude přístupná vždy kolem bohoslužeb, tedy
v neděli 13.30-14.00 a 15.00-15.30; 19.30-20.00 a 21.00-21-30 v úterý 18.30-19.00, nově i ve
čtvrtek 19.30-20.00. Individuální návštěva možná po dohodě.

Kurz pro ministranty
Také v březnu pokračuje kurz pro zájemce o ministrování. Kurz vede pastorační asistent
Andrej Kutarňa. Bližší informace na e-mailu kutarna@post.cz.

Setkávání nad nedělním Evangeliem
Každý čtvrtek probíhá pod vedením farního vikáře P. Pavla Petrašovského setkávání nad
Písmem, konkrétně nad Evangeliem z následující neděle. Začíná se vždy v 18.45 v kryptě,
končí se těsně před adorací. Setkání je otevřené všem zájemcům.

Společný oběd po středeční mši svaté
Nabízíme možnost společného „agapé“ po středeční mši svaté. Obědy by přímo do sákristie
dovážela specializovaná firma v jednorázovém obalu. Jídlo by bylo nutné objednat (a zaplatit)
týden předem, cena hlavního jídla je 54,- Kč, možnost přiobjednat polévku nebo salát.
Mininální počet jídel pro objednání je 3 – 5 kusů. Zájemci ať se hlásí po mši svaté panu
kostelníkovi Štěpánovi Smolenovi.

Sportovní klub Lazar Betánie
zve každý čtvrtek od 19:30 do 21:00 do tělocvičny ZŠ v Umělecké ulici (Holešovice). Hraje se
fotbal a volejbal (po 45 minutách). S sebou přezuvky a pár drobných jako příspěvek na
pronájem. Kontakt: daniel.marek@centrum.cz, tel: 603 863 266.

Chorální nešpory pokračují
S výjimkou 2. března se můžete každou neděli od 19 hodin připojit ke zpívané chorální
modlitbě nešpor v kryptě. Vede zkušený lektor Jiří Hodina.

KNIHOVNA BETÁNIE
Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převážně náboženské literatury.
Provozní doba: úterý 20.00 – 20.30 h; neděle 21.00 – 21.30 h
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.
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pondělí 17 – 18.30 anglická konverzace – Eknoor Salaria (Platnéřská 4)
úterý 17.00 - 18.30 italská konverzace – P.Stefano Pasquero (Platnéřská 4)
úterý 20.00 Kurz Základy víry v sakristii; tichá meditace v kryptě
čtvrtek 17.30 – 18.30 němčina, 18.30 – 20h něm.konverzace – Jana Ginzelová (Platnéřská 4)
čtvrtek 18.45 – 19.45 Setkávání nad nedělním Evangeliem (P.Pavel Petrašovský).
čtvrtek 19.30 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ v Umělecké ulici, Praha 7)

březen 2008
neděle 2.3. 14.00 Mši sv. doprovodí univerzitní sbor Habemus z Dublinu a Acant, sbor
Katolické teologické fakulty UK v Praze. Zároveň při mši sv. vykonáme sbírku na
Arcidiecézní charitu.
neděle 2.3. 21.00 kafe po mši. Pozvěte se na kus řeči.
pondělí 3. a 17.3. Společenství. Koná se v 19 hod. u Karmelitek v Jinonické ulici 22.
úterý 4.3. 18.15 Křížová cesta v kostele
úterý 4.3. 19.00 Studentskou bohoslužbu doprovodí naše schola postním programem
úterý 4.3. 20.00 Divadelní představení Jana z Arku. režie: Jan Nebeský, scénář: Lucie
Trmíková, hudba: Miloš Orson Štědroň. Koná se v sakristii, počet míst omezen. Vstupné dobrovolné.

středa 5.3. 19.00 Přednáška bratra Šimona, představitele občanského sdružení Pomoc
pronásledované církvi na téma situace pronásledovaných křesťanů v nedemokratických
zemích.
pátek 7.3. 10 - 16.30 Obyčejný, běžný, nenáročný úklid kostela s duchovní hudbou.
neděle 9.3. 15.00 vernisáž výstavy obrazů, monotypů a objektů Radka Brože. Výstava bude
instalována jako již tradičně na ochozech našeho kostela a přístupná bude opět vždy kolem
bohoslužeb (půlhodinu před a půlhodinu po mši sv.), a to až do 22.dubna.
pondělí 10. a 31.3. Teologický seminář. Koná se vždy v 19 hodin v bytě Jajtnerových ve
Stodůlkách. Kontaktní osoba Tomáš Jajtner: tomas.jajtner@seznam.cz
úterý 11.3. 18.15 Křížová cesta v kostele
středa 12.3. 19:00 Literárně-hudební večer Cesta kříže - poezie J. Zahradníčka, Jakuba
Demla a V. Holana.
čtvrtek 13.3. 18.00 Kající bohoslužba s možností svátosti smíření a duchovního rozhovoru
Květná neděle 16.3. Pouť do Sv. Jana pod Skalou. (koná se za příznivého počasí). Sraz na
Hlavním nádraží u pokladen v 8.15, odjezd vlaku do Srbska (směr Beroun) je v 8.26. Je také
možné přistoupit na Smíchovském nádraží v 8.33. Ze Srbska půjdeme rozjímavou pěší poutí
s několika zastaveními. Před polednem bude možnost prohlédnout si poutní místo, spojené se
sv. Ivanem (kostel, poustevna). Oběd bude podle podmínek buď v místní restauraci nebo
ve Svatojánské koleji. Přihlášky na oběd e-mailem do čtvrtka 13. března na
nejsvetejsi.salvator@volny.cz, předmět: oběd.
14.00 a 20.00 Mše sv. Na bohoslužby si prosíme přineste vlastní ratolesti. Začátek bude na
nádvoří Klementina.
-5-

Výstava obrazů, monotypů a objektů Radka Brože
na ochozech Kostela Nejsvětěšího Salvátora

AK CE N A

K ARM E L U ,

U R ČE NÉ Z V L Á Š T Ě P R O S AL V ÁT O R S K OU F ARN OS T

Exercicie ve všedním dni
Individuální doprovázení postní dobou
Pro ty, kdo nemohou odjet do ústraní kláštera a přesto by chtěli během postní doby prohloubit
vlastní duchovní cestu, nabízíme ve spolupráci s pražskými jezuity exercicie, které probíhají
při zachování našeho běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v našem přirozeném
prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze časově (6 postních týdnů),
nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. postup a způsob práce je stanoven dohodou s
doprovázejícím. Kontakt a bližší informace: exercicie@hotmail.com.
Prakticko-teoretický úvod do kontemplativní modlitby
Začneme středou 27.2. v 19.30h, budeme pokračovat pravidelně každých čtrnáct dní (výjimky
vždy uvedeme na www.cestanahoru.org) po celý letní semestr. Setkání trvá cca 1,5h, koná se
u sester karmelitek v Jinonické 22 (Praha-Košíře), vede sestra Denisa Červenková a hosté.

Duchovní cvičení a rekolekce
Meditace v kryptě
Máte možnost připojit se každé úterý po večerní mši (cca od 20.10 hod.) k hodinové tiché
meditaci v kryptě (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.

Termíny exercicií a rekolekcí -jaro 2008
14.-16. 3. (pá-ne) Rekolekce pro rychlé biřmovance Akademické farnosti
Vyhrazeno těm, kteří budou v kostele Nejsv. Salvátora letos biřmováni. Místo pobytu
i další doprovázející budou dále upřesněny.
5.4. (so) Nevěsto krásná, dej mi pít…
aneb Od mystéria vášně po mystiku lásky. Jednodenní rekolekce s filmem Marketa Lazarová
(František Vláčil, ČSSR 1967). Připravil a doprovází Vladimír Suchánek (UP Olomouc).
Uskuteční se na Karmelu v Jinonické 22.
(Také na jednodenní rekolekce je třeba se předem přihlásit:)
Dva vzdálenější tipy pro náročné:
6.-13.7. (ne-ne) Uspořádat si život. Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na rozlišování
vlastního místa ve světě. Předpokladem je znalost základních principů exercicií (tj. nemělo by
jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen, při přihlašování je nutno zmínit
motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF.
17.-22.8. (ne-pá) Kontemplativní exercicie. Jde o intenzivní praktický úvod do
kontemplativní modlitby v přísném mlčení a soustředění. Doprovází: Jan Šedivý, lektor
Wurzburské školy kontemplativní modlitby. Tento kurz se koná v exercičním domě kapucínů
na Hradčanech.
Víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány zejména pro ty z nás, kteří hledají
hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál, účelem kurzů je tedy
nabídnout uvedení a pomoc na této cestě. Pokud není uvedeno jinak, kurzy doprovází sestry
karmelitky z Karmelu Edith Steinové. Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v
exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře). Další informace můžete
získat na adrese exercicie@hotmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).

9. března – 22. dubna
vždy půl hodiny před a po mši svaté
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