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Radostnou událostí zejména pro hudební veřejnost je nedávné schválení projektu na
kompletní rekonstrukci salvátorských varhan. Projekt bude financován z tzv. Norských
fondů, patnácti procenty přispěje i stát. Realizovat se začne nejpozději v září tohoto
roku, rekonstrukce musí skončit do ledna roku 2011.
V pátek 16.ledna se v našem kostele konala vzpomínková bohoslužba u příležitosti 40
let od tragické smrti Jana Palacha. Po mši sv. se vydal průvod se svíčkami k pamětní
desce na Filosofické fakultě. Kázání Mons.Tomáše Halíka z bohoslužby bude
zveřejněno na našem webu.
V uplynulém roce v našem kostele proběhlo 91 nedělních mší sv., při kterých bylo
pokřtěno 27 dětí, 21 z vás přijalo svátost biřmování, 2 křesťané vstoupili do společenství
s katolickou Církví, 7 párů snoubenců si slíbilo lásku, úctu a věrnost, proběhl 1 pohřeb.
Do katechumenátu vstoupilo 55 mladých lidí a při bohoslužbách se rozdalo 23 500
svatých přijímání.

ROZHOVOR

S........

P. Petr Havlíček SJ (1972), od září 2008 farním vikářem Akademické farnosti
Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Otázky kladl Jaroslav Lorman.

JL: Petře, kdyby ses chtěl čtenářům Salvatore nějak stručně představit, co bys o sobě řekl?
PH: Asi že jsem se narodil v roce 1972 v bezbožecké rodině a byl jsem pokřtěn roku 1990 na
konci střední školy, když mi bylo osmnáct. Během svého dospívání jsem nějak dospěl k víře, i
s pomocí spolužáků na střední škole, kteří také procházeli obrácením, ačkoliv už byli pokřtění.
A hlavně jsem generace, která má nový život po pádu komunismu spojený s tím, že je dospělá
a věřící. to jsou pro mě tři důležité věci, který ovlivňují všechno, co jsem prožíval. Studoval
jsem grafickou průmyslovku na Malé Straně a pak od roku 1991 češtinu a výtvarku na
pedagogické fakultě, kterou jsem ukončil v roce 96. Od roku 1997 jsem šel do noviciátu
Tovaryšstva, kde jsem byl po nějakých devíti letech vysvěcen na kněze. V roce 2005 jsem byl
vysvěcen na jáhna v Římě, v roce 2006 na kněze tady v Praze. A od té doby jsem u svatého
Ignáce na Karlově náměstí..
JL: Tvá konverze, to byla součást vlny té doby?
PH: Já myslím, že to souvisí s pozdní pubertou. Člověku se třesou kolena z toho, že mu bude
osmnáct a bude muset hledat práci a neví, co bude dělat. S tím to asi souvisí. S hledáním
smyslu života. Dostala se mi do ruky bible... Pak přijdou další věci: spolužáci na střední škole
taky podobně hledající. Taky ještě v roce 1989 jsem se seznámil s jedním farářem v severních
Čechách, který mě pak v tom roce 1990 křtil.

JL: Od září jsi vikářem tady u Salvátora. Jaké jsou tvoje pozitivní a negativní dojmy z
této farnosti?
PH: No tak negativní, o těch je zbytečné mluvit [smích]. Pozitivní dojmy, to budu muset mluvit
diplomaticky, abych moc nechválil. Tuto farnost jsem dříve sledoval zpovzdálí, nikdy jsem do
ní nechodil. Já jsem byl takový ten katolík, co si chodí, kam chce, a nikde není doma. Jsem
rád, že tady můžu pracovat. Beru to jako Boží vedení.
JL: Co se Ti tady ve farnosti líbí? Proč jsi rád, že tady můžeš pracovat?
PH: Je rozhodně obdivuhodné, že to je kategoriální farnost, že to není farnost lokální, ale je
určená pro nějaký typ lidí. Zároveň je to něco, co vyrostlo - protože jako farnost byl Salvátor
ustanoven před pár lety - osvědčilo se a má to kontinuitu, zajišťovanou jak farářem, tak lidmi,
co se kolem farnosti točí. A to je vždycky znamení Božího díla. Tam, kde Boží milost působí,
tam je to prostě obdivuhodné, přitažlivé a inspirující. Čeho si pak vážím na té kontinuitě, je
skutečnost, že má podobu víry prožívané ve velkoměstě. Je místem dialogu se vším, co v tom
velkoměstě je. Jsou to různé typy dialogu – kdybych měl použít tuto kategorii – je to dialog
s postmoderním člověkem, dialog s kulturou, s politikou, mezináboženský dialog. A je to české
unikum. Co možná funguje v jiných zemích na mnoha místech, tak v Čechách funguje
víceméně jenom tady.
JL: A co bys ve farnosti zlepšil?
PH: Asi aby tady byl kaplan na plný úvazek, ale to nemůžu změnit – sám jsem kaplanem ještě
u svatého Ignáce.

JL: Možná otázka, kterou už položila spousta lidí přede mnou: jaká byla Tvá cesta ke
kněžství? Ty jsi šel původně jinou cestou: střední grafická škola, čeština a výtvarka na pražské
Pedagogické fakultě....
PH: Moje cesta ke kněžství šla na vysoké škole ruku v ruce s cestou k řeholnímu životu. To
byly dvě věci, u kterých jsem si uvědomoval, že k nim tíhnu. To jsem rozeznával postupně
jako Boží hlas.
JL: To se rozeznává podle čeho?
PH: To je na dlouhý rozhovor. [smích] Třeba podle toho, že k něčemu tíhnu. To je podle mě
jedna stopa rozeznávání Boží vůle.
JL: Takže jsi neuvažoval o tom, stát se diecézním knězem?
PH: Ne, u mě to šlo takhle ruku v ruce. Jenom tam byla otázka, jaké řeholní společenství
zvolit. A volba Tovaryšstva byla konvergencí různých znamení, tíhnutí, setkání, úvah při
duchovních cvičeních, modliteb... Nakonec jsem dospěl k Tovaryšstvu Ježíšovu. Takže to
byla volba z možností, o kterých jsem uvažoval.
JL: Znamená to, že teologii jsi studoval tady v Praze? Nebo v Římě?
PH: Má řeholní anabáze byla taková, že jsem byl dva roky v noviciátu v Kolíně, dva roky
filosofie v Bratislavě na našem řádovém institutu, co mají slovenští jezuité, pak rok práce ve
Vatikánském rádiu v Římě a tři roky teologie v Římě. Studium jsem skončil v roce 2005.
JL: Jaké to je vracet se zpátky do Salvátora jako jezuita?
PH: Vracet se? Já jsem tady jako jezuita nikdy předtím nebyl. Takže pro mě je to spíš příchod.
JL: No ale ta symbolika kolem je asi výmluvná, ne?
PH: Ani to až tak neprožívám. Myslím si, že poté, co jsme jako jezuité dostali ten dar, že jsme
byli čtyřicet let zrušeni papežským breve, nedělá nám prožitek jakékoliv diskontinuity žádný
problém. V dnešní době není v Tovaryšstvu žádné prahnutí po získávání toho, co kdy
Tovaryšstvo vlastnilo. To je možná jeden z těch důvodů, proč to neprožívám. Pro mě je
důležité, že tu jako jezuité můžeme něco dělat pro církev. Že můžeme pomáhat znova
nacházet kontinuitu, protože v celé společnosti je ten prožitek diskontinuity čtyřiceti let
komunismu cítit. To jsem si uvědomoval, kdykoliv jsem vyjel někam do Německa, do Itálie, do
Španělska. Tam je kontinuita prostě vidět, a to jak ve společnosti, tak v církvi, tak
v Tovaryšstvu. Tam neexistuje pohrdání minulostí jako něčím zastaralým, ani tak totální
ignorance a nevědomost... A v tomhle smyslu je osvobozující nějak působit v Klementinu, ale
spíš na symbolické rovině. Takových míst, kde působili jezuité, je po Čechách a po Moravě
spousta. Salvátor a Klementinum je jen jedno z nich.
JL: Možná pár kratičkých otázek na závěr. Co si myslíš, že je pro Tebe charakteristické?
PH: To je těžká otázka. Takhle o sobě nepřemýšlím, takže těžko můžu vystřelit nějakou
odpověď. Zkusíme to třeba po nějaké další odpovědi.
JL: Dobře. Co poznáváš v církvi jako svoje charisma? Možná je to hloupá otázka.
PH: Není to hloupá otázka, jen se na ni těžko odpovídá. Během těch deseti let v řádu jsem si
na ni také zkoušel odpovědět, nebo spíš hledat odpověď. Naštěstí je pro Ignáce typické, nemít

na začátku připravenou odpověď nebo nějakou představu, ale spíš hledat, a to docela
realisticky. Takže moje odpověď je založená na tom, co děláme v naší provincii a kde jsem
schopen přiložit ruku k dílu. Z toho se vyprofilují oblasti, kde působím. Takže jakákoliv
studentská pastorace, duchovní cvičení, když jsem dělal rádiu, taky mě to začalo bavit, takže
klidně něco v médiích, redakční práce. Dále nějak uplatňovat, co jsem kdy studoval, nějak do
toho proniknout a vést, vznešeně řečeno, dialog s vědou, s humanitními vědami, s kulturou...
JL: Co je tvůj koníček, u čeho odpočíváš?
PH: No rozhodně to není sport. Ale abych odpověděl nějak pozitivně, co dělám: mám rád
Radio 1, takže poslouchám muziku. Pak mě baví hrabat se – to souvisí s literaturou, co jsem
studoval, s češtinou a s výtvarným uměním –prostě nějak se tím zabývat. Číst knížky, i když
nejsem žádný velký knihomol. Ale vybírat si tituly, které jenom neprolistuji v knihkupectví. A
v poslední době se probírat v jezuitských archiváliích, které jsou třeba tady v Klementinu.
JL: Úplně poslední otázka na závěr: co bys vzkázal čtenářům?
PH: No jo, to jsou otázky, na které neznám odpověď. Já nejsem vzkazovací typ,... [smích]
Zkusím radši odpovědět na tu otázku, co je pro mě charakteristické. Možná to, že hledám
Krista. To nějak ve mně je a přijde mi důležité hledat Krista každý den. I když má prvotní
horlivost ochabla, tahle touha mě provází.
JL: Děkuji za rozhovor.

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

Popelec umělců
Již po čtrnácté se ve středu 25. února uskuteční v našem kostele ( a v sakristii) tradiční
Popelec umělců, který bude již počtvrté v přímém přenosu vysílat Česká televize. V 18 hodin
se sejdou v sakristii umělci nejrůznějších žánrů, aby shlédli literárně teologický pořad
Přemysla Ruta a Tomáše Halíka na téma Prach a popel. O výtvarný doprovod se svými
objekty postará sklářský výtvarník Václav Cigler. V 19 hodin naváže v kostele mše sv.
s udílením popelce. Z důvodu snížené kapacity sakristie (díky přenosu) bude vstup na první
část večera umožněn pouze pozvaným, případně na vstupenky, jejichž omezený počet se
bude distribuovat v sakristii v neděli 22.2. po obou bohoslužbách. Pro ostatní bude v kostele
instalováno projekční plátno, na kterém bude možnost pořad sledovat. Záznam bude také
nadále dostupný na internetových stránkách České televize (stejně tak i loňské Popelce).

ČTVRTÝ SALVÁTORSKÝ TANEČNÍ VEČER (SALVÁTORSKÉ SOIRÉE)
V pátek 20.2.2009 od 19:00 se v Kulturním centru Novodvorská bude konat již čtvrtý ročník
salvátorského
tanečního
večera.
Zahraje
skupina
Funny
Dance
Band
(www.funnydanceband.com), v přestávce shlédnete divadelní minipředstavení, následované
tradiční tombolou. Vstupenky za 150 Kč jsou v prodeji po mši sv. v sakristii. Stále sháníme
finanční sponzory i dárce do tomboly. Pokud byste měli zájem nám přispět, ohlaste se mailem
nebo osobně v sakristii. Děkujeme a těšíme se na viděnou.

VOLBY DO

PASTORAČNÍ RADY

Přesunuty z organizačních důvodů na březen. Případní kandidáti se tedy stále mohou hlásit
do voleb, a to osobně nebo e-mailem, případně je možné nominovat nějakou osobu za
skupinu, působící v naší farnosti (kandidát musí souhlasit s nominací). Jen připomínáme, že
není striktní podmínkou být farníkem ve smyslu našeho zřizovacího statutu, tedy není nutné
být studentem, učitelem, či zaměstnancem pražské vysoké školy. Je však vhodné, aby
kandidát naši farnost osobně znal. Více informací o pastorační radě najdete na našem webu.

MODLITBA NEŠPOR
Každou neděli v 19.30 se v boční lodi našeho kostela schází malé společenství ke zpívané
modlitbě nešpor. Kdokoliv by se chtěl připojit nebo jen přijít naslouchat, bude vítán. V předních
lavicích bude pro případné zájemce k dispozici česko-latinský text nešpor.

SPOLEČENSTVÍ KRYPTA
Na setkáních tohoto společenství se střídají dva typy programu, a to vždy jeden týden setkání
k tiché rozjímavé a přímluvné modlitbě s meditativním zpěvem a další týden interaktivní
sdílené rozjímání nad četbou Matoušova evangelia. Společenství je otevřené všem. Bližší
informace naleznete na stránkách http://spolecenstvikrypta.wordpress.com, nebo můžete psát
na krypte@centrum.cz.

LITURGICKÁ SLUŽBA VE FARNOSTI
Jak jste si možná povšimli, další složkou života farnosti, kterou se snažíme neustále
zdokonalovat, je liturgická služba. Již třetím rokem pořádáme kurz pro lektory, též kurzy pro
ministranty; mnozí z ministrantů procházejí kurzy pro služebníky Eucharistie v Pastoračním
středisku, zvon znovu ožívá pod rukou zvoníků, snažíme se povzbudit ke společné modlitbě
nedělních nešpor atd. Proto chceme povzbudit i vás farníky k aktivnější účasti na liturgických
službách – jedná se zejména o nesení obětních darů při mši sv. či vybírání nedělních sbírek.
Uvědomujeme si, že tato služba není pro každého. Kromě podmínky být praktikujícím
katolíkem – jedná se totiž o reprezentaci farnosti při liturgii – je třeba i jisté odvahy, které se
jistě nedostává „plaše věřícímu“, který si přišel především vyslechnout kázání Tomáše Halíka.
Nicméně vidět osiřelé košíky na lavicích a smutné pohledy věřících, kteří by rádi přispěli
farnosti na provoz, není naší dobrou vizitkou.

SPOLEČNÉ PŘÍPRAVY NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ
Pořádá centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském (cpr.apha.cz). Nové termíny: 7.4.26.5.2009. Podzimní termín: 6.10. - 1.12.2009. V naší farnosti počítáme s hromadnou
přípravou od poloviny května do konce června, a to vždy v úterý od 20 hodin.

Duchovní cvičení a rekolekce
TERMÍNY A INFO K REKOLEKCÍM A EXERCICIÍM zima-jaro 2009
18.-22. 2. (st-ne)
6.-8. 3. (pá-ne)
14. 3. (so)
17.-19. 4. (pá-ne)
6.-10. 5. (st-ne)
2.-9. 8. (ne-ne)

Ignaciánské exercicie (již obsazeno)
Víkend mezi duší a Duchem (již obsazeno)
Rekolekce s filmem Sny Akiro Kurosawy
Na cestě vnitřní modlitby
Ekumenické exercicie
Uspořádat si život

18.-22. 2. (st-ne) Ignaciánské exercicie
podávají „princip a fundament“ velkých ignaciánských exercicií a praktický úvod do
ignaciánských způsobů modlitby. Během exercicií se zachovává mlčení, účastníci dostávají
průběžně krátké podněty k meditaci (nejde však o přednášky), součástí exercicií je také
intenzivní individuální doprovázení. Jsou určeny jak pro začátečníky (tj. ty, kdo ještě nikdy
nebyli na exerciciích), tak pro pokročilejší. Doprovází: Petr Havlíček SJ, Denisa Červenková
CSTF.
6.-8. 3. (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. Doprovází psychoterapeut Michal Petr
a sr. Denisa Červenková CSTF.
14. 3. (so) Rekolekce s filmem Sny Akiro Kurosawy
Jednodenní rekolekce s filmem proběhnou na Karmelu Edith Steinové. Odpolední částí
doprovází: filmový historik a pedagog UP Olomouc doc. PhDr. Vladimír Suchánek. Bližší info a
přihlášky na exercicie@hotmail.com.
17.-19. 4. (pá-ne) Na cestě vnitřní modlitby
Víkendová rekolekce vychází z principu ignaciánských exercicií a je zaměřená na prohloubení
osobní modlitby v rámci všedního dne. Je založena na rozjímání textů z Písma a z děl
významných duchovních autorů, součástí je také adorace a biblická modlitba. Rekolekce
probíhá v tichu, s možností individuálního duchovního doprovázení. Tento program je určen
jak pro pokročilé, tak pro začátečníky v modlitbě; může být vhodnou pomocí těm, kteří hledají
nové impulsy pro oživení svého duchovního života.
6.-10. 5. (st-ne) Ekumenické exercicie
Exercicie s individuálním doprovázením zaměřené na osobní rozjímání biblických textů,
doplněné krátkým úvodem. Základem je individuální přístup a respekt vlastní duchovní cesty,
ať je jakkoliv složitá a nepřehledná. Probíhají v tichu a jsou určeny zejména pro ty, kteří mají
různé problémy s vírou, s církvemi, či s vnímáním Boha ve svém osobním životě. Doprovází
Václav Umlauf SJ a ing. arch. Kateřina Hodecová.
2.-9. 8. (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.
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 300 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 výše uvedené adrese, v “předmětu” uveďte
název kurzu Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet
účastníků je 12-16, doporučume tedy reagovat rychle.
Postní exercicie uprostřed všedního dne
Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera a přesto by chtěli právě během
postního času prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování běžného pracovního nebo

studijního rytmu dne, v našem přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou
vymezeny pouze časově (např. 6 postních týdnů), nikoliv tematicky, jsou individuální, tj.
způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Po vstupní domluvě s konkrétním
doprovázejícím o zásadách exercicií je exercitant vybaven podněty "práci" na několik dní, tj.
impulsy k meditaci (sleduje se přitom schéma ignaciánských exercicií). S doprovázejícím se
domluví i na pravidelnosti meditací a čase setkávání, tak, aby přitom bylo možné zvládat
běžné denní povinnosti. (Do exercicií však má smysl vstupovat tehdy, pokud vím, že budu
během nich schopen/schopna najít si každý den dostatečně dlouhý čas k meditaci.)
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 obvyklou exerciční adresu (exercicie@hotmail.com).
mimo to zveme ty, pro které jsou následující témata aktuální:
23. 2. (po) Řeholníci pražští
cyklus setkání o řádech a kongregacích v Praze a okolí. Jejich spiritualitu, život a historie
pražských řeholních domů představují jejich zástupci, nejbližšími hosty na Karmelu v Jinonické
22 v 19h budou bratři kapucíni. Pořádá VKH - Studentský klub Betánie.
1.3. (ne) Spiritualita Karmelu
Další z pravidelných setkání věnovaných spiritualitě Karmelu (pro vážnější zájemkyně o tento
typ spirituality případně s otazníky kolem vlastního povolání), více viz www.cestanahoru.org.
Autorský večer V.
tentokrát na téma Město se uskuteční na konci jara 2009, přesnější datum ještě ohlásíme.
Díla jakéhokoliv žánru a stupně amatérského či profesionálního uměleckého projevu jsou, jako
obvykle, vítána.
Pravidelný program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)
www.cestanahoru.org
pondělí 19.00 Eucharistie + agapé; čtvrtek 17.30 Eucharistie + modlitba nešpor

SPŘÁTELENÉ AKCE
čtvrtek 5. a 19.2. Teologický seminář Koná se vždy v 18 hodin v bytě Jajtnerových ve
Stodůlkách. Kontaktní osoba: tomas.jajtner@seznam.cz
čtvrtek 12. a 26.2. Společenství. Kontaktní osoba Petra Ležáková: petalez@seznam.cz

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 (opět d 6. ledna 2009)
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.

Kontakty
Programy v sakristii a v kryptě jsou mimo bohoslužby
dostupné pouze z nádvoří Klementina (Národní knihovny).
Úřední věci: Po, St, Čt 9–17h, Pá 9–16h. Tel: 724 367 681

Z K AL E ND Á ŘE F A RN O ST I a V K H
bohoslužby:
neděle 14.00 mše sv. a 20.00 studentská mše sv.
úterý 17.00 – 19.00 duchovní pohotovost, 19.00 studentská mše sv.
čtvrtek 20.00 adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru
pravidelný týdenní program
pondělí 18.30 – 20.00 anglická konverzace (D. Saul, A. Tomsky - Platnéřská 4)
19.00 Kurz pro lektory (M.Tomeš - v sakristii)
úterý 17.00 – 18.30 Italská konverzace (P. Stefano Pasquero – Platnéřská 4)
20.00 Kurz Základy víry v sakristii (prof. T. Halík);
20.00 Tichá meditace v kryptě (s. Denisa)
středa 12 – 18 úklid kostela, 19.00 společenství Krypta (témata setkání na webu)
čtvrtek 16.30 – 17.30 němčina, 17.30 – 18.45 německá konverzace
(Jana Ginzelová – Platnéřská 4)
19.00 – 21.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká 8, Pha 7)
neděle 19.30 – 20.00 zpívaná modlitba nešpor (v boční lodi)

další program
3.2. úterý 20.00 kurz Základy víry – 8.přikázání Desatera
8.2. neděle 21.00 kafe po mši. Přijdťe na kus řeči.
10.2. úterý 20.00 P.Petr Havlíček SJ – Modlitba v křesťanské tradici
17.2. úterý 20.00 kurz Základy víry – 9. a 10. přikázání Desatera
18. 2. středa 19.00 Filmový klub - The Believer (v ČR pod názvem Svatý boj), drama, USA
2001, 98 min. Režie Henry Bean (v původním znění s anglickými titulky).
20.2. pátek 19.00 IV.Salvátorský taneční večer v KC Novodvorská.
22.2. neděle 14.00 křest Dolečkovi; též proběhne každoroční sbírka „Svatopetrský haléř“.
Výtěžek sbírky bude odeslán Svatému otci, aby mohl přispívat ke zmírnění následků
neštěstí či živelných katastrof, a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a
lidem v nouzi.
25.2. středa 18.00 Popelec umělců. Již čtrnácté setkání světa umění a světa víry,
tentokrát na téma: Prach a popel. Opět v přímém přenosu ČT.
19.00 – Bohoslužba s udílením popelce.
1.3. První neděle postní 20.00 Při mši svaté vstoupí okolo 50 katechumenů mezi čekatele
křtu.
výhledově:
10.3. úterý 20.00 Romano Guardini a umění. Debatní večer s Dr.Walterem Zahnerem
(Regensburg) pořádá Centrum teologie a umění při KTF UK, nakladatelství Triáda a revue
Salve. Moderuje Norbert Schmidt.
31.3. úterý 20.00 Církev v Evropě. Debatní večer s Adamem Bonieckim, šéfredaktorem
Tygodniku povszechnego a Tomaszem Dostatnim OP. Moderuje Tomáš Halík. Ve spolupráci
s revue Salve.
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