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Vážení a milí,
postupně vstupujeme do závěru doby postní a těšíme se na radostné svátky Velikonoční. V té
souvislosti jsme chtěli požádat všechny aktivní salvátorníky o vstřícnost a pomoc – svoláváme
tímto všechny ministranty a lektory; taktéž chceme obzvláště poprosit 12 (pokřtěných) mužů
libovolného věku, kteří by mohli reprezentovat apoštoly na Zelený čtvrtek při obřadu mytí
nohou. Případná pomoc při úklidu kostela bude také vítána.
- Chceme také slavnostně oznámit, že náš dlouholetý spolupracovník a bývalý pastorační
asistent Petr Vacík SJ přijme v úterý 14.dubna v kostele Del Gesú v Římě z rukou kardinála
Mariniho jáhenské svěcení. OAMDG!
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, Velikonoční Vigilie 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). V kostele pokračuje bohoslužba normálně, čtou se Janovy
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 v kostele, naposledy zazní varhany
a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (pouze ustanoveným 12 mužům) a obřad přijetí
do katolické církve. Sv. 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.
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 ) Začíná se 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.

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

BENEFIČNÍ KONCERT SALVÁTORSKÉ SCHOLY
Ve středu 15. dubna v 19 hodin proběhne v našem kostele tradiční benefiční koncert
salvátorské scholy. Tentokrát zazní Jazzová mše Zdeňka Tošnara, zkomponovaná speciálně
pro naši scholu. Tato mše měla premiéru při návštěvě kardinála Špidlíka v našem kostele
v roce 2005. Výtěžek koncertu bude poskytnut Hospicu Dobrého pastýře v Čerčanech. Více
informací o hospicu najdete na našem webu.

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI
Stejně jako v minulých letech plánujeme v průběhu května a června (úterky 12.5. – 23.6. od 20
hodin v sakristii) hromadnou přípravu na manželství. Do uzávěrky tohoto čísla však nepotvrdili
svoji účast všichni oslovení odborníci, proto chceme případné zájemce odkázat na naše
webové stránky, kde co nejdříve zveřejníme podrobnosti.

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.

Duchovní cvičení a rekolekce
REKOLEKCE PRO RODINY 9. - 14. SRPNA 2009
Konají se v klášteře sester Congregatio Jesu ve Štěkni u Písku a vedou je již tradičně naši
bývalí kaplani P. Zdeněk Králík a P. Ladislav Štefek. Maximální kapacita je 14 párů, děti hlídají
zkušené au-pair. Orientační cena pro dospělého člověka je 380 Kč/den - plná penze; dítě 0 - 3
roky 200 Kč paušál/ pobyt, dítě 3 - 6 let 200 Kč/ den. Přihlašovat se lze on-line z webových
stránek naší farnosti od 1.4.2009, kde také od uvedeného data naleznete bližší informace.

TERMÍNY A INFO K REKOLEKCÍM A EXERCICIÍM – jaro – léto 2009
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
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 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@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.
Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně
(bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Další informace můžete
získat na adrese exercicie@hotmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se
pouze e-mailem, v “předmětu” uveďte název kurzu. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se
zpravidla rychle zaplní, doporučujeme 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).
Pravidelný program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)
pondělí 19.00 Eucharistie + agapé;
čtvrtek 17.30 Eucharistie + modlitba nešpor,
www.cestanahoru.org

NOVICKY A NOVICMISTROVÉ (aneb čistota, chudoba, poslušnost ve 21. století)
Víkendové setkání určené tentokrát především pro vážnější zájemce o zasvěcený život. Jeho
mimořádnými hosty budou karmelitánská novicka a novicmistrová sester karmelitek sv.
Terezie. Uskuteční se 8.-10.5. 2009 na Karmelu Edith Steinové v Praze-Košířích. Počet
účastníků je omezený (nabízíme přespání v klášteře), doporučený věk je max. 40 let. Na toto
setkání je třeba se ohlásit předem (tel. 723 588 512, nebo mail karmelitky@gmail.com).

SPŘÁTELENÉ AKCE
pondělí 20. 4. Teologický seminář. Koná se v 18 hodin v bytě Jajtnerových ve Stodůlkách.
Kontaktní osoba Tomáš Jajtner: tomas.jajtner@seznam.cz
čtvrtek 9. a 23. 4. Modlitební společenství Koná se v 19 hodin u Karmelitek v Jinonické ulici.
Kontaktní osoba Petra Ležáková: petalez@seznam.cz

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 (H.Feldman, A. Tomsky - Platnéřská 4)
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) nebude 9., 16., 30. 4 a 7. 5.!
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
31.3. úterý 18.15 křížová cesta v kostele, vede P. Petr Havlíček
20.00 Církev v Evropě. Debatní večer s P. Adamem Bonieckim, šéfredaktorem Tygodniku
powszechnego. Moderuje Tomasz Dostatni OP. Ve spolupráci s revue Salve.
1.4. středa 12 - 18 Předvelikonoční gruntování kostela. Prosíme o pomoc při úklidu.
19.00 Literárně-hudební večer „Jitřní zrak“ Jana Čepa. Koná se v sakristii. Kontaktní osoba
Petr Janeš: Janes.Petr@seznam.cz. Koná se v sakristii.
19.00 Společenství Krypta – „Požehnaný, jenž přichází“ (modlitba se zpěvy z Taizé).
2.4. čtvrtek 18.00 Kající bohoslužba s následnou adorací a možností svátosti smíření
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.
V neděli dopolední pouť do Sv. Jana pod Skalou. Sraz v 8.00 u pokladen na Hlavním nádraží.
5.4. Květná neděle 14.00 a 20.00 Mše sv. Na bohoslužby si, prosíme, přineste vlastní
ratolesti. Začátek bude na nádvoří Klementina.
7.4. úterý 20.00 Kurz Základy víry – přednáška o Liturgii Velikonoc
8.4. středa 9.00 – 11.00 Eucharistická adorace v kostele.
17.00 Kající bohoslužba s následnou adorací a možností svátosti smíření.
9.4. Zelený čtvrtek 18.00 Mše sv. na památku Večeře Páně
10.4. Velký pátek 18.00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže
11.4. Bílá sobota 21.00 Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně s křestní bohoslužbou
12.4. Neděle velikonoční. Mše sv. ve 14 a ve 20 hodin
O velikonočním pondělí u nás bohoslužby nejsou.
14.4. 20.00 Zakončení Kurzu Základy víry – liturgie a význam biřmování.
15.4. středa 19.00 Velikonoční benefiční koncert naší scholy – Jazzová mše Zdeňka
Tošnara. Výtěžek koncertu bude poskytnut Hospicu dobrého pastýře v Čerčanech.
19.00 společenství Krypta – „Oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje“ – (přímluvná
modlitba se zpěvy u Taizé). Koná se v kryptě.
19.4. II. neděle Velikonoční 20.00 Mše svatá s udílením svátosti biřmování. Celebruje
o.biskup Václav Malý. Zazní Jazzová mše Zdeňka Tošnara v podání naší scholy. Sbírka bude
určena na podporu vydání profilového CD naší scholy.
21.4. úterý 19.00 Ekumenická bohoslužba ke dni Země s následnou debatou na téma
křesťanství a ekologie v sakristii. Ve spolupráci s ekologickou sekcí ČKA.
22.4. středa 19.00 společenství Krypta – „Co je ti po nás, Synu Boží?“ (meditace nad
Matoušovým evangeliem). Koná se v kryptě.
19.00 Lidský genom. Přednáška P.Marka Orka Váchy s následnou debatou. (v sakristii)
26.4. neděle 21.00 „Zahrada uzavřená“. Vernisáž výstavy Magdaleny Bartákové (kresby,
grafika, světelné instalace). Kurátorkou výstavy je Klára Jelínková.
29.4. středa 19.00 spol. Krypta – „...stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému“
19.00 Literárně – hudební večer v sakristii.
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