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Vážení a milí,
Blíží se konec akademického roku a s ním i dočasný útlum činnosti naší farnosti. Poslední
nedělní mše sv. ve 14 hodin bude v neděli 28. června, poslední úterní studentská bohoslužba
proběhne již 23. června. Během prázdnin (včetně září) se bude konat pouze nedělní mše sv.
ve 20 hodin. Úterní adorace a bohoslužby, stejně tak i čtvrteční adorace se zpovídáním se
nebudou konat až do začátku nového akademického roku (4 .října opět začínáme).
Přesto Salvátor neusne úplně, čekají nás nějaké opravy, na které se nedostává v průběhu
hektického roku, v září by také měla vypuknout generální rekonstrukce varhan, která bude
trvat až do jara roku 2011.
Též některé aktivity zachovají svoji činnost i přes léto, například středeční společenství Krypta,
které tak úspěšně rozjelo svoji činnost, že ji nemůže ubrzdit, a to je dobře.
V říjnu opět otevřeme nový kurz Základy víry, který je určen těm, kdo uvažují o přijetí svátosti
křtu či biřmování.
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Všem studentům tedy přejeme úspěšné zakončení zkouškového období a i všem ostatním
krásné prázdniny či dovolenou.
A protože 1. června jeden náš nejmenovaný farář a monsignor v jedné osobě oslaví den
svého zrození, připojujeme se spolu s vámi ke gratulacím a voláme: Vivat! Mnoga ljeta živijo!
OHLÉDNUTÍ ZA DOBRŠSKÝM SVATÝM TÝDNEM 2009
Na letošní Velikonoce se na faru v Dobrši, na jejímž provozování naše farnost spolupracuje,
vydala početná skupina zpěváků gregoriánského chorálu, a to včetně dětí a přátel, aby
obohatila či spíše vůbec zajistila tamní liturgii Svatého týdne. Jádro souboru s názvem
Introitus tvořila zhruba desítka zpěváků, kteří po celý týden drželi „stabilitas loci“ a zároveň i
„stabilitas vocis“. Důležitou zpěváckou posilou byli dva francouzští hosté: Louis-Marie Vigne,
hlavní spiritus agens pařížské gregoriánské schóly a Vincent Rigot, taktéž člen CGP a
varhaník u kostela St. Louis en l'Ile v Paříži.
Zhruba polovina účastníků bydlela na faře hned vedle farního kostela Zvěstování Páně, ve
kterém se konaly bohoslužby a hodinky. Kromě hlavního kostela se v blízkosti fary nachází
románská kaple svatých mučedníků Jana a Pavla, kde se pro neopakovatelnou atmosféru
obzvláště krásně zpívají malé hodinky. Odtud na Květnou neděli také vyšel průvod s
ratolestmi, zde byla po obřadech Zeleného čtvrtku uložena Nejsvětější svátost a na
prostranství před kaplí také začínala velikonoční vigilie žehnáním ohně a přípravou paškálu.
Přestože byly všechny obřady latinsky (jak také jinak v případě chorálu), účastnilo se jich
poměrně velké množství místních i přespolních farníků, zvyklých na každoroční obřady ještě
pod vedením P.Martina Vícha, který však v loňském roce zemřel.
P. Jan Janoušek, který dnes spravuje farnost excurrendo ze vzdálenější Čkyně, byl tak
početnou přítomností aktivních laiků (nepočítaje v to P.Brousila, který všechny mše sv.
celebroval) nadšen, a povzbuzuje i nadále nejen salvátorské farníky k hojné návštěvě tak
krásného místa. Možnost levně se ubytovat samozřejmě zůstává, jste tedy srdečně zváni.

ROZLOUČENÍ S VÁCLAVEM VAŠKO
Ve čtvrtek 27.května proběhlo v našem kostele poslední rozloučení se zemřelým diplomatem,
politickým vězněm a historikem Václavem Vaško. Mši sv. celebroval Mons. Václav Malý,
kázal Mons. Tomáš Halík. Kromě arcibiskupa Karla Otčenáška se pohřbu účastnilo mnoho
koncelebrantů.
Václav Vaško , který zemřel ve středu 20.5.2009 ve věku 88 let, byl český diplomat, politický
vězeň, historik a autor několika knih zabývajících se dějinami poválečné katolické církve u nás
a pronásledováním jejích členů, které sám prožil.
Narodil se 26. dubna 1921 ve Zvolenu v česko-slovenské rodině (po otci Čech, po matce
Slovák). Maturoval v Banské Bystrici roku 1941, poté studoval na Vysoké škole obchodní v
Bratislavě. Zúčastnil se Slovenského národního povstání. Byl zatčen a vězněn gestapem v
Banské Bystrici. Smrti tehdy unikl jen shodou příznivých okolností. Po válce vstoupil do čs.
diplomatické služby a stal se atašé v Moskvě. Zde také uzavřel manželství s Irinou Jukovovou.
Na žádost Sovětů byl roku 1949 odvolán do Prahy. Manželce s dítětem však nebylo povoleno
vycestovat. V roce 1951 byl Vaško propuštěn z MZV, neboť neprošel kádrovými prověrkami. V
únoru 1953 byl zatčen a rok držen ve vazbě. Ve vykonstruovaném procesu byl o rok později
odsouzen za údajnou velezradu ke 13 letům vězení. Vystřídal věznici na Pankráci, pracovní
tábor Nikolaj u Jáchymova a pevnosti Leopoldov a Mírov. V této době byla jeho žena Irina
donucena se s ním v jeho nepřítomnosti rozvést.
V květnu 1960 byl Václav Vaško omilostněn. Vystřídal různá zaměstnání – zámečník, betonář,
frézař, propagační referent na generálním ředitelství cirkusů a varieté. Roku 1968 stál u zrodu
Díla katolické obnovy, v letech 1981 až 1985 pracoval jako tiskárenský korektor. Roku 1988 se
stal členem výboru Desetiletí duchovní obnovy národa, o rok později se podílel na
organizování celonárodní pouti do Říma u příležitosti kanonizace Anežky Přemyslovny. Roku
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1991 obnovil své manželství s Irinou Jukovovou. V roce 1990 založil a tři roky vedl
nakladatelství Zvon. Byl lektorem České křesťanské akademie a autorem děl o útlaku církve
za komunismu: Neumlčená (2 díly), Profesor Kolakovič, Dům na skále (3 díly) a autobiografie
Ne vším jsem byl rád.
Václav Vaško prožil bohatý život. Čtivou a poutavou formou o něm vypráví v autobiografické
knize s příznačným názvem Ne vším jsem byl rád. Přes nepřízeň komunistického režimu a
jemu navzdory si zachoval svou víru, nadhled, vlídnost a humor. Především jeho činorodý
optimismus dodával sílu a naději lidem kolem sebe. 28. října 1998 byl Václav Vaško
vyznamenán prezidentem republiky Václavem Havlem medailí Za zásluhy.
Dlužno podotknout, že Václav Vaško se účastnil akcí Ligy Akademické, která pod vedením P.
Alexandra Heidlera, Josefa Zvěřiny, Antonína Mandla či Oto Mádra organizovala studentské
bohoslužby v kostele Nejsv. Salvátora před únorem 1948.

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 ZAHRADA 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 krásného
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.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OPRAVU VARHAN V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA
Do 13.července 2009 je možnost se přihlásit do výběrového řízení na rekonstrukci varhan
v našem kostele. Více informací získáte buď na adrese informačního systému o veřejných
zakázkách
http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6003180902001,
nebo u kontaktní osoby, jíž je pan Mgr. Michal Dedek z firmy PNO Conslutants, tel: +420 533
443 603, e-mail: michal.dedek@pnoconsultants.com.
ÚTERNÍ ADORACE

I v červnu se bude v našem kostele každé úterý mezi 17. a 19. hodinou konat společná
eucharistická adorace. Duchovní pohotovost poskytne P.Petr Havlíček SJ.
SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE

Opět se začalo chodit hrát a sportovat na louky do Stromovky. Fotbal, volejbal, 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

NEPŘÍTOMNOST KNĚŽÍ O PRÁZDNINÁCH (PŘEDBĚŽNĚ)
Mons. Tomáš Halík nebude přítomen při nedělních bohoslužbách od 14.7. do 15.8. 2009

KNIHOVNA BETÁNIE
Provozní doba: úterý 20.00 – 20.30 h; neděle 21.00 – 21.30 h (do 28.6.)
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.
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Fridehelm Mennekes SJ – Akce Manresa
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V předvečer voleb do Evropského parlamentu jsme se zeptali naší farnice MUDr.
Zuzany Roithové: Jaké hodnoty je třeba v EU aktuálně prosazovat a jakým způsobem?
Model evropské integrace, který otcové zakladatelé a současně křesťané vystavěli na
hodnotách jako je úcta k životu a důstojnosti člověka, tolerance a vzájemná pomoc mezi
národy, dokázal Evropě přinést mír a nebývalou hospodářskou prosperitu. Tyto hodnoty se
sice promítají do celé evropské legislativy, ale jsou dále častěji bagatelizovány mnohými
politiky i občany, kteří podle nich nežijí svůj vlastní život. Dnes navíc čelíme novým výzvám a
vážným hrozbám, které zvládneme, jen pokud bude EU silná a jednotná. V demokracii je to
možné jen když se s ní budou ztotožňovat sami občané. Je to ten nejodpovědnější úkol, který
vnímám jako evropský politik.
Cítím, že je potřeba navrátit význam dalším hodnotám, jako je odpovědnost, angažovanost a
solidarita.
Solidarita bohatších regionů s chudšími stejně jako mezigenerační solidarita jsou pilíře
evropské integrace. Ale dnes vnímám také opačné tendence v EU, jako je hájení jen čistě
vlastních krátkodobých zájmů bez ohledu na dlouhodobý rozvoj větších celků. Ptám se, jak
moc budeme my Češi a Moravané ochotni sami přispívat na rozvoj chudších regionů, až i my
zbohatneme díky dnešní solidaritě jiných zemí? Sleduji s úzkostí, jak snadno vítězí politický
populismus nad hodnotnými vizemi a jak v běžném životě lidé raději dávají přednost pohodlí
před starostí o rodinu či pomocí sousedům.
Podmíněná svoboda. Jednou z hodnot, kterou se pyšní EU od sedmdesátých let, je svoboda
volby mezi různými nabídkami. Paleta možností a jejich reklama ve společnosti stále roste, ale
odpovědnosti dle mého soudu dramaticky ubývá. Příkladem i pozdním varováním je finanční
krize. Její příčinou je nepochybně hluboký deficit odpovědnosti ale nejen finančníků.
Neodpovědné zadlužování rodin, obcí a států se totiž stalo takovou samozřejmostí, že
ekonomika, místo aby lidem sloužila, se stává naším pánem. Bezbřehá svoboda bez
odpovědnosti není správnou cestou a tak mohutně motivovat lidi k odpovědnosti za svůj život
v rámci reálných podmínek, je zcela aktuální další výzvou a týká se i rehabilitace rodin a
odpovědnosti za šetrné zacházení s přírodními zdroji.
Myslím, že prosazovat tyto a další hodnoty není možné bez mohutné angažovanosti lidí dobré
vůle. Je to vážná výzva zejména pro nás křesťany. Měli bychom být příkladem - světlem pro
ostatní – jako kdysi. Jsem přesvědčena, že hodnoty, kterým věříme, musí být silněji slyšet ve
veřejných diskuzích a mnohem více křesťanů by se mělo ucházet o správu veřejných věcí na
národní i evropské úrovni. Naše ideály by měly vytvořit pevnou hráz vůči pragmatismu,
politikaření a společenskému nihilismu. Křesťané jsou na to připraveni, jen je potřeba říci
jednoho dne takové výzvě své ANO. Každý sám za sebe i společně.

Duchovní cvičení a rekolekce
TERMÍNY A INFO K REKOLEKCÍM A EXERCICIÍM – jaro – léto 2009
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
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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.
27.- 30.8. 2009 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. Jsou určeny jak pro pokročilé, tak pro začátečníky v modlitbě;
mohou být vhodnou pomocí i těm, kteří hledají nové impulsy pro oživení svého duchovního
života. Doprovází Petr a Adéla Muchovi.
2.-6. 9. 2009 (st-ne) Filmové exercicie
podávají „princip a fundament“ velkých ignaciánských exercicií a jakýsi praktický úvod do
ignaciánských způsobů modlitby. Jako materiál pro meditaci budou promítány filmy. Kurz není
filmovým seminářem, o filmech se nediskutuje nýbrž medituje. Filmové exercicie se konají v
mlčení a nabízí se při nich intenzivní individuální doprovázení. Doprovází Jan Regner SJ.
-------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.
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

SPŘÁTELENÉ AKCE
Jazzové soirée
aneb jarněletní večer s jazzem na zahradě Karmelu v Jinonické 22 (Praha-Košíře) se
uskuteční v pondělí 22. června po eucharistické oslavě, která začíná v 19h.
……………………………………………………………………………………………………..

SVATBY A KŘTINY V NAŠEM KOSTELE
Svatby: 6.6. Jana Jeřábková + Jan Kubec ; 13.6.Lucia Illucová + Kornel Csach;
27.6. Paula Fassatiová + Lukáš Jirsa
Křtiny: 14.6. Janáčovi, Barinkovi, Smetanovi; 21.6. Kohlovi, Tomášikovi, Bauerovi
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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 adorace s možností sv.smíření, 19.00 studentská mše sv.
čtvrtek 20.00 adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru

pravidelný týdenní program
17.00 – 18.30 Italská konverzace (P. Stefano Pasquero – Platnéřská 4) – do 7.6.
20.00 Tichá meditace v kryptě (s. Denisa Červenková CSTF)
20.00 Mystagogie pro nově pokřtěné a biřmované (Platnéřská 4)
středa 12 – 18 úklid kostela, 19.00 společenství Krypta
čtvrtek 16.30 – 17.30 němčina pro pokročilé, 17.30 – 18.45 německá konverzace
(Jana Ginzelová – Platnéřská 4)
19.00 – 21.00 sportovní klub Lazar Betánie (již ve Stromovce)
neděle 19.30 – 20.00 zpívaná modlitba nešpor (v boční lodi)
úterý

další program
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.
2.6. úterý 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola svatodušním programem
20.00 Kurz přípravy na manželství. Mgr. Jiří Černý: manželství v pohledu analytické
psychologie
3.6. středa 19.00 společenství Krypta: Nejste to vy, kdo mluvíte… (Meditace nad
Matoušovým evangeliem)
8.6 pondělí 19.00 Valná hromada Vysokoškolského katolického hnutí Praha (klub Betánie).
Zván jsou všichni, kdo se rádi zapojí do činnosti v Akademické farnosti.
9.6. úterý 20.00 Kurz přípravy na manželství. Ludmila Stane Dipl.Couns.: komunikace
v partnerských vztazích
10.6. středa 19.00 Společenství Krypta: Nezanechám vás osiřelé (Přímluvná modlitba
se zpěvy z Taizé)
11.6. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně. 19.00 mše sv., poté adorace a sv. smíření
16.6. úterý 20.00 Kurz přípravy na manželství. Mgr.Martin Staněk: Svatební obřad
a předsvatební administrativa
17.6. středa 19.00 Společenství Krypta: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země
(Meditace nad Matoušovým evangeliem)
21.6. neděle 21.00 Poslední zvonění aneb rozloučení s akademickým rokem. K vínu a zpěvu
vás do sakristie zve vaše farnost.
23. 6. úterý 19.00 studentskou mši sv. doprovodí naše schola americkými spirituály.
24.6. středa 19.00 Společenství Krypta: On musí růst, já však se menšit (Přímluvná
modlitba se zpěvy z Taizé)
24.6. středa 19:00 Táborák na konci akademického roku. Sraz v 19:00 na konečné tram č.
1, 9 a 16 – Spojovací.. V případě nepřízně počasí je připraven záložní program
28.6. neděle 20.00 při mši sv. vykonáme sbírku na bohoslovce
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