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Váţení a milí, 
 
Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, v jehoţ závěru nás čeká vrchol liturgického roku 
a jádro naší víry. Můţeme se společně radovat z toho, ţe po temnotě Velkého pátku přichází 
světlo z prázdného hrobu. Kéţ světlo Kristova vzkříšení i naše osobní tmy ve světlo promění.  

  
Vaši Tomáš Halík, Petr Havlíček, Marek Vácha a Martin Staněk 

 
 
 
 



U D Á L O S T I  -  K O M E N T Á Ř E 

 

 Do katechumenátu vstoupilo letos při krásném obřadu na 2. neděli postní 52 odváţných 
mladých lidí. Celé naše společenství vyjádřilo vůli jim na další cestě ke křtu pomáhat. 
Prosíme tedy o modlitbu a děkujeme Bohu za taková obdarování naší farnosti. 
 

 Během minulého roku jste pro projekt adopce na dálku darovali úctyhodných 21134 
Kč,-. Náš první adoptovaný -hinduista Krišna Bhóvi z programu adopce odchází, ale 
chystáme se díky vašim hojným darům adoptovat celkem tři děti z Indie. Ke stávající 
křesťance Suvasini Madike bychom v rámci našeho úsilí na poli mezináboţenského 
dialogu rádi přibrali do rodiny ještě muslima a hinduistu. 
 

 V rámci doprovodného programu k instalaci díla Adrieny Šimotové proběhlo šest 
výtvarných dílen, během nichţ náš kostel navštívili studenti různých základních, 
středních a vyšších odborných škol. Ve spolupráci kurátora Pavla Brunclíka, pedagoga 
Pedagogické fakulty UK Doc. Ivana Špirka a jeho studentů z katedry výtvarné výchovy a 
zástupců naší farnosti (P. Jirsová Fassati, M. Staněk) vznikl zajímavý edukačně výtvarný 
program. Jeho autoři se pokusili záţitkovou formou přiblíţit spojení ţivota umění a víry 
nad instalací A.Šimotové interaktivním výkladem, který byl doplněn vlastnoručním 
vytvářením dopisů či vzkazů pomocí speciální výtvarné techniky. V těchto „vzkazech“ děti 
vyjádřili několik nejdůleţitějších slov v jejich ţivotě (dopisy můţete zahlédnout do 1. 4. ve 
skleněné nádobě na Xaverově oltáři). Děti a studenti byli zpočátku překvapeni, nakonec 
však i nadšeni, a proto chceme v budoucnu tuto aktivitu při podobných programech 
rozvíjet. Za iniciativu a pomoc děkujeme především panu Doc. Ivanu Špirkovi, ale také 
Mgr. Mirce Koubkové, Zdeňce Špidlové, Karolíně Krobové, Pavle Holé a Martinovi 
Peroutkovi, bez jejichţ invence by program vůbec nevznikl. 
 

 Také komentovaná prohlídka s Pavlem Brunclíkem a Norbertem Schmidtem byla 
úspěšná a potřebná. Děkujeme oběma aktérům za šíření osvěty ze světa umění. 
 

 
Z doprovodného programu                                                                                                foto MS                                                  



 Výzva novodobým apoštolům: přijďte na Zelený čtvrtek do centra dění liturgie na obřad 
mytí nohou. Apoštolové jsou muţi, kteří reprezentují farnost při tomto důleţitém obřadu, 
kterým kněz vyjadřuje svou pokoru… Zájemci, hlaste se u kostelníků, děkujeme. 
 
 

 Hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni investovat svůj čas dne 28.5 od 20 do 24 
hod na pomoc s organizací akce Noci kostelů, které se naše farnost letos poprvé 
účastní. Bliţší info na webu a mailu nejsvetejsi.salvator@volny.cz. Za jakoukoli nabídku 
pomoci děkujeme! 
 
 
 

Ve l ikonoční  obřad y v  našem koste le  a  l i t urg ie  S va tého  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  ( 2 8 . 3 , 1 4  a  2 0 h )  Připomínáme si slavný Jeţíšův vjezd do 
Jeruzaléma. Bohosluţba začíná na nádvoří, kde se po krátké bohosluţbě slova světí ratolesti. 
(Prosíme, přineste si vlastní). V kostele pokračuje bohosluţba normálně, čtou se Lukášovy 
pašije, při zmínce o ukřiţování se pokleká. 

Z e l e n ý  č t v r t e k  ( 1 . 4 , 1 8 h )  Bohosluţba začne v kostele, naposledy zazní varhany a 
Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (pouze ustanoveným 12 muţům) 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  ( 2 . 4 , 1 8 h ) Celá bohosluţba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, 
při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad 
uctívání kříţe (na trojí zvolání „Hle kříţ, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříţe se 
odpovídá „Klaníme se ti, Pane Jeţíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříţe se přistupuje nejlépe po 
pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen krátce pokleká. Nekoná se obvyklá 
eucharistická bohosluţba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání. Po obřadech bude 
ještě u nově instalovaného Boţího hrobu v jiţní lodi moţnost vyslechnout oratorium J. D. 
Zelenky „Prosebníci u hrobu Vykupitele“, které se v našem kostele hrálo v době barokní. 

V e l i k o n o č n í  v i g i l i e  ( 3 . 4 , 2 1 h )  Začíná se na nádvoří Klementina, je moţné si u 
vchodu do kostela vyzvednout svíčku (můţete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se 
zapaluje paškál. Na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ se odpovídá „Sláva Tobě Pane“. Po příchodu 
do setmělého kostela začne Velikonoční chvalozpěv, po něm následuje bohosluţba slova, čte 
se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní 
varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos neproběhne 
křestní bohosluţba, ale celé shromáţdění obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohosluţba 
probíhá jiţ 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    
 

BIŘMOVÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI 
 

V neděli 11. dubna nás ve 20 hodin poctí svojí návštěvou čerstvě nastolený praţský arcibiskup 
Mons. Dominik Duka OP, aby biřmoval ty, kteří se k této svátosti připravují jiţ od října. Po mši 
sv. bude pro biřmovance a jejich kmotry moţnost setkat se s o. biskupem v sakristii.  

http://www.salvator.farnost.cz/


NÁVŠTĚVA BISKUPA BEAU   
 

Na pozvání Centra teologie a umění při KTF UK navštíví Prahu ve dnech 18. a 19. dubna 2010 
paříţský biskup Jérôme Beau, ředitel unikátního centra dialogu církve se současným světem 
vzdělání a kultury, Collège des Bernardins, které v roce 2008 otevíral papeţ Benedikt XVI. 
V neděli 19. dubna 2010 ve 20.00 hodin bude Msgr. Jérôme Beau celebrovat mši svatou 
v našem kostele. Po bohosluţbě cca v 21.15 bude následovat diskuse v sakristii. 
V pondělí 20. dubna 2010 v 18:30 hodin přednese Msgr. Beau na Katolické teologické fakultě 
UK přednášku Víra a kultura – zkušenost jednoho dialogu: Collège des Bernardins. Překlad 
bude u obou setkání zajištěn. 
 

Msgr. Jérôme Beau (* 1957) je pomocný biskup a generální vikář paříţské diecéze pověřený 
problematikou vzdělávání a kultury, ředitel Ecole cathédrale a Collège des Bernardins. 
Teologické revue Salve věnovala 4. číslo roku 2009 současnému francouzskému katolicismu, 
v němţ také najdete rozsáhlý blok o Collège des Bernardins. 
 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŢBA A DEN ZEMĚ 20. 4. 2010 V 19.00 
 

U příleţitosti Dne Země se jako kaţdý rok uskuteční v našem kostele ekumenická bohosluţba, 
kterou pořádáme ve spolupráci se členy ekologické sekce Křesťanské akademie. Kázat bude 
letos Mgr. Milan Horák z obce křesťanů, bohosluţbu doprovodí sbor Gabriel.  

Srdečně zveme také do sakristie k debatě s RNDr. Václavem Cílkem, CSc., který pohovoří na 
téma krajiny. Mottem letošního večera je „Příroda jako zjevení“. 
 

 

BENEFIČNÍ KONCERT SALVÁTORSKÉ SCHOLY  28. 4. 2010 V 19.00 
 

Ve středu 28. dubna proběhne v našem kostele tradiční benefiční koncert salvátorské scholy. 
Tentokrát zazní postní moteta A.Tučapského, Missa Brevis Z. Lukáše a další. Účinkují: Robert 
Hugo - varhany, Salvátorská schola, dirigují: Jan Steyer a Michal Reiser. Výtěţek koncertu bude 
poskytnut projektu SOS Haiti společnosti Člověk v tísni.  
 

 

VERNISÁŢ VÝSTAVY VĚRY NOVÁKOVÉ-BRÁZDOVÉ A PŘEDSTAVENÍ ALMANACHU 

SALVATORIA II – UMĚNÍ V KOSTELE. 
 

V neděli 2. května po večerní mši sv. proběhnou souběţně dvě zajímavé události.  V rámci stále 
trvajícího dvacátého výročí naší farnosti bude představen almanach s názvem Salvatoria II – 
Umění v kostele, který mapuje umělecké aktivity v kostele Nejsvětějšího Salvátora od roku 1990 
do konce roku 2009. A protoţe umělecké aktivity mají v naší farnosti své nezastupitelné místo, 
zahájíme vernisáţí další z výstav, tentokrát výstavu Věry Novákové-Brázdové. Výstava bude 
instalována na ochoze kostela a potrvá do konce června. Více se o almanachu i o výstavě 
dočtete v příštím Salvatore. 
 

X. STUDENTSKÝ VELEHRAD - 30. 4. - 2. 5. 2010 (http://www.studentskyvelehrad.cz/) 
 

Studentský Velehrad je setkání studentů pořádané kaţdé dva roky na Velehradě 
Vysokoškolským katolickým hnutím ČR. Setkání je víkendové a předcházejí mu několikadenní 
pěší poutě a jednodenní předprogram na místě. Pro jubilejní X. ročník jsme vybrali téma 
ŠTAFETA, které pro nás ilustruje dva (zdánlivé) kontrasty, nad kterými bychom se chtěli při 
příleţitosti 20. výročí svobody i studentských setkání zamyslet: přítomný okamţik vs. 
dlouhodobý horizont a „mám jedinečnou roli“ vs. „jsem jen nepatrnou součástí společenství“. 
Toto téma bychom chtěli probrat v kontextu vývoje a současné situace v církvi i společnosti a 
hledání osobní cesty víry i angaţovanosti ve společnosti. Součástí programu bude společné 
slavení eucharistie, koncerty a diskuse ve skupinkách. Bude tedy čas nejen pro přemýšlení, ale 
i pro společné záţitky a navázání nových přátelství. 

http://www.studentskyvelehrad.cz/


Letošními hosty jsou: Tomáš Halík, Michal Altrichter SJ, Pavel Jajtner, Roman Joch, Kateřina 
Lachmanová, Václav Malý, Tomáš Sedláček a Aleš Opatrný.  
S dotazy se můţete obrátit na: desaty@studentskyvelehrad.cz, vkh.predseda@seznam.cz 
(VKH Praha) Těšíme se na vaši účast!  
 

PŘÍPRAVA NA MANŢELSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI (19. 5. –  30. 6.) 

Stejně jako v minulých letech plánujeme v průběhu května a června (ve středy od 18.30 hod.) 
hromadnou přípravu na manţelství. 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. Letos jsme se v rámci zkvalitnění rozhodli pro komornější 
formu, proto bude maximální počet 20 snoubeneckých párů. Přednost budou mít snoubenci 
z naší farnosti. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na farní adrese, stačí uvést jména a příjmení 
snoubenců.  

 

O S M  P L U S  J E D N A  O T Á Z K A  P R O …  
 
 

salvátorské kostelníky Martina Hloucha a Jana Krajče. 
 

„Martin Hlouch ve farnosti pracuje jako kostelník od Velikonoc 2009. Narodil se ve Valašském 
Meziříčí, v současné době zároveň studuje historii a teologii. 
 

Jan Krajč ve farnosti pracuje jako kostelník od listopadu 2009, narodil se v Bubenči v Praze 
v roce 1982, studoval informatiku na střední škole a bankovnictví na VŠ Bankovní institut“  
 

 
 

 
MH (foto MS) 

 

Pracujete oba jako kostelníci na poloviční úvazek. Co tato práce obnáší a čím naplňujete 
druhou půlku Vašeho pracovního dne?  
 

MH: Nedávno jsem v jednom kostele zahlédl jednu svou kolegyni kostelnici, přičemţ mi na 
mysli vyvstal dokonalý obraz, snad aţ platónská ideje, kostelníka jako prapodivné osůbky, která 



s klíči v ruce se šourá podél zdí kostela a dalších přilehlých prostor. Tu něco přenáší z místa na 
místo, tu špendlí letáček na nástěnku. Zdá se, jako by šourání nemělo jasný cíl, ale jen 
náhodné, nenápadné bloumání, kde jeho smysl snad ví jen Pán Bůh a kostelník leda tuší. My 
Salvátorští kostelníci jsme jen pouze nedokonalým obrazem zde nastíněné ideje a naše 
šourání, které je součásti naší profese, ještě zdaleka nemá tu mimozemskou lehkost. Naše 
cesty kostelem mají jasný a průhledný cíl. Naším úkolem je starat se o kostel a liturgii. Tedy aby 
vše fungovalo. V zásadě je to práce skromná na pozadí všech báječných osobností naší 
farnosti. Proto se skromnosti mě vrozenou mohu říci, ţe práce kostelníka znamená být 
„sluţebníkem sluţebníků“. 
Ve své druhé půlce pracovního dne se věnuji svému studiu. Studuji teologii a historii (tento rok 
mám přerušenou, abych toho neměl moc). Na podrobnosti mého studia se neptejte, protoţe je 
to sloţité. Pokoušel jsem se ještě studovat religionistiku a archivnictví, ale to uţ bylo na mě 
dost. I teď mám co dělat, abych vše stíhal alespoň s ročním zpoţděním. Ve svém studiu se 
specializuji na středověké kazatelství, kde nyní píšu dvě práce na toto téma. V jedné práci se 
snaţím zdokumentovat prameny Metropolitní kapitulní knihovny v Praze a napsat teoretický 
úvod do problematiky. V druhé práci se zabývám kazatelskou sbírkou Roberta Olomouckého ze 
13. století. Poslední mou profesní činností je kavárenské povalečství, jak uţ o něm psal náš 
varhaník Robert Hugo. Občas přemýšlím, ţe bych si mohl do kavárny přestěhovat svou 
knihovnu, abych nemusel své knihy nosit stále v batohu. 
 
 

JK: Kostelník – zní to velice romanticky a většina mých kamarádů má představu, ţe hlavní 
práce spočívá v odemykání kostela. Ale je to tak, ţe kdybychom se oba kostelníci do kostela 
nastěhovali, tak budeme mít co dělat od rána do večera. Práce kostelníka spočívá v ranním 
příchodu do kostela, otevření hlavních vrat, úklidu před kostelem, aktualizaci nástěnek, vybrání 
kasiček, spočtení nedělních sbírek, sanitaci záchodů, doplnění mýdla a papíru.  
 

 
JK (foto MS) 

 

Dále je tu kontrola a výměna ţárovek v kostele, drobné opravy na kostele, úklid v sakristii.  A 
spoustu prací vyplývající z chodu budovy – drobné elektrikářské, instalatérské, zednické, a jiné 
práce. Na větší věci jsou samozřejmě zváni profesionálové. Důleţité je i plánování prací 



spojených se svátky, zajištění mší svatých (objednávky hostií, vína, praní liturgického prádla, 
alb, a tak dále). 
Druhou část pracovního týdne trávím v katolické firmě NETservis s.r.o., která vytváří internetové 
stránky, grafiku a programuje. Máme hodně klientů z církevních a neziskových organizací. 
Pracuji na pozici asistenta a mám na starosti kancelář, fakturace, nákupy a dva jednatele firmy. 
 

 
A teď trochu osobněji: co obvykle děláte mimo pracovní povinnosti pro své duchovní, 
psychické a v neposlední řadě i pro fyzické zdraví?  
 

 

MH: No, nejsem si jist, co přesně k této otázce mám říci, protoţe všechno co dělám, je pro mě 
zábava. I kdyţ je fakt, ţe někdy vyčerpávající. Ale pokud mám vskutku odpovědět, tak říkám, ţe 
pro své duchovní, psychické a v neposlední řadě fyzické zdraví spím. 
 

JK: Nyní nepěstuji ţádné pravidelné aktivity. Ale od konce března znovu začnu chodit hrát 
halový fotbal. Kdyţ se mi to podaří, rád zajdu do divadla. Ale co mám nejradši, je dělat si jen tak 
věci, co mě napadnou – malovat, číst si, jen tak se procházet, lehnout si do trávy,.. Fascinuje 
mě pocit svobody – teď mám čas dělat si, co chci. V létě se rád seberu a jedu někam – kam? - 
to neplánuji. Hodím si na nádraţí mincí a jedu. Mám rád spontánní lidi. Všichni máme hodně 
starostí a často nejsme schopni uniknout ze svých kalendářů a prostě si říct: „Tady jsem, Pane, 
před tebou sám, vezmi mě za dobrodruţstvím.“ Zkuste to a pořádně se dívejte.  
 
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? 
 
 

MH: Pohled na stromy vskutku mohou člověka naplňovat, ale pro mne je to spíše zelený, na 
krátko střiţený trávník golfového hřiště. Je to místo mého fyzického i duševního odpočinku. 
Další mojí malou radostí je hra na varhany. Ne ţe bych se (zatím) mohl nazývat varhaníkem, 
ale je krásné, kdyţ vidím pokroky ve svých snahách dát zvukům píšťal smysl. Vlastně hudba 
vskutku pro mně mnoho znamená. A mám radost, ţe i kdyţ nejsem hudebně nadán, dá se 
hudba naučit a jednou jistě budu amatérským varhaníkem. 
 

JK: Hodně mám rád děti. Jejich pravost, neustaranou radost, nevinnost, bezprostřednost. Další 
radostí je má přítelkyně, na kterou se vţdy těším a její úsměv – je krásný. Příroda s horami,  
 
oblaka, modrá obloha, čerstvý vzduch vanoucí v parném létě, vůně jehličí, zasněţené hory, led, 
stavění přehrad na potocích, stavění hradů z písku, koupání, ptáci, letadla se svými bílými 
pruhy kreslícími na oblohu... A proč? Protoţe jsem také dítě.) 
 

 

Nemohu se také nezeptat: co zrovna čtete a čím se to Vás samotných dotýká? 
 
 

MH: To chápu, ţe se nemůţeš v naší farnosti nezeptat na knihy, protoţe určitě většina z nás je 
více či méně nakaţená zákeřnou nemocí bibliofilie. Já této nemoci se pokouším zdárně 
odolávat a zakazuji si chodit do knihkupectví a antikvariátů. Ale zpět k tvé otázce. V současné 
době se mě nejvíce dotýká sbírka kázání biskupa Roberta Olomouckého. Jak o ní píši práci, 
jsem nucen nad nimi hodně přemýšlet a promeditovat je. Je nádherné, ţe v nich se mohu 
potkávat s vírou lidí, kteří ţili před více jak sedmi sty lety. 
 

JK: Kdyţ mi bylo 6, moje sestra mě chtěla něco naučit. Já jsem sebou bouchl na zem a křičel, 
ţe se nikdy učit nebudu. Nakonec jsem se i přes to naučil číst i psát. Teď mám u postele pět 
rozečtených kníţek a pokud mě kniha nezaujme, leţí rozečtená i několik let. Poslední knihu, 
kterou jsem přečetl skoro jedním dechem byla Křesťanská hlubinná meditace od Wilfrida 
Stinissena. Tato kniha mi ukázala, jak je důleţité setkávat se s Pánem teď – v aktuálním 
okamţiku. Nyní čtu knihu Albert Einstein – Teorie relativity pro kaţdého. Padla mi do oka 
náhodně v Salvátorské knihovně. Knihy ke čtení mi padají do rukou dost náhodně nebo na 
doporučení.   



Dvojsměrná otázka zcela na tělo, která však můţe mnohé čtenáře povzbudit. Co 
povaţujete za své nejsilnější charisma a s čím naopak v poslední době nejvíce bojujete a 
jak? 
 
 

MH: Ó, tak to Paulo je vskutku otázka přímo pod kůţi a není lehké najít odpověď. Myslím si 
však, ţe umím mnoho věcí a mám odvahu pouštět se do nových zajímavých úkolů. Na druhé 
straně jsem trochu chaotický a jsem schopen si naloţit obrovskou pracovní porcí, ţe pak někdy 
mám problém všechno sníst. A jelikoţ mám na talíři samé vybrané pracovní lahůdky, stále je do 
sebe soukám, i přesto, ţe mi někdy tečou ušima.  
 
JK: Nevím, jestli povzbudí čtenáře moje charismata. Třeba charisma silných paţí, nebo 
charismata magických rozměrů. Nejsem „charismatik“, jsem Jenda Krajč a jestli si chcete 
povídat, tak vás pozvu na pivo.  
To, co v poslední době řeším, je umět naslouchat Bohu. Otázky typu: Jaká je tvá vůle, Boţe? 
Rozlišování mezi Boţími cestami  a těmi lidskými. Být Bohu ku pomoci a ne mu práci kazit. Je 
to cesta otevřených očí, srdce a překonávání svých zaběhlých návyků.   
 

 
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“?   
 
 

MH: Do této farnosti jsem se zamiloval na první pohled. Líbí se mi její otevřenost a energie 
(nemyslím ţádnou esoteriku, ale potenciál, aktivitu či vitalitu). Líbí se mi téţ, ţe se zde střetává 
liberální i konzervativní křídlo katolicismu a vede spolu, někdy aţ bouřlivý, dialog. Z farních 
aktivit je mi velmi blízké chorální ranní a večerní chvály, které se modlíme v neděli před večerní 
mši a ve středou ráno. Ovšem ne kaţdému tato forma zboţnosti vyhovuje a Bohu díky za to, ţe 
naše farnost má mnoho různých aktivit, kde si kaţdý můţe najít to, co ho nejvíce přivádí k Bohu 
a kde můţe i on něco přinést společenství. Ovšem největším potenciálem pro studenty jsou 
právě studenti sami a jejich společenství, kde společně mohou hledat Boha. A já mám potěšení 
z toho, ţe mohu svou měrou napomáhat k naší společné cestě k Pánu. 
 

JK: Oslovením pro mne jako studenta, co chodil k Salvátoru, byla anonymita v kostele s 
kvalitním kazatelem. Ta se postupně proměnila v dnešní vztah k farnosti. Je to šance kaţdého z 
nás, kdo jsme stáli nebo stojíme za sloupem, přijít blíţ k tajemství. Pomalu, postupně, naším 
tempem. Dnes mě oslovují dobří přátelé, které jsem poznal skrze kostel. Tolik dobrých lidí v tak 
„prohnilé České republice.“ Mnohdy toto vědomí dává sílu jít dál.  
   
 

Máte pocit, ţe můţete své charisma a schopnosti ve farnosti uplatnit ve prospěch farníků 
nebo Vám v tom něco brání? Pokud ano, můţete nám prostřednictvím tohoto rozhovoru 
vzkázat, jak bychom Vám v tom mohli pomoci? 
 
 

MH: Neřekl bych, ţe mám pocit, ale spíše, ţe doufám, ţe jsem přínosem pro farnost. Jsem 
součásti týmu a spíše vnímám charisma celku neţ své individuální já. Myslím si, ţe v 
„salvátorském týmu“ mám své místo a pokouším se i přes řadu chyb podílet se na charismatu 
farnosti. A dále si myslím, ţe se všichni navzájem doplňujeme a snaţíme dávat prostor 
charismatům kaţdého z nás. 
 

JK: Prošel jsem cestou sbliţováním se s farností. Nejdříve jsem si šel pro kříţek při rozdávání 
eucharistie. Potom jsem vybíral peníze. Potom jsem nesl dary. Aţ po několika letech se 
odhodlal ke čtení. Potom jsem šel nabídnout pomoc Martinu Staňkovi. Díky Pavlovi 
Petrašovskému jsem se vrátil k přijímání. Prošel jsem přípravným kurzem na biřmování. Byl 
biřmován. A nyní jsem kostelníkem. Díky tomu, ţe jsem prošel tuto cestu, lidem ve farnosti i 
farnosti mohu nabídnout pomocnou ruku. 
 



Důleţitá 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? 
 

 

MH: Ano to je důleţitá otázka. Negativem naší farnosti je anonymita. A spotřebitelský přístup 
k aktivitám, kdy se nám moc nechce se podílet na chodu farnosti. Ale i přesto chci tímto 
prostřednictvím poděkovat těm lidem, kteří občas přijdou pomoci s úklidem kostela. 
 

JK: Jedno z největších negativ, které vnímám je většinový nezájem farníků o kostel. Jsme 
zvyklí jít na mši, dostat duchovní dary a z kostela odejít. Bereme jako samozřejmost, ţe věci 
jsou tak, jak jsou. Bohosluţba ale potřebuje vás, farníky. A je poněkud nešťastné, kdyţ se 
kostelník pustí mezi farníky a místo radosti ze sluţby ho pět lidí za sebou odmítne. Všichni víme 
o úklidu, kam farníci mohou přijít pomoci. Skončili jsme s upozorňováním na tento úklid, protoţe 
půl roku nikdo nepřišel. Setkal jsem se s argumentem – v tuto dobu nemám čas. A proč se 
nedohodnout na jiné časy?  To, co bych rád viděl u katolických farností, je, aby sám farník přišel 
a nabídl pomoc. Jakou? Stačí se zeptat kostelníka. Čtení, nesení darů, čtení přímluv, zpívání 
ţalmu, vybírání darů, úklid, nástěnky, květiny, nákup... Kdyţ Vás někdo obdaruje, nemáte chuť 
mu to vrátit? Co bych hlavně rád viděl, je společenství otevřených lidí, třeba začínajících za 
sloupem v kostele, ale jdoucích pomalými kroky za Kristem a kteří jsou pozorní k lidem okolo.  
 

 
PLUS: ještě osobněji 
 

Proč jste přijali nabídku být zrovna kostelníky? Je to dost specifické zaměstnání... 
 

MH: Kdyţ před rokem farnost hledala nového kostelníka, přihlásil jsem se, a byl přijat. Tím se 
mi splnil jeden z mých malých snů – podílet se na chodu mé zamilované farnosti.  
 

JK: Před prací kostelníka jsem dělal v restaurátorské dílně a trochu jsem začal stagnovat. 
Slyšel jsem o místě v kostele, ale nechtěl jsem do kostela jít pracovat. Potom mě na to 
upozornila přítelkyně a sám pro sebe jsem si řekl, ţe to vezmu, jen kdyţ mě někdo přímo osloví. 
No a tak jsem šel na bohosluţbu při zahájení akademického roku a po mši mě oslovil otec 
Tomáš. 
 

Děkuji Vám oběma za rozhovor a za neviditelnou, ale o to podstatnější sluţbu nám všem. 

 

   -PJF- 
 

D u c h o v n í  c v i č e n í  a  r e k o l e k c e   
 

 
23.-25.4. (pá-ne) K jádru křesťanství 
Víkendová rekolekce, jejímţ cílem je hlubší reflexe podstaty křesťanské víry, vychází z principu 
ignaciánských exercicií. Je zaloţena na rozjímání textů z Písma a duchovních autorů, součástí 
je také adorace a modlitba s ţalmy. Rekolekce probíhá v tichu, s moţností individuálního 
doprovázení nebo společné reflexe. Doprovází Adéla a Petr Muchovi. Program se uskuteční v 
Luţických horách, v Jiřetíně pod Jedlovou, celková cena 750 Kč za osobu, přihlášení a další 
informace na rekolekce@gmail.com. 
 

 

EXERCICIE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI JEZUITŮ A KARMELITEK 
 
 

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 vyuţijeme enneagramu. 
Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé 
vzorce proţívání a chování. Podíváme se také na moţnosti kultivace osobnosti v kontextu 
duchovního růstu (Jeţíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Provází psychoterapeut Michal Petr a 

mailto:rekolekce@gmail.com


sr. Denisa Červenková CSTF. Kurz je určen pouze pro ty, kdo jiţ absolvovali některý 
z předchozích Víkendů mezi duší a Duchem. 
 

7.- 9. 5.  2010 (pá-ne) Sádhana 
 

Praktické uvedení do meditace podle indického jezuity Anthonyho de Mella. Sádhana spojuje 
tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována 
vnitřnímu ztišení, kterého lze dosáhnout pozorným vnímáním a procesem uvědomění. Na tomto 
kurzu se krom společných meditací předpokládá také moţnost dotazů a případného 
vzájemnému sdílení. Doprovází Jan Regner SJ. 
 

27. - 30. 5.  (čt-ne) Dívat se na sebe v Boţím světle 
 

Duchovní obnova zaměřená na sebepoznání a hledání „svého místa ve světě”. Pokud neznáme 
sami sebe, nedokáţeme ovládat své myšlenky, své jednání a tedy ani své celoţivotní 
směřování. Lehko se můţeme stát loutkami svých sklonů, skrytých strachů, vášní, 
nerealistických snů, předsudků apod. I zde platí: Jedině pravda nás osvobodí. Na sebe se 
ovšem musíme dívat v Boţím světle. Doprovází Jan Regner SJ. 
 

 

11.-13. 6. (18.6.) Kontemplativní víkend + Individuální duchovní cvičení 
 

První část: Kontemplativní víkend (pátek 11.6. večer aţ neděle 13.6. odpoledne) 
Víkend je určen pro ty, kdo jsou schopni tiché společné meditace několik hodin denně. Budeme 
meditovat v 25-ti minutových intervalech, jak je jiţ zvykem např. v kryptě. Bude moţnost 
individuálního duchovního doprovázení (Denisa Červenková, Jan Regner, Petr Vacík) a 
společné bohosluţby. Víkend je moţno si prodlouţit na libovolně dlouho a zůstat aţ do pátku.  
 

18.6. (viz druhá část) 
 

Druhá část: Individuální duchovní cvičení (neděle 13.6. večer aţ pátek 18.6. odpoledne) 
Nezávisle na kontemplativním víkendu je moţné přijet na dobu danou vlastními moţnostmi 
(termíny nutno předem domluvit) a strávit několik dní duchovními cvičeními individuálně 
zvolenou metodou a doprovázením (Jan Regner, Petr Vacík). Je také moţné prodlouţit si 
kontemplativní víkend a pokračovat v meditaci. 
 

 

27.6.-4.7. (ne-ne) Uspořádat si ţivot 
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na rozlišování vlastního místa ve světě. 
Předpokladem je znalost základních principů exercicií (tj. nemělo by jít o první exercicie v 
ţivotě), počet účastníků je omezen, při přihlašování je nutno uvést motivaci k účasti na kurzu. 
Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. 
 

 

5.-11.7. 2010 (po-ne) Kreativní exercicie 
Kurz je určen pro ty, jimţ není cizí sebe-vyjádření pomocí umění, ale také pro ty, kdo by si to 
chtěli alespoň vyzkoušet. Vedle podnětů k meditaci mají účastníci moţnost vyuţít výtvarných 
potřeb, které jim budou dány volně k dispozici, kaţdý si přitom volí způsob uměleckého 
vyjádření, který je mu nejbliţší. Součástí exercicií bude také bibliodrama, které povede Mireia 
Ryšková z KTF UK. Doprovází Jan Regner SJ. 
 
 

Vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně. Cena za celý víkend 
v jedno/dvou lůţkových pokojích s plnou penzí je 700/800 Kč (kategorie student/pracující, 
v obou případech jsou ovšem moţné slevy). Další informace můţete získat na adrese 
meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). 
Přihlašujte se pouze e-mailem na adrese meditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v 
“předmětu”. Upozorňujeme, ţe exerciční kurzy se zpravidla velmi rychle zaplní, maximální 
počet účastníků je 12-16. 
 



Tichá meditace probíhá vţdy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u Karlova 
mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrţ o prostor a příleţitost 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 

 

 

S P Ř Á T E L E N É  A K C E  
 

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 Broţ (KTF UK).   

čtvrtek 17.30 Eucharistie + modlitba nešpor. 
 

čtvrtek 19.00 modlitební společenství: 1. 4. a 15. 4. a 29. 4. 2010,  
kontakt: mzmonikazakova@gmail.com, 
nebo teologický seminář: 8. 4. a 22. 4. 2010, kontakt: tomas.jajtner@seznam.cz.  
 

 
JARNÍ KARMELSKÉ SOIRÉE 
Uskuteční se v prostorách košířského Karmelu (Jinonická 22) v pondělí 3. května po 
eucharistii, kterou slavíme v 19h. Při této příleţitosti si připomeneme patnáct let existence 
praţské komunity sester karmelitek a stoleté výročí jejich zakladatelky. Hudba, dobré jídlo i 
společnost zajištěny. Vhodné i pro vaše děti, starší osoby či vaše nekatolické přátele. 
 

TEMNÉ HODINKY 
Jak je jiţ po mnoho let dobrým zvykem i letos na Velký pátek a Bílou sobotu je moţno se 
připojit k ranním modlitbám (matutinum + ranní chvály) biskupů a kanovníků. Tato modlitba, 
dříve nazývaná "temné hodinky", začíná v 8.00 v chórové kapli praţské katedrály sv. Víta. 
Pokud přijdete včas, budete mít krom místa k sezení také moţnost naučit se potřebné ţalmové 
nápěvy. 
 

 

Zároveň sestry Karmelitky připomínají 6. autorský večer, tentokrát na témat dětství. Uskuteční 
se opět na Karmelu Edith Steinové v jarních měsících tohoto roku, aţ bude shromáţděn 
dostatečný počet autorských děl. Ţánrově 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.  
 
 

K N I H O V N A  B E T Á N I E   
 

Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převáţně náboţenské 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 leţet v sakristii. 
Děkujeme. 
 
 

K o n t a k t y  
 

Programy v sakristii a v kryptě jsou dostupné pouze  
z nádvoří Klementina (Národní knihovny).  
Úřední záleţitosti: Po, St, 13 – 17,  Út, Čt 9 - 12 
Kněţská pohotovost: Út 17 – 19h, Čt 20 – 22h 

 

http://www1-mail.volny.cz/~~07e42de44763e97e642b56140dcd0e36/app/compose.php?mode=new&to=meditace@gmail.com
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI a VKH  
B O H O S L U Ţ B Y :  

neděle  14.00 mše sv.  

 20.00 studentská mše sv.  

úterý  17-18.15h duchovní pohotovost  

 19.00 studentská mše sv.  

čtvrtek  20.00 adorace s moţností svátosti smíření nebo duch . rozhovoru  
 

P R A V I D E L N Ý  T Ý D E N N Í  P R O G R A M :  

pondělí 17h – 18.30 španělština (Monika Borowska – Platnéřská 4)  

 18.30 - 20h kurz pro ţalmisty (sakristie) 

úterý 16.30-17.30 italská konverzace (P. Stefano Pasquero – Platnéřská 4)  

 17.30 – 19h kurz pro lektory (Marie Fišerová - Platnéřská 4) 

 20.00 kurz Základy víry v sakristii (prof. T. Halík) 

 20.00 20.00 tichá meditace v kryptě (s. Denisa) 

středa 7.00 ranní chvály v kostele 

 19.00 společenství Krypta  

čtvrtek 16.30 – 18h německá konverzace (Jana Ginzelová – Platnéřská 4) 

 19.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká 8, Praha 7)  

neděle 19.30 latinské chorální nešpory v kostele 
 

D A L Š Í  P R O G R A M  -  D U B E N  2 0 1 0  

31.3. st 17.00 Kající bohosluţba slova s moţností svátosti smíření či duchovního 
rozhovoru (v kostele nebo v sakristii – závisí na teplotě). 

1.4. čt 18.00 Mše sv. na památku večeře Páně, po mši sv. adorace se zpěvy 
z Taizé. 

2.4 pá 

10.00 Výtvarná dílna pro děti v rámci instalace Adrieny Šimotové. 

18.00 Velkopáteční obřady. Sbírka na křesťany ve Svaté zemi. 

cca 
20.00 

Jan Dismas Zelenka: Prosebníci u hrobu Vykupitele. Velkopáteční 
oratorium v podání souboru Capella Regia Praha pod vedením 
Roberta Huga. 

3.4. so 21.00 Velikonoční Vigilie, mše sv., začátek na nádvoří Klementina. 

4.4. ne 
14 a 20 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše sv.  

Křest Matouškovi, Firichovi, Horaţďovských, Kubínovi. 

21.00 Velikonoční kafe po mši. 

6.4. út 20.00 Přednáška o svátosti biřmování v rámci kurzu Základy víry. 

11.4. ne 20.00 Mše sv. - biřmování rychlých biřmovanců (D. Duka). 

18.4. ne 20.00 Mši sv. celebruje Msgr. J. Beau, pomocný biskup paříţský. Po mši sv. 
moţnost debaty s biskupem. Mše sv. bude slavena v latinském jazyce. 

20.4. út 
19.00 Ekumenická bohosluţba - Den Země. Doprovodí sbor Gabriel. 

19.45 Debata s RNDr. Václavem Cílkem na téma „Příroda jako zjevení“  

27.4. út 19.00 Mši sv. doprovodní schola postním repertoárem. 

28.4. stř 19.00 Velkonoční benefiční koncert salvátorské scholy na podporu Haiti. 

2.5. ne 21.00 Vernisáţ  výstavy Věry Novákové-Brázdové  
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