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Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění

Telegraficky
 Na Květnou neděli proběhla tradiční salvátorská rozjímavá pouť do Svatého Jana pod
Skalou. V cíli nás čekala prohlídka poutního místa, spojeného se životem sv.Ivana a
také ředitelka Svatojánské koleje (Vyšší odb.školy pedagogické), jež nám odborným
výkladem umožnila nahlédnout do života této instituce.
 Velikonoce jsme důstojně oslavili na balkóně kostela tradičním přípitkem a hromovým
zpěvem písně Buď Tobě sláva, jenž jsi zmrtvýchvstal.
 V příštích dnech se konečně dočkáme nového osvětlení sakristie a ochozu kostela.

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

Výstava obrazů, monotypů a objektů Radka Brože
Výstava na ochozu našeho kostela mapuje in memoriam tvorbu významného mladého
českého umělce, inspirovaného například dílem Václava Boštíka či Adrieny Šimotové. Potrvá
do 22. dubna a je 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. Od 1.3. bude výstava nově osvětlena!

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 přímo do sakristie
dodává specializovaná firma. Jídlo je nutné objednat (a zaplatit) týden předem, cena je 54,Kč, možnost přiobjednat polévku nebo salát. Zájemci ať se hlásí panu kostelníkovi Štěpánovi
Smolenovi.

Sportovní klub Lazar Betánie
zve každý čtvrtek od 19:30 do 21:00 do tělocvičny ZŠ v Umělecké ulici 8 (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
Každou neděli od 19. hodin se můžete připojit ke zpívané chorální modlitbě nešpor. Vede
zkušený lektor Jiří Hodina.

Rekolekce pro manželské páry
Konají se ve Štěkni u Písku ve dnech 9. 8. - 16. 8. Vedou je již tradičně naši bývalí kaplani
P. Zdeněk Králík a P. Ladislav Štefek. Maximální kapacita je 16 párů, děti hlídají zkušené aupair. Orientační cena pro dospělého člověka je 350 Kč/den - plná penze; dítě 0 -3 roky 200 Kč
paušál/ pobyt, dítě 3-6 let 200 Kč/ den.
Ubytování je v klášteře sester Congregatio Jesu ve Štěkni ve 2 - 6 lůžkových pokojích, sociální
zařízení je v dostatečném množství na chodbě. Klášter se nachází v bývalém zámku generála
Windischgraetze a je obklopen anglickým parkem. V dosahu jsou města Písek a Strakonice,
možnost koupání v řece Otavě.
Program: Ráno se koná mše sv., dopoledne je vyhrazeno manželům (přednášky, debaty,
impulsy k životu v manželství). Odpoledne mají rodiny pro sebe a večer je možnost ještě
jednou společně reflektovat dopolední témata.
Zálohu 1000,- Kč za rodinu spolu s přihláškou je třeba složit nejpozději do poloviny června buď
v sakristii nebo převodem na účet 1933882329/0800, var.symb. 20080908. Přihlášky je také
možné posílat elektronickou cestou.

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.

Z K AL E ND Á ŘE F A RN O ST I a k l u bu Be tá n i e ( V KH)
bohoslužby:
neděle 14.00 mše sv. a 20.00 studentská mše sv.,
úterý 19.00 studentská mše sv.
středa 12.30 mše sv. v kryptě, poté oběd (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
pondělí 17.00 – 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)
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neděle 30. 3. 20.00 Mši sv.celebruje pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk, který při
bohoslužbě udělí svátost biřmování těm, kdo se od října na tuto svátost připravují.
úterý 1. 4. 19.00 Studentskou bohoslužbu doprovodí naše schola velikonočním programem
středa 2. 4. 19.30 Velikonoční benefiční koncert Salvátorské scholy ve prospěch
charitativní organizace Naděje na podporu nízkoprahových center pro práci s bezdomovci.
Zazní převážně díla současných salvátorských autorů, též A. Michna a renesanční polyfonie.
pátek 4. 4. 10 - 16.30 Obyčejný, běžný, nenáročný úklid kostela s duchovní hudbou.
neděle 6. 4. 21.00 kafe po mši. Pozvěte se na kus řeči.
pondělí 7. a 21. 4. Společenství Koná se v 19 hodin u sester Karmelitek v Jinonické ulici 22.
středa 9. 4. Diskusní večer na téma „Křesťanství a sekularizace“ Petr Příhoda a P. Pavel
Petrašovský budou s účastníky diskutovat nad otázkou „Jak se nám žije bez Boha?“
pondělí 14. a 28. 4. Teologický seminář Koná se vždy v 19 hodin v bytě Jajtnerových ve
Stodůlkách. Kontaktní osoba Tomáš Jajtner: tomas.jajtner@seznam.cz.
víkend 18. - 20. 4. Rekolekce pro „pomalé“ biřmovance na Svaté Hoře.
úterý 22. 4. 19.00 Ekumenická bohoslužba ke dni Země. Poté diskuse s Dr. Leonou
Leišovou na téma Biodiverzita. Spolupořádá ekologická sekce ČKA.
středa 23. 4. 19.00 Cechy cechům. Večer přednášek salvátorských studentů na témata
z oborů jimi studovaných. Kontaktními osobami jsou jednotliví cechmistři.
neděle 27. 4. 20.00 Mši sv. doprovodí Marcin Bornus-Sczycziński z Varšavy a pražský vokální
soubor Cantio antiqua gregoriánskými chorály a písněmi polské renesance.
středa 30. 4. 19.00 Filmový klub na téma: Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou
nazváni Božími syny. Kontaktní osoba: Andrej Kutarňa, email: filmovy.klub@gmail.com

Z dalších akcí:
úterý 6. 5. 20.00 Diskusní večer s P. Laurence Freemanem OSB na téma křesťanské
meditace a mezináboženského dialogu. Laurence Freeman je benediktinským mnichem
Congregation of Monte Oliveto a ředitelem Světového společenství pro křesťanskou meditaci.
sobota 17. 5. Fotomaraton Salvátor. Celodenní fotografická soutěž pro všechny salvátorníky
a jejich přátele. Letos i s digitální sekcí.
9. 8. - 16. 8. Rekolekce pro manželské páry ve Štěkni u Písku. Vedou P.Zdeněk Králík a
P.Ladislav Štefek.
středy 14.5. (či 21.5.) – 18.6. (25.6.) 18.30h Příprava na manželství. Prosíme sledujte
webové stránky, podrobnosti se dolaďují. Přihlášky e-mailem.

Duchovní cvičení a rekolekce jaro – léto 2008
Meditace v kryptě
každé úterý po večerní mši (cca 20.10 – 21.10 hod) tichá meditace v kryptě (vchod přes sakristii).
Prakticko-teoretický úvod do kontemplativní modlitby
V dubnu pokračujeme ve středy 9. a 23.4. vždy v 19.30h a dále 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.
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. Je třeba se přihlásit (adresa viz níže)
18. - 20. 4. pá-ne Kontemplativní víkend
je praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu s některými prvky ze Sádhany (duch.
cvičení podle indického jezuity A. de Mella), které mají napomoci k soustředění a dobré přípravě k
modlitbě a meditaci. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kteří se dosud neúčastnili
podobných exercicií či nemají zkušenost s meditací v tichu, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas
a místo, kde by dříve nabyté znalosti uvedli do své modlitební praxe.
16. - 18. 5. pá-ne Víkend mezi duší a Duchem
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k
nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové
psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad
výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i
na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Kurs připravujeme ve spolupráci s prof. Vladimírem
Smékalem z brněnské Fakulty sociálních studií. Místo konání: exerciční dům jezuitů v Kolíně.
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. Místo konání: exerciční dům jezuitů v Kolíně.
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.
Vřele doporučujeme:
22. 6. - 29. 6. (ne-ne) Ignaciánské exercicie
Tento kurs se koná v exercičním domě jezuitů v Kolíně, doprovází P. Petr Havlíček SJ. Pro bližší
informace i pro přihlášení na tento kurs je třeba se obracet přímo na p.havlicek@jesuit.cz.
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), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s
plnou penzí je 350 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy). Další informace můžete získat na adrese
exercicie(at)hotmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).
Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese exercicie@hotmail.com, uvádějte název kurzu v
“předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet
účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.
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