další program
3.5. neděle 20.00 Mši sv. doprovodí ženský vokální soubor Tiburtina.
21.00 Kafe po mši
5.5. úterý 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola.
20.00 Mystagogie pro nově pokřtěné a biřmované (Petr a Adéla Muchovi)
6.5. 19.00 Spol. Krypta – Nové víno do nových měchů (Meditace nad Matoušovým evang.)
8.5. pátek - Výlet na Točník. Pořádá VKH. Viz aktuality.
10.5. neděle 20.00 večerní mši doprovodí zpěvem Marcin Bornus-Szczyciński z Varšavy a
soubor Cantio antiqua z Prahy.
11.5. pondělí 19.00 Přednáška prof. Jaro Křivohlavého na téma Psychologie zdraví (ve
spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím).
12.5. úterý 20.00 Kurz přípravy na manželství. Mgr. Martin Staněk: Křesťanský pohled na
manželství.
13.5. středa 18.00 společenství Krypta - Ecce ancilla Domini (Putování Divokou Šárkou
s meditativní modlitbou růžence) - sraz v 18:00 v chodbě před sakristií
19.00 Friedhelm Mennekes SJ
17.5. neděle 20.00 při mši sv.ve 20 hodin vykonáme sbírku na Arcidiecézní charitu.
19.5. úterý 20.00 Kurz přípravy na manželství. JUDr.Ing. Marie Kolářová Th.D.: Manželství
z perspektivy kanonického práva.
20.5. středa 19.00 společenství Krypta - Jako ovce bez pastýře (Meditace nad Matoušovým
evangeliem)
20.00!!! Filmový klub: Arvo Pärt - 24 Preludes for a Fugue, režie Dorian Supin, Estonsko
2002, 90 min, v původním znění s anglickými titulky.
21.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně. 19.00 mše sv.., poté adorace a sv. smíření
24.5. neděle 11.00 Biřmování členů pražské francouzské farnosti (Mons.Václav Malý)
26.5. úterý 20.00 Kurz přípravy na manželství. Manželé Petr a Adéla Muchvi: Spiritualita
partnerského života.
27.5. středa 19.00 společenství Krypta. Raduj se, počátku Kristových zázraků (Modlitba se
zpěvem Akafistu) Koná se v kryptě.
19.00 Putování do Santiaga de Compostela. Cestopisné povídání s promítáním o popularitě
svatojakubské cesty a o poutnictví. Moderuje Michal Horažďovský. www.ultreia.cz
30.5. sobota Oheň jsem přišel vrhnout na zem (Svatodušní vigilie s celonoční adorací).
31.5. neděle svatodušní 14.00 Mši sv. doprovodí slavný pěvecký sbor Vocalensemble
Mömlingen. Po mši sv. se sbor představí v kratičkém koncertu. Na něj navážou lidovými
písněmi z celého světa folklorní soubory – účastníci festivalu Praha srdce národů.
20.00 Svatodušní mši sv. doprovodí naše schola.
pondělí 25.5. 19.00 Literárně – hudební večer v sakristii.
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2.6. úterý 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola
20.00 Kurz přípravy na manželství. Mgr. Jiří Černý: manželství v pohledu analytické
psychologie
9.6. úterý 20.00 Kurz přípravy na manželství. Ludmila Stane Dipl.Couns.: komunikace v
partnerských vztazích
16.6. úterý 20.00 Kurz přípravy na manželství. Mgr.Martin Staněk: Svatební obřad a
předsvatební administrativa

- O velikonoční Vigilii bylo v našem kostele pokřtěno 44 mladých lidí, kteří se na tuto důležitou
chvíli v životě připravovali v kurzu Základy víry celého jeden a půl roku. Prosíme o vaši
modlitbu.
- Na druhou neděli velikonoční v našem kostele biřmoval Mons.Václav Malý skupinu 25
biřmovanců, kteří se připravovali společně s katechumeny. I za ně se společně s vámi chceme
modlit.
- Během benefičního koncertu Salvátorské scholy se na Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech
vybralo 12683, -Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.

Salvatore. měsíčník. Dáno do tisku 30.4.2009 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.
© 2009

-------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, zejm. pro
studenty). 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(at)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.
a ještě jedna zajímavost…:
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).
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).
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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

SPŘÁTELENÉ AKCE
pondělí 11. a 25.5. Teologický seminář. Koná se v 18 hodin v bytě Jajtnerových ve
Stodůlkách. Kontaktní osoba Tomáš Jajtner: tomas.jajtner@seznam.cz
čtvrtek 7. a 21.5. Modlitební společenství Koná se v 19 hodin u Karmelitek v Jinonické ulici.
Kontaktní osoba Petra Ležáková: petalez@seznam.cz

Z K AL E N DÁ Ř E F A RN O ST I a V K H
bohosluž by:
neděle 14.00 mše sv. a 20.00 studentská mše sv.
úterý 17.00 – 19.00 adorace s možností sv.smíření, 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 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 7. 5.!
19.00 – 21.00 sportovní klub Lazar Betánie (nebude 7. 5., od 14.5. již ve Stromovce)
neděle 19.30 – 20.00 zpívaná modlitba nešpor (v boční lodi)
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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
VÝSTAVA Z AHRADA UZAVŘENÁ
Až do konce června máte možnost shlédnout výstavu grafiky, kreseb a světelných instalací
Magdaleny Bartákové na ochozech našeho kostela. Součástí výstavy je také projekce animovaného
filmu Zahrada uzavřená. Výstava je přístupná každou neděli vždy půlhodinu před a po bohoslužbě,
také v úterý přede mší sv. a ve čtvrtek před adorací.

FRIEDHELM MENNEKES SJ – ROZŠÍŘENÝ POJEM KŘÍŽE
Na pozvání Centra teologie a umění při KTF UK se v Praze uskuteční dvě přednášky s
následnými debatami na téma vztahu předního umělce 20. století Josepha Beuyse a
křesťanství.
První přednáška s názvem „Rozšířený pojem kříže. Znamení kříže v díle Josepha Beuyse“ se
uskuteční na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Thákurova 3, Praha 6,
učebna P8 v pondělí 11. 5. 2009 v 19:00 hodin. Přednáška mimo jiné nastaví zrcadlo
současnému vnímání kříže, přemýšlení o něm a vůbec znamení kříže v křesťanství i v celé
západní kultuře.
Druhá přednáška „Akce Manresa. Joseph Beuys a sv. Ignác z Loyoly“ se bude konat v sakristii
kostela Nejsvětějšího Salvátora ve středu 13. 5. 2009 v 19:00 hodin. Přednáška bude
překládána, vstup na obě akce je volný.
Prof. Friedhelm Mennekes SJ, německý jezuita, je předním znalcem díla Josepha Beuyse,
který své studium neopírá jen o teoretické práce, ale také o osobní setkání s umělcem. O prof.
Mennekesovi, jeho práci a dialogu s moderním uměním v dnes již světoznámé Stanici umění
sv. Petra v Kolíně nad Rýnem vyšel obsáhlý článek Norberta Schmidta v revue Salve 1/2007.
Text jeho první pražské přednášky z listopadu 2007 „Moderní umění ve starém kostele“
najdete v revue Universum 2/2008.
ÚTERNÍ ADORACE
Od 5. května se bude v našem kostele každé úterý mezi 17. a 19. hodinou konat společná
eucharistická adorace, při které bude možnost přistoupit ke sv. smíření či k duchovnímu rozhovoru.
K dispozici bude P.Petr Havlíček SJ.
PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI

Stejně jako v minulých letech proběhne v průběhu května a června (vždy v úterý od 20 hodin v
sakristii) hromadná přípravu na manželství. Hlásit se můžete e-mailem na
martin.salvator@gmail.com.

VÝLET NA T OČNÍK
Zveme vás na tradiční jarní výlet, tentokrát na hrad Točník. Sejdeme se v pátek 8.5. v 8:00 na
Smíchovském nádraží u pokladen a vlakem vyrazíme vstříc jarní přírodě a české historii. Po
prohlídce Točníku pak půjdeme do Zdic, návrat do Prahy kolem 18:00. Kontaktní osoba Pavel
Kočica (tel. 737486172, mail pkocica@seznam.cz)
PŘEDNÁŠKA PROF.

JARA KŘIVOHLAVÉHO

Nenechte si v pondělí 11.5. ujít přednášku známého autora knih Karmelitánského
nakladatelství na téma Psychologie zdraví.. Univerzitní profesor PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.,
vystudoval psychologii, filozofii a anglistiku. Patnáct let pracoval ve výzkumu psychologie
práce a dalších 30 let v oboru klinické psychologie v Institutu pro další vzdělávání lékařů v
Praze. V roce 1995 se na Masarykově univerzitě v Brně habilitoval pro obor sociální
psychologie. Zabývá se psychologií zdraví a vztahy mezi lidmi. Je autorem řady knih - např.

Psychologie zdraví, Psychologie nemoci, Pozitivní psychologie - o naději, radosti a odpuštění,
Křesťanská péče o nemocné, Poslední úsek cesty, Jak zvládat stres, Jak neztratit nadšení,
Jak zvládat deprese, Jak si navzájem lépe porozumíme, Pastorální péče a jiné.
Přednáška s debatou začíná v 19 hodin v sakristii, vstup je volný.
SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE

Od 14. května se opět začíná chodit hrát a sportovat na louky do Stromovky. Fotbal a volejbal
zůstane zachován, k nim přibude frisbee. Vždy navazuje „třetí poločas“ - příležitost někde
posedět ve společnosti salvátorských „sportovců“. Kdy: každý čtvrtek 19:00 - 21:00. kontakt:
603863266. Místo srazu a další info najdete na webu lazar@borec.cz
FOTOGRAFIE Z VELIKONOC

Na adrese www.murin.net/fotografie/velikonoce-2009/ můžete shlédnout a dokonce si i
objednat fotografie z letošních Velikonoc. Služba je určená především nově pokřtěným a
biřmovaným, jejichž krásné chvíle Jozef Murín zachycoval, ale na své si jistě přijdou všichni
salvátorníci. Na farním webu se brzy také objeví velikonoční fotografie dalších autorů.

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
T ERMÍNY A INFO K REKOLEKCÍM A EXERCICIÍM – jaro – léto 2009
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.
5.-7. 6. (pá-ne) Karmelitánský víkend
rekolekce inspirované karmelitánskou mystikou. Tento kurz tiché modlitby je vhodný jak pro ty,
kdo dosud nemají zkušenost s meditací v tichu, tak pro zkušenější, kteří by nabyté znalosti
prohloubili v setkání s důležitými tématy karmelitánské spirituality. Doprovází sestry karmelitky
Denisa Červenková CSTF a Raffaella Giubilato CSTF.
26.-28.6. (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. Doprovází Denisa Červenková CSTF a František Hylmar SJ.
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.

