SALVATORE
zpravodaj

pražské

73/ březen

akademické

farnosti

A.D. 2010
zdarma

Vážení a milí,
Na přelomu ledna a února jsme oslavili slavnostní mší sv. a debatou s pamětníky dvacetiletí
našeho akademického kostela. Obě události se dle ohlasů náramně vydařily, zkrácený sestřih
oslav vysílala Česká televize v pořadu Cesty víry 14.2. (v archivu ČT), o dění informoval
Katolický týdeník i jiná média. Pokud z vás slavnostní nálada již nevyprchala, prosíme,
ponechte si ji na celý rok, stále máme co slavit. A vše dobré nám všem do dalšího dvacetiletí.

Z debaty s pamětníky farnosti

Z liturgie Popeleční středy

Reflexe, zprávy, střípky
-

Již po patnácté se ve středu 17. února uskutečnil v našem kostele (a v sakristii) tradiční
Popelec umělců, tentokrát za hojné účasti zástupců současného uměleckého světa. Za
zvuků cemballa Roberta Huga, flétny Jiřího Stivína a kytary Milady Karez vizuálně pracoval
s pískem na skleněném stole performer, výtvarník a hudebník Petr Nikl. Výbor z poezie
barokní i moderní předvedl Přemysl Rut. Po mši sv. se sakristie naplnila opravdu
k prasknutí, neboť všichni toužili spatřit naši nejvýznamnější současnou výtvarnici Adrienu
Šimotovou, která se přes svůj vysoký věk a pohybové obtíže dostavila osobně. Fotografie
ze všech částí Popelce naleznete na našich webových stránkách.

-

Ve spolupráci s naším varhaníkem panem Robertem Hugem jsme zahájili kurz pro
zpěváky žalmů. Koná se vždy v pondělí od 18 hodin v sakristii.

OSM PLUS JEDNA OTÁZKA PRO...
Adélu a Petra Muchovy…
Manželé Petr a Adéla Muchovi ve farnosti působí jako dobrovolní pomocníci v pastoraci. Podílí
se na vedení společenství Krypta, vedou víkendy pro biřmovance, pořádají rekolekce a věnují
se duchovnímu doprovázení. Kromě toho přispívají i k manželské přípravě svými přednáškami
a na víkendových kurzech. Adéla Muchová se narodila roku 1977 v Praze, vystudovala teologii
na Univerzitě Karlově a humanitní studia na Simon Fraser University v kanadském
Vancouveru, dnes pracuje jako lektorka jazyků. Petr se narodil v roce 1968 v Praze. Za totality
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vyrůstal v „podzemních“ katolických a skautských kruzích. Vystudoval geografii, teologii a
religionistiku na Univerzitě Karlově. Studoval i v zahraničí a několik let učil na kanadské Simon
Fraser University. V 90. letech pracoval v církvi jako vedoucí Misijního centra pražské
arcidiecéze. V současnosti učí na New York University in Prague a pracuje pro Forum 2000.
Od roku 2001 je manželem Adély Muchové…¨

Věnujete se v naší farnosti pastoraci studentů, takže mnoho z nich má pocit, že Vás
dobře zná. Málokdo však asi tuší, co je Vaší hlavní profesí. Mohli byste podrobněji
popsat svůj obyčejný pracovní den?
PM: Vždy jsem měl rád širší záběr, takže nejsem člověk jedné zřetelně vyhraněné profese.
Léta jsem pracoval v pastoraci (v čemž „dobrovolnicky“ pokračuji u Salvátora), také jsem
přednášel na VŠ a podílel se na výchově a vzdělávání v různých kontextech. V současnosti
hlavně přednáším historii a sociologii náboženství na New York University a koordinuji některé
aktivity nadace Forum 2000. Vzhledem k rozmanitosti zaměření je každý pracovní den jiný.
Někdy učím, jindy připravuji přednášky, vzdělávací programy a rekolekce, a jindy zas dělám
na přípravě konferencí Forum 2000 nebo vedu nějaké setkání. Řídím se tedy spíše týdenním
cyklem, než denním. Každý den tam mám ale pevné body – ranní čas na Hospodina a na
manželku :-)
AM: I moje práce lektorky je hodně pestrá a různorodá. Vzhledem k tomu, že pracuji
soukromě, tak za studenty buď dojíždím, nebo se scházíme třeba v kavárnách. Ty kavárny
mám obzvlášť ráda, je to takové neformální prostředí, které konverzaci přirozeně povzbuzuje.
Příležitostně učím i na vysoké škole, naposledy to byl například kurz o Franzi Kafkovi, teď
připravuji sociologický seminář o náboženství ve středoevropském regionu. A jak vypadá můj
všední den? Neumím si jej představit bez společné snídaně, při níž s Petrem probereme vše
podstatné z nadcházejícího dne i týdne. Někdy se to zvrtne v pořádnou diskusi nad
3

celospolečenskými tématy, ale myslím, že tento čas je pro náš vztah klíčový. Dopoledne jsem
většinou doma a připravuji lekce, řeším emaily, dělám agendu práce i našich ostatních
programů, a někdy i vařím. Odpoledne a večer patří studentům a noc je poslední dva týdny tak
trochu olympijská…
A teď trochu osobněji: co obvykle děláte mimo pracovní povinnosti pro své duchovní,
psychické a v neposlední řadě i pro fyzické zdraví?
AM: To se právě snažím pravidelně zkoumat a kupodivu již dlouhé roky docházím vždy
k témuž závěru, že toho dělám pořád málo. Nicméně dlouhodobě se v duchovní oblasti
snažím o denní tichou modlitbu a rozjímání Písma, psychiku uvolňuji procházkami po staré
Praze, četbou a spaním. I tělo občas dostane zdravou dávku v podobě nenáročného
protažení. V létě nejlépe výletem do lesů, v zimě častěji doma na rotopedu. Ten jsem si
oblíbila zvlášť tehdy, když jsem zjistila, že si přitom můžu pohodlně číst.
PM: Mě psychicky dobíjí především cestování a poznávání nových prostředí. Adéla ví, že když
už je se mnou k nevydržení, že mě má strčit do auta a někam vyvézt. Turistika mi pomáhá i k
„fyzické údržbě.“ Duchovní kondici si snažím držet pravidelným časem ranní meditace a
rozjímání, a jednou za čas se na pár dní zavřít do ticha v nějakém klášteře. Naštěstí se vždy
nějaký najde.
Ptát se na záliby je podle mého názoru trochu povrchní. Jistě však jsou věci, jako je
třeba pohled na stromy nebo lidskou tvář, které Vás naplňují vnitřním pokojem a tichou
radostí. Smím se zeptat, které to jsou a proč?
AM: Radostí? Tou mne naplňuje plno věcí! Ze stvořených věcí především příroda – ta
kanadsky divoká i evropsky upravená, harmonické mezilidské vztahy a pozitivní přístup
k životu. Z lidských výtvorů miluji architekturu a tuto vášeň s Petrem jednoznačně sdílíme.
Z mnoha historických staveb, zejména pak románských a gotických opatství, mi běhá mráz
štěstí po zádech. Fascinují mně středověké mnišské řády a jejich spiritualita.
PM: Já se cítím nejlíp při obyčejném spočinutí v přírodě. I hodiny bych vydržel jen tak sedět a
hledět na hory, moře, nebo obyčejný smrkový les. Ale i třeba pohled na Hradčany, nebo chrám
v Sedlci mě může dostat do “extáze.“ Nebylo by to úplné, kdybych však nezmínil krásné chvíle
ve společnosti dobrého vínka a dobré manželky…
Nemůžu se také nezeptat: co zrovna čtete a čím se to Vás samotných dotýká?
PM: Reprezentativním vzorkem je nejspíš to, co mám rozečtené na nočním stolku: mám tam
něco od Wilfrida Stinissena, Thomase Keatinga, Efraima Croissanta, Henri Nouwena, pak
něco z dějin cisterciáckého řádu (to mi právě zcizila Adéla), knihu manželské komunikace a
nechybí samozřejmě poslední knížky Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy…
AM: I já mám ráda rozečtené různé žánry, pak už stačí sáhnout dle momentální nálady. Teď
je to například lingvistická zajímavost Zákulisí slov od Michala Novotného, výklad a rozjímání
starozákonních textů Chodit s Bohem od Alfonse Deisslera, Zdraví jako duchovní úkol od
Anselma Grüna a The Cistercians od Julie Roux. Také teď dočítám trilogii o posledních
Přemyslovcích a prvních Lucemburcích na českém trůně od Oldřicha Daňka. Přestože jde
mnohdy jen o fiktivní historické romány, baví mě prožívat historii skrze příběhy druhých.
Nacházím tam hodně paralel k dnešní společenské situaci… Když si potřebuji odpočinout
napětím, tak si přečtu nějaký špionážní román od Frederika Forsytha. Od něj se neodlepím,
dokud se zápletka nevyřeší.
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Dvojsměrná otázka zcela na tělo, která však může mnohé čtenáře povzbudit. Co
považujete za své nejsilnější charisma a s čím naopak v poslední době nejvíce bojujete
a jak?
PM: Myslím, že osobní charisma nejlépe vnímají ti druzí. Takže o Adéle bych řekl, že její
silnou stránkou je schopnost naslouchání a citlivost pro druhé. Nejlíp to vycítí děti. A i když
nemáme vlastní, všude, kde se vyskytneme, se na ni děti přilepí tak, že je musím téměř
odtrhávat, když je třeba odejít. A stejně k ní tíhnou i její studenti… Dalším darem, na němž
v mnohém stojí naše programy, je její trpělivá pečlivost v organizačních věcech. Nesmírně to
obdivuji, neboť já bych se v tom brzy ztratil.
AM: Petrovým nejsilnějším darem je bezesporu dovednost komunikace s druhými, empatie a
snaha o moudré porozumění druhým. Již dlouhé roky pozoruji, že svým slovem dokáže druhé
povzbudit a nadchnout, ať už pro duchovní život nebo společenskou angažovanost. Ačkoliv je
mnoho dáno jeho povahou, přesto si všímám, že pomocí meditace a systematické práce na
sobě se tyto dovednosti snaží stále vylepšovat.
AM: A s čím já sama bojuji? Určitě stále hledám správnou rovnováhu mezi prací, osobním a
partnerským životem. Dalším neutuchajícím bojem je také snaha o denní modlitbu a ztišení,
přestože je nevnímám jako povinnost ale výsadu, stále znovu selhávám ve vytrvalosti.
PM: Já bojuji především s netrpělivostí. Často zneklidním, když se přistihnu ve stále stejných
nedokonalostech. A vím, že moje netrpělivost například s některými našimi politiky je jen
průmětem netrpělivosti sám se sebou.
A teď k farnosti. Co Vás osobně v naší farnosti nejvíce oslovuje a v čem vidíte největší
potenciál pro studenty? Která z tváří či aktivit farnosti ve Vás vzbuzuje potěšení
z „dobrého díla“?
PM: Já vidím největší dar této farnosti v její otevřenosti. Vnímám ji jako platformu bez
předsudků a omezení, kam může přijít kdokoliv, aniž by se hned musel vměstnávat do
nějakých kolonek. To dává nezbytnou svobodu k hledání a k růstu.
AM: Mám především radost z upřímného zájmu o víru. Zdá se mi, že sem přichází mnoho
zvědavých lidí – hledající jsou zvědaví, co jim víra může nabídnout a věřící jsou zvědaví, co
jim víra ještě může nabídnout. Hodnotu farního společenství obecně vnímám i v tom, že svou
duchovní cestu můžeme prožívat jednak individuálně, ale také společně s druhými. A tak mě
těší, že se na našich programech setkávám s lidmi, jež mají podobné otázky jako já.
Máte pocit, že můžete své charisma a schopnosti ve farnosti uplatnit ve prospěch
farníků nebo Vám v tom něco brání? Pokud ano, můžete nám prostřednictvím tohoto
rozhovoru vzkázat, jak bychom Vám v tom mohli pomoci?
PM: Nepociťuji, že by mi něco bránilo. Naopak, přijde mi, že je zde ještě obrovský nevyužitý
tvůrčí prostor a spíše se nedostává čas a energie.
AM: Práce, kterou děláme zde ve farnosti, mě naplňuje a též nemám pocit, že by mi někdo
nebo něco z vnějšku bránilo. Možná se teď v postním období více zaměřím spíš na ty vnitřní
zábrany, na své stíny a představy o životě, jež třeba nekorespondují s dobrým Božím
doporučením.
Důležitá otázka pro rozvoj farnosti a vzbuzení diskuze: jaká negativa vidíte v naší
farnosti? Měli byste chuť ji v něčem vylepšit, a co Vám v tom brání?
5

PM: Někdy mi přijde, že je zde možná až přílišná anonymita. Vím, že jsou lidé, kteří sem chodí
i poměrně dlouhou dobu a nedaří se jim zařadit se nějak do celku, aby mohli říci „jsem
salvátorský farník.“ Nicméně si uvědomuji, že toto je holt odvrácená strana toho pozitivního
charakteru naší farnosti jako otevřené platformy, o které jsem hovořil výše.
AM: Ano, i mně se zdá, že je zde více lidí, kteří by se rádi zapojili do aktivit farnosti. Možná
bychom je mohli více motivovat a povzbuzovat. Na druhou stranu si uvědomuji, že mnohé zas
přitahuje svoboda „být (zatím) nepoznán“ a že ji na své cestě hledání potřebují.
PLUS: ještě osobněji
Působíte jako velmi sehraná a harmonická manželská dvojice, můžete prozradit Vaši
nejdůležitější manželskou „zásadu“, je-li to vůbec možné v několika větách?
PM: Děkujeme za kompliment. Nám asi nejvíce pomáhá to, že stavíme na určité společné vizi,
kterou stále znovu sdílíme a reflektujeme. Když máme vyjasněné to, co nás spojuje, máme
více svobody i k rozvoji toho, v čem jsme odlišní. A v tom všem nám zásadním způsobem
pomáhá dostatečná vzájemná komunikace, kterou se stále snažíme kultivovat.
AM: To je moc pěkně řečeno! Za sebe mohu říci, že život v křesťanském partnerství mě
opravdu baví. Souhlasím s Petrem ohledně společného směřování, ale také si myslím, že je
nutný i nějaký přirozený předpoklad. Vidím, že mnoho je dáno též našimi povahovými rysy,
sourozeneckými konstelacemi, zkušenostmi z původních rodin; zkrátka je v tom jistě hodně
psychologie a vkladů před manželstvím samotným. Na nás teď je, abychom to každodenním
tréninkem dobře zúročili a s pomocí Boží přinesli užitek stonásobný :-)
Děkuji za rozhovor a za Vaši obětavou práci a čas.
-PJF-

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

K ŘÍŽOVÁ

CEST A V NAŠEM KO ST ELE

Zveme vás k prožití postní doby prostřednictvím křížové cesty v našem kostele, kterou každé
úterý od 18.25 povede P.Petr Havlíček SJ.

L IT ERÁRNĚ

HUDEBNÍ VEČER

(17.

BŘEZNA

2010

OD

19.00)

Zahradníčkovy verše z doby válečné aneb putování od Korouhví ke Staré zemi.
Pojďme v postní době prožít návrat k Bohu také pomocí poezie a hudby. Básník Jan
Zahradníček v této etapě své tvorby nachází souvislost mezi národem a náboženským
prožitkem. Utrpení chápe jako smysluplnou oběť. Jen skrze něj může národ nalézt svou
identitu i předpoklad budoucí velikosti... .......Pořádá VKH, koná se v sakristii.

VÝKLAD PÍSMA V CÍRKVI
V úterý 23.3. po studentské mši sv. ve 20 hodin přivítáme již po třetí P.Tomáše Petráčka,
historika a studentského faráře z Hradce Králové, aby nás provedl různými výklady a překlady
Písma v církvi s přihlédnutím k Jeruzalémské biblické škole. Přednášku s debatou pořádá
naše farnost ve spolupráci s redakcí revue Salve, která tématu věnovala své předposlední
číslo.
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Instalace Adrieny Šimotové

ADRIENA ŠIMOTOVÁ

V KOSTELE

NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA

U příležitosti Popelce umělců byl v presbytáři kostela instalován kresebný objekt Adrieny
Šimotové. Monochromatická frotáž Obrácení z cyklu Hosté je spojena s kresbami z cyklu
Dopisy. Tento křehký a pokorný umělecký vstup do centra liturgického prostoru během letošní
doby postní je výjimečným setkáním dvou zdánlivě oddělených světů, světa současného
umění a světa křesťanské liturgie. Dílo je možné si prohlédnout až do Velikonoc vždy
půlhodinu před pravidelnými bohoslužbami i po bohoslužbách. I instalaci doprovodí program
pro školy ve spolupráci s katedrou výchovné pedagogiky PedF UK.
Pro farníky proběhne v neděli 21.3. od 18 hodin komentovaná prohlídka díla pod vedením
kurátora instalace Pavla Brunclíka a Norberta Schmidta.

SPOLEČENSTVÍ KRYPTA (BŘEZEN 2010)
Krypta je otevřené modlitební společenství, které na svých setkáních střídá modlitbu přímluv a
díků, eucharistickou adoraci a modlitbu s Písmem. Program je doprovázen zpěvy z Taizé.
Během postní doby se budeme věnovat především tématům odpuštění a očištění. Srdečně
zveme všechny, kteří se chtějí společně modlit a sdílet nad Písmem.

KURZ

PRO ŽALMISTY

Ve spolupráci s naším varhaníkem panem Robertem Hugem jsme zahájili kurz pro zpěváky
žalmů. Předpokládáme zájemce z řad salvátorských farníků, kteří by se rádi aktivně zapojili do
liturgie. Podmínkou pro udělení funkce žalmisty ve farnosti je křest v katolické církvi, mravně
bezúhonný život a praktikovaná víra. Kdy: v pondělí večer od 18 hodin; kde: v sakristii
kostela. Přihlášky na capella_regia@hotmail.com.
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P OUŤ

DO

S V .J ANA

POD

S KALOU ( KVĚT NÁ

NEDĚLE

28.3.)

I letos se vydáme pod vedením Tomáše Halíka na tichou pouť po stopách některé z biblických
postav, a to tradičně ze Srbska do Svatého Jana pod Skalou.
Sraz bude v 8.15 u pokladen na Hlavním nádraží, vlak odjíždí v 8.39. Oběd bude pro zájemce
zajištěn ve svatojánské koleji, připravena bude též prohlídka kostela a poustevny sv. Ivana.
Maximální kapacita pro oběd je 50 lidí, proto nechť se zájemci o oběd v koleji přihlásí do pátku
19.3. e-mailem na naši farní adresu, v předmětu uveďte prosím „oběd“.

MODLITBA

NEŠPOR

Každou neděli od 19.30 se v presbytáři našeho kostela schází skupina nadšenců 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.

VÝHLEDOVĚ
N a d r u h o u n e d ě l i v e l i k o n o č n í ( 1 1 . 4 . o d 2 0 h ) přijmou z rukou nového
pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duky svátost biřmování naši rychlí biřmovanci.
K v ě t n á n e d ě l e ( 2 8 . 3 . , 1 4 a 2 0 h ) Připomeneme si slavný Ježíšův vjezd do
Jeruzaléma. Bohoslužba začne na nádvoří, kde se po krátké bohoslužbě slova posvětí
ratolesti. (Prosíme přineste si vlastní, naše nabídka je omezená). V kostele pokračuje
bohoslužba jako obvykle, čtou se Lukášovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ A REKOLEKCE
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 novou exerciční adresu meditace@gmail.com

EXERCICIE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI JEZUITŮ A KARMELITEK
21.3. (ne) Jednodenní rekolekce s filmem Pokání
Tyto jednodenní rekolekce s filmem Tengize Abuladzeho proběhnou na Karmelu Edith
Steinové. Odpolední částí doprovází filmový historik a pedagog UP Olomouc doc. PhDr.
Vladimír Suchánek. Bližší informace a přihlášky na obvyklé exerciční adrese.
9. - 11. 4. (pá – ne) Víkend mezi duší a Duchem II.
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování Víkendu mezi
duší a Duchem I, i zde v interaktivní skupinové a individuální práci využijeme enneagramu.
Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit
navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v
kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Provází a psychoterapeut
Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Kurz je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali
některý z předchozích Víkendů mezi duší a Duchem. Další informace můžete získat na
adrese meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze emailem, kde v předmětu uvedete název kurzu. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se
zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat
rychle.
8

Postní exercicie během 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 našeho běžného pracovního
nebo studijního rytmu dne a v našem přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne
jsou vymezeny pouze časově (6 postních týdnů), nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. způsob
práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Přihlašuje se na obvyklé exerciční adrese
meditace@gmail.com

REKOLEKCE DOPROVÁZENÉ MANŽELY MUCHOVÝMI
12.3 - 14.3. (pá - ne) Pán můj a Bůh můj (J 20,28) Postní rekolekce
Rekolekce nabízí prostor pro ztišení před Velikonocemi a reflektuje roli Krista a jeho místo v
našem osobním životě. Program probíhá v tichu a spočívá na rozjímání Písma. Součástí
rekolekce je též adorace a společná biblická modlitba, stejně jako příležitost k individuálnímu
doprovázení či společné reflexi rozjímaných témat. Uskuteční se v jezuitském domě v
Kolíně. Doprovází Adéla a Petr Muchovi. Přihlášení a další informace na
rekolekce@gmail.com.
23.-25.4. (pá-ne) K jádru křesťanství
Víkendová rekolekce, jejímž cílem je hlubší reflexe podstaty křesťanské víry, vychází z
principu ignaciánských exercicií. Je založena na rozjímání textů z Písma a duchovních autorů,
součástí je také adorace a modlitba s žalmy. Rekolekce probíhá v tichu, s možností
individuálního doprovázení nebo společné reflexe. Doprovází Adéla a Petr Muchovi. Program
se uskuteční v Lužických horách, v Jiřetíně pod Jedlovou, celková cena 750 Kč za osobu,
přihlášení a další informace na rekolekce@gmail.com.

SPŘÁTELENÉ AKCE
Pravidelný program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře).
pondělí 19.00 Eucharistie + agapé (celebrují střídavě Libor Ovečka SDB, Petr Havlíček SJ,
František Hylmar SJ, Prokop Brož (KTF UK).
čtvrtek 17.30 Eucharistie + modlitba nešpor.
čtvrtek 19.00 modlitební společenství: 4. 3. a 18. 3. a 1. 4. 2010,
kontakt: mzmonikazakova@gmail.com
nebo teologický seminář: 11. 3. a 23. 3. 2010, kontakt: tomas.jajtner@seznam.cz.
Zároveň sestry Karmelitky připomínají 6. autorský večer, tentokrát na témat dětství.
Uskuteční se opět na Karmelu Edith Steinové v jarních měsících nového roku, až bude
shromážděn dostatečný počet autorských děl. Žánrově je autorům (profesionálům i nikoliv)
opět ponechána maximální volnost: zvědavě se těšíme jak na vaše obrazy, tak na grafiku,
poezii, prózu i dramata, hudební skladby, fotografii či tanec apod.

DOPORUČUJEME:
SPOLEČNÉ PŘÍPRAVY NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ
Pořádá centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském (cpr.apha.cz). Nové termíny: 13. 4 .1. 6. 2010. V naší farnosti počítáme s hromadnou přípravou od poloviny května do konce
června, a to vždy ve středu od 19 hodin.
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22. - 24.3. (po - st) Exercicie pro kojící matky
Kde: exerciční dům v Kolíně, http://www.jesuit.cz/kolin/ Vede: P.Dr.Vojtěch Eliáš
Za kolik: 800Kč za matku s dítětem
Další informace: Rekolekce jsou určeny matkám, které si neumějí představit, že by někam
vyrazily bez svých malých dětí. Program bude uzpůsoben potřebám a možnostem jak dětí, tak
matek. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení, na většině jsou dvě postele. Přijíždět je
možné v pondělí od 14 hodin, odjíždět v průběhu středečního odpoledne.
Přihlášky a info: Alena Dvořáková, theodoraheller@gmail.com

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 10.3.2010
Těm, kdo neviděli představení Lamento, jež podle scénáře Lucie Trmíkové zpracovává téma
zápasu o víru v korespondenci Matky Terezy, a jež se konalo v sakristii našeho kostela,
připomínáme, že je možnost jej zhlédnout v experimentálním prostoru ROXY/NoD (Dlouhá
33, Praha 1), a to ve dne 10.3. 2010 ve 20h. Při větším množství zájemců je možná sleva –
hlaste se na nejsvetejsi.salvator@volny.cz, předmět: Lamento.

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY (U KAPUCÍNŮ)
Bratři kapucíni nabízejí od února 2010 ubytování v nově vznikající koleji pro vysokoškolské
studenty v prostorách kláštera na Loretánském náměstí v Praze. Bližší informace poskytne
bratr Radek Navrátil OFMCap: radekna@seznam.cz

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU 18. - 31. 7. 2010
Vyzýváme všechny statečné kovboje ve věku 6 až 14 let, aby neváhali, osedlali své oře a
dostavili se do městečka zvané Stonetown na Českomoravské vrchovině. Čekají na vás
mnohá na Vás dobrodružství, ve kterých vyzkoušíte svou odvahu a um ve všech možných i
několika nemožných kratochvílích, potkáte indiány, dostavníky i naleziště zlata, přátele na
život i na smrt a ještě ledacos dalšího. Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní oči! Blížíme se k
vám v oblaku prachu a moc se těšíme, Vaše Campamento 99 (www.tabor.campamento99.cz,
mail: tabor@campamento99.cz, tel: 608 745 533 - Veronika Jírů). Doporučuje Martin Staněk.

KNIHOVNA BETÁNIE
Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převážně náboženské literatury.
Provozní doba: úterý 18.30 - 19.00 a 20.00 - 20.30 h a neděle 21.00 – 21.30
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.
Na setkání se těší knihovnice Jana Drengubáková a Dária Paučíková.
Prosíme, nenechávejte zapůjčené knihy u kostelníků nebo jen tak volně ležet v sakristii.
Děkujeme.

Kontakty
Programy v sakristii a v kryptě jsou dostupné pouze
z nádvoří Klementina (Národní knihovny).
Úřední záležitosti: Po, St, 9 – 17h
Kněžská pohotovost: Út 17 – 19h, Čt 20 – 22h
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Z K AL E ND Á ŘE F A RN O ST I a V K H
BOHOSLUŽBY:

neděle
úterý
čtvrtek

14.00
20.00
17-18.15
19.00
20.00

mše sv.
studentská mše sv.
duchovní pohotovost P.Havlíčka
studentská mše sv.
adorace s možností svátosti smíření nebo duch.rozhovoru
PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM:

pondělí

17 – 18.30
18h - 20h

úterý

16.30-17.30

středa

17.30 – 19
18.25
20.00
20.00
7.00
19.00
16.30 – 18
19.00
19.30

čtvrtek
neděle

španělština (Monika Borowska – Platnéřská 4)
kurz pro žalmisty (Robert Hugo - sakristie)
italská konverzace (P. Stefano Pasquero – Platnéřská 4)
kurz pro lektory (Marie Fišerová - Platnéřská 4)
Křížová cesta (Petr Havlíček SJ - kostel)
kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík, Martin Staněk - sakristie)
20.00 tichá meditace (s. Denisa Červenková - krypta)
ranní chvály (kostel)
společenství Krypta (sakristie, krypta)
německá konverzace (Jana Ginzelová – Platnéřská 4)
sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká 8, Praha 7)
latinské chorální nešpory (kostel)
DALŠÍ PROGRAM- BŘEZEN

28.2.
7.3.
14.3.
17.3.
21.3.

ne
ne
ne
stř
ne

20.00
21.15
14.00
19.00
18.00

23.3. ú t

19.00
20.00

24.3. s t ř

11.0017.00
19.00
08.15
20.00
17.00

25.3.
28.3.
30.3.
31.3.

čt
ne
út
stř

2010:

Vstup do katechumenátu. Celebruje Mons. Michael Slavík.
Kafe po mši. Přijďte si popovídat s přáteli.
Sbírka na charitní činnost v Arcidiecézi
Literárně hudební večer. Pořádá VKH v sakristii.
Komentovaná prohlídka instalace díla Adrieny Šimotové
v presbytáři. (Pavel Brunclík a Norbert Schmidt)
Mši sv. doprovodí salvátorská schola postním repertoárem.
Výklad Písma v církvi. Přednáška Tomáše Petráčka s debatou.
Pořádá naše farnost ve spolupráci s redakcí revue Salve.
Velký jarní úklid kostela se společným obědem. Prosíme, zapište se
na nástěnce či mailem.
Mše sv. – Slavnost Zvěstování Páně
Pouť do sv. Jana pod Skalou. (Květná neděle)
Liturgie Svatého týdne. Přednáška Mons.Tomáše Halíka
Kající bohoslužba slova s možností svátosti smíření či duchovního
rozhovoru (v kostele)
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