SALVATORE
zpravodaj

pražské

64/ březen

akademické

farnosti

A .D. 2009
Aktualizované vydání - zdarma

Ze vzpomínkové bohoslužby za Jana Palacha

TELEGRAFICKY:
-

Již po čtrnácté se ve středu 25. února uskutečnil v našem kostele ( a v sakristii) tradiční
Popelec umělců. Jeho záznam naleznete na stránkách České televize.

-

V pátek 20.2.2009 od 19:00 se v Kulturním centru Novodvorská konal již čtvrtý ročník
salvátorského tanečního večera. Účast byla více než vysoká.

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

VOLBY DO

PASTORAČNÍ RADY

Volby do pastorační rady proběhnou v neděli 22.3. a 29.3. po mši svaté. Volební lístky budou
k dispozici na několika místech v kostele.
Případní kandidáti se tedy stále mohou hlásit, a to osobně nebo e-mailem, případně je možné
nominovat nějakou osobu za skupinu, působící v naší farnosti (kandidát musí souhlasit
s nominací). Více informací o pastorační radě najdete na našem webu.
BENEFIČNÍ KONCERT

Občanské sdružení Asistence Vás srdečně zve na benefiční koncert.
V kostele
Nejsvětějšího Salvátora vystoupí ve středu 18.3. od 19.00 hodin Schola Gregoriana
Pragensis pod vedením Davida Ebena.
Asistence o.s. pomáhá lidem s tělesným a kombinovaným postižením žít běžným způsobem
života. Více informací o koncertě a činnosti sdružení se dozvíte na www.asistence.org.

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.

POSTNÍ SETKÁNÍ
Každý čtvrtek od 18.30 v postní době se v kryptě kostela koná asi hodinové setkání nad
některým z témat křesťanského života (půst, smíření, odpuštění, chudoba, Písmo svaté…).
Účastníci dostávají podklady na každodenní krátké zamyšlení. Doprovází Jaroslav Lorman.

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
EXERCICIE PRO BIŘMOVANCE 27.-29.3. VE SVATÉM JANU POD SKALOU
Od pátku večer do soboty večer proběhnou rozjímavé exercicie, v neděli ráno se vyjde naproti
těm, kdo přijedou vlakem, poté půjdeme rozjímavou poutí zpět do Sv.Jana. S sebou Bibli,
přezuvky, spacák není třeba. Přihlášky mailem, Cena: 600,-/450,-

POUŤ DO SV.JANA POD SKALOU - NEDĚLE 29.3.
Sraz bude v 8.00 u pokladen na Hlavním nádraží, vlak odjíždí v 8.16. Oběd bude ve
svatojánské koleji, připravena bude též prohlídka kostela a poustevny sv.Ivana. Maximální
kapacita je 60 lidí, proto je třeba přihlásit se do čtvrtku 19.3. e-mailem a uvést, zda máte
zájem o oběd.

EXERCICIE PRO KATECHUMENY 3.-5.4.

VE SVATÉM JANU POD SKALOU

S sebou Bibli, přezuvky, spacák není třeba. Přihlášky mailem, Cena: 600,-/450,Sraz mezi 16 a 18h v recepci Svatojánské koleje. (Bus 384 ze Zličína).

REKOLEKCE PRO RODINY VE ŠTĚKNI – SRPEN 2009
podrobné informace zveřejníme během března na našem webu

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

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

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 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 probíhají v tichu, s možností individuálního
duchovního doprovázení. Tento kurs je určen jak pro pokročilé, tak pro začátečníky v
modlitbě; může být vhodnou pomocí těm, kteří hledají nové impulsy pro oživení svého
duchovního života. Doprovází Petr a Adéla Muchovi.
22.-26.4. 2009 (út-ne) Kontemplativní exercicie v Praze-Vinoři
se uskuteční od 22.- 26.4. 2009. Jde o intenzivní exercicie podle nejlepších tradic křesťanské
meditace pod vedením Jana Šedivého, zkušeného duchovního učitele z německého
Rosenheimu. Obsahují meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, možnost
osobních rozhovorů s lektorem. Předpokládá se alespoň základní zkušenost s modlitbou ticha.
Protože jde podle našeho názoru jde o nejkvalitnější kurz křesťanské kontemplace nabízený v
současnosti v Čechách, nenechte se odradit vyšší cenou (mezi 4.700-6.000, podle počtu lůžek
na pokoji - jako obvykle lze v odůvodněných případech zprostředkovat i značnou slevu). Na
tento termín se však, prosíme, hlaste na adrese dlohos(at)volny.cz.
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.
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).
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
pondělí 2. a 16. 3. Teologický seminář Koná se vždy v 18 hodin v bytě Jajtnerových ve
Stodůlkách. Kontaktní osoba Tomáš Jajtner: tomas.jajtner@seznam.cz
čtvrtek 12. a 26. 3. Společenství Koná se v 19 hodin u Karmelitek v Jinonické ulici. 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 dostupné pouze
z nádvoří Klementina (Národní knihovny).
Úřední záležitosti: Po, St, Čt 9 – 17h, Pá 9 – 16h.
Kněžská pohotovost: Út 17 – 19h, Čt 20 – 22h

Z K AL E N D ÁŘ E F AR N O ST I a V KH
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 (H.Feldman, 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
1.3. První neděle postní 20.00 Při mši sv. vstoupí okolo 50 katechumenů mezi čekatele křtu.
21.00 kafe po mši. Přijdťe na kus řeči. Tentokrát vás zvou naši biřmovanci.
3.3. úterý 19.00 schola – postní barokní repertoár
20.00 kurz Základy víry: Spiritualita křesťanského života
4.3. středa 19.00 společenství Krypta - "Toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh."
(Přímluvná modlitba se zpěvy s Taizé)
5.3. čtvrtek 18.30 Postní zastavení v kryptě: „Den co den se mě dotazují.“ – Biblický text –
místo sebepoznání? Doprovází Jaroslav Lorman
10.3. úterý 18.15 křížová cesta v kostele, vede P. Petr Havlíček SJ
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.
11.3. středa 19.00 společenství Krypta - "Chci, buď čist." (Meditace nad Matoušovým
evangeliem)
19.00 Vzdělávání cechů – Studentské cechy se prezentují s tématy jim blízkými.
12.3. čtvrtek 18.30 Postní zastavení v kryptě: „Proč se postíme, a nevšímáš si toho?“ – O
smíření s Bohem i se sebou samým. Doprovází Jaroslav Lorman
17.3. úterý 18.15 křížová cesta v kostele, vede P. Petr Havlíček SJ
18.3.středa 19.00 Benefiční koncert na podporu o.s. Asistence. Vystoupí Schola
Gregoriana Pragensis. Vstupné dobrovolné.
18 .00 společenství Krypta"Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu..." (Rozjímání o
povolání k manželství a rodičovství) – u Křižovníků – Platnéřská 4
19.00 Literárně-hudební večer „Jitřní zrak“ Jana Čepa. Koná se v kryptě. Kontaktní osoba
Petr Janeš: Janes.Petr@seznam.cz
19.3. čtvrtek 18.30 Postní zastavení v kryptě: „Dát ujařmeným volnost.“ – O odpuštění.
Doprovází Jaroslav Lorman
24.3. úterý 18.15 křížová cesta v kostele, vede P. Petr Havlíček SJ

25.3. středa 19.00 společenství Krypta - Lišky mají svá doupata (Meditace nad Matoušovým
evangeliem)
19.00 Filmový klub: Babel, Drama, USA 2006, 142 min, anglicky s českými titulky.
26.3. čtvrtek 18.30 Postní zastavení v kryptě: „Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému?“
– O chudobě? Doprovází Jaroslav Lorman
27. - 29. 3. víkend Exercicie pro biřmovance ve Svatém Janu pod Skalou
31.3. úterý 18.15 křížová cesta v kostele, vede P. Petr Havlíček
20.00 Církev v Evropě. Debatní večer s Adamem Bonieckim, šéfredaktorem Tygodniku
povszechnego.. Moderuje Tomasz Dostatni OP. Ve spolupráci s revue Salve.
2.4. čtvrtek 18.30 Postní zastavení v kryptě:
„Nazveš-li den odpočinku rozkošným…“ – O
svěcení času. Doprovází Jaroslav Lorman
3. - 5. 4. víkend Exercicie pro katechumeny ve Svatém Janu pod Skalou

VÝHLEDOVĚ
Na Velikonoční vigilii (v noci z 11. na 12. 4.) přijmou svátost křtu naši katechumeni.
O týden později na 2. neděli velikonoční (19.4. od 20 h) přijmou z rukou biskupa biřmování
naši biřmovanci.
Velikonoční obřady v našem kostele a liturgie Svatého 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 ( 5 . 4 . , 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 ( 9 . 4 . , 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 0 . 4 . , 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.
V e l i k o n o č n í v i g i l i e ( 1 1 . 4 . , 2 1 h ) Velikonoční vigilie: Začíná se v sobotu ve 21:00
na nádvoří Klementina, každý obdrží u vchodu do kostela svíčku (můžete mít vlastní). 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 Velikonoční chvalozpěv, po něm následuje
bohoslužba slova, čte se 9 čtení (7 ze SZ a 2 z NZ). Po 7.čtení opět zazní varhany a Gloria. Následuje
čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos proběhne i křestní bohoslužba, při které zazní litanie,
posvětí se voda a po vyznání víry následuje samotný křest a biřmování. Poté obnoví všichni přítomní
své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá již obvyklým způsobem.
Na Velikonoční pondělí bohoslužby nejsou.
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