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S A L V A T O R E 
zpravodaj      pražské     akademické     farnosti 

 76/červen               A.D. 2010    

z d a r m a  
 

 
Petr Vacík s kardinálem Špidlíkem při jáhenském svěcení, Řím 2009. Foto Hana Rysová. 

 
 

Milí přátelé, 

oznamuji Vám velikou radost - v naší farnosti se bude v červnu konat kněţské svěcení a 

primiční mše! Je to poprvé od doby, kdy jsme byli ustanoveni jako farnost a po  mnoha a 

mnoha letech, kdy se konalo naposled v tomto kostele, který byl kdysi seminárním kostelem a 

tak v něm byli vysvěceni mnozí kněţí. Bude to poprvé, kdy bude u nás vysvěcen "syn naší 

farnosti", který má v našem kostele hned v dvojím smyslu "domovské právo". Zaprvé: v našem 

společenství vyrostla jeho víra, zde byl kdysi pokřtěn, biřmován a přijal poprvé eucharistii a 

zde po určitou dobu působil jako pastorační asistent,  člen našeho farního týmu a blízký 

spolupracovník. Za druhé: je to jezuita, a proto jistě svatý Ignác, který na nás tolika způsoby 

shlíţí z mnohých svých obrazů a soch, bude mít velikou radost z toho, ţe v Klementinu, 
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nejstarší z jezuitských kolejí v naší zemi (zaloţené ještě během jeho ţivota) bude svěcen syn 

jeho řádu. Petr Vacík v průběhu let obohatil ţivot naší farnosti mnoha nápady a iniciativami, 

mnozí z Vás s ním navázali osobní přátelství - a tak jistě ho vřele doprovodíte při těchto 

slavnostních chvílích, slavnostních pro něj i pro celou naši farnost. A k modlitbám za něj 

přidejte, prosím, i prosbu, aby se Petr mohl brzy vrátit mezi nás jako kaplan a aby v 

budoucnosti dobře a poţehnaně pokračoval v díle, které zde konáme. Ad maiorem Dei 

gloriam! 

                    mons. Tomáš Halík, 

                    farář Akademické farnosti 
 

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    
 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ VE FARNOSTI 

Během akademických prázdnin od července do konce září bude i v našem kostele omezený 
provoz. Utichnou veškeré aktivity s výjimkou nedělní večerní mše sv. ve 20 hodin. Ovšem jiţ 
během června mohou předčasně skončit některé aktivity, zejména jazykové kurzy. 
Doporučujeme sledovat naše webové stránky. 

Kostel bude od července do  září otevřen denně mezi 10 a 16 hodinou, a to jak k tiché 
modlitbě, tak k soukromé prohlídce. 
 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŢBA 22.6. – 19.00 
Pro naši farnost je důleţitá snaha o  dialog a ekumenickou otevřenost, aby vzájemná 
úcta a láska  k Bohu vítězily nad jizvami minulosti, předsudky a  lidskou nevraţivostí, neboť je 
„jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech“ (Ef 4, 6). 
Proto jsme se rozhodli uspořádat ekumenické setkání těch, kteří jsou nám nejblíţe – křesťanů 
v našem sousedství. Chtěli bychom se společně modlit za naše město, za porozumění a lásku, 
kterou  si podle příkazu evangelia máme vzájemně prokazovat.  
Tímto Vás zveme na ekumenickou bohosluţbu  v úterý 22. 6. 2010 v 19hod v našem kostele 
a  následnou diskuzi (cca 20 - 21.30 hod) o perspektivách praktické ekumény. 
 

SALVATORIA II – UMĚNÍ V KOSTELE 

U příleţitosti dvacetiletého výročí obnovení akademické pastorace v našem kostele vyšel 
nedávno almanach, který volně navazuje na sborník Salvatoria, věnovaný šedesátinám 
Tomáše Halíka, a mapuje dvacet let uměleckých aktivit v našem kostele. Toto veledílo, 
prošpikované reprodukcemi obrazů, fotografiemi a texty salvátorských autorů, doplňuje audio 
CD plné té nejlepší hudby za posledních dvacet let. Editorsky se almanachu ujala renomovaná 
kunsthistorička Pavla Pečinková, grafiku a sazbu provedl Otakar Karlas, materiál shromáţdil 
Martin Staněk. Almanach je k dostání za dobrovolný příspěvek 100 Kč v kostele i v sakristii. 
 

ZNAKY / VÝSTAVA OBRAZŮ, RELIÉFŮ A SOCH VĚRY NOVÁKOVÉ -  2. 5. - 30. 6. 2010   

Zveme vás na ochoz kostela Nejsvětějšího Salvátora na výstavu obrazů, reliéfů  a soch 
renomované české výtvarnice Věry Novákové. Výstava je přístupná v době konání 
bohosluţeb, konkrétně v úterý 1830 -1900, ve čtvrtek 1930 - 2000, v neděli 1330 -1400, 1500 -1530, 
1930 -2000,2100 -2130. 

http://www.salvator.farnost.cz/
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RODINNÉ REKOLEKCE 11.7. – 16.7. 2010  - HLEDÁME AUPAIR! 

V pátek 11. června je poslední moţnost se přihlásit na letní rekolekce pro manţelské páry (s 
dětmi i bez), které jako jiţ tradičně pořádáme ve spolupráci s našimi bývalými kaplany 
P.Ladislavem Štefkem a P.Zdeňkem Králíkem. Konat se budou v premonstrátském klášteře v 
Ţelivu. Po dobu seminářů pro manţelské páry (dopoledne) bude zajištěno hlídání dětí, 
odpoledne mají rodiny jen pro sebe a svůj program. Přihlášku je moţné najít na našem webu. 
Po vyplnění prosíme, posílejte podepsané přihlášky poštou na naši farní adresu.   

Stále také hledáme zkušené au-pair, které by byly ochotné za byt, stravu, cestu a kapesné 
strávit tento týden s rodinami a pouze dopoledne (a krátce večer) se věnovat dětem. 
 

SPOLEČENSTVÍ KRYPTA 

Otevřené modlitební společenství. Vychází z rozjímání nad Písmem, doplněné společnou 
modlitbou díků a přímluv a doprovázené zpěvy z Taizé. Srdečně zveme všechny, kteří se 
chtějí společně modlit a sdílet nad Písmem.  

 
Představujeme Petra Vacíka SJ 
 

 
            Foto M.Staněk 
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Petr Vacík vyrůstal v Rumburku a v Praze. Během praţských studií na střední škole 
konvertoval a přijal křest. Vystudoval nejprve analytickou a enviromentální chemii na Vysoké 
škole chemicko-technologické v Praze. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 2000. Po noviciátě 
studoval filosofii na Hochschule für Philosophie v Mnichově. V letech 2004-2006 získal ve 
Švýcarsku kvalifikaci k dávání duchovních cvičení, pracoval jako pastorační asistent P. 
Tomáše Halíka v Akademické farnosti Praha, dával duchovní cvičení a začal spolupracovat na 
menších projektech s Českou televizí. V roce 2006 odešel do Říma, kde pracoval ve 
Vatikánském rozhlase a studoval teologii na Papeţské Gregoriánské Univerzitě. V Římě byl 
14. dubna 2009 vysvěcen na jáhna. Od léta roku 2009 ţije v kalifornském Berkeley a 
pokračuje ve studiu teologie na Graduate Theological Union. Z USA do České republiky by se 
měl vrátit po završení svých tamních studií v létě roku 2011. Zabývá se mj. různými druhy 
duchovních cvičení (kontemplativní, filmové, Sádhana, Zazen), vztahem spirituality a umění, 
zvláště pak fotografií. 

 
Rozhovor s Petrem Vacíkem SJ  
 
Jezuita Petr Vacík si vybral kostel Nejsvětějšího Salvátora jako místo, kde proběhne 
5.6.2010 jeho vysvěcení na kněze. Petr v naší farnosti působil jako pastorační asistent, 
zaloţil veleúspěšný (dodnes trvající) projekt exercicií a s mnoha farníky se spřátelil 
natolik, ţe s nimi udrţuje kontakt i během svých zahraničních studií. Kdyţ jsme se s ním 
při mši loučili před jeho odjezdem do zahraničí, dostalo se mu dlouhotrvajícího potlesku 
a všichni mu (si) přáli, aby se co nejdříve vrátil. Tolik pro uvedení do situace pro ty, kteří 
Petra nestihli „zaţít“. 
 

 
Naše farnost vyniká obrovskou fluktuací farníků, proto ač se to některým můţe zdát 
nemoţné, je zcela jistě dost těch, kteří Tě vůbec neznají. Tak to musíme vzít pěkně od 
začátku. Kdo a co mělo největší vliv na Tvoji duchovní cestu? Jak ses dostal od chemie 
k teologii? 
 
Kdo a co? Tak tady je to jednoduché: rodina, příroda, Praha, Tomáš Halík, Libor Zahradníček 
a pak několik desítek dalších báječných lidí, z nichţ mnozí o tom samozřejmě ani neví. Mě 
ovlivňuje realita, jak já tomu říkám. Ne ideje, ne teologie, ne knihy. Vţdycky jsem byl citlivý na 
indoktrinaci a logické argumenty pro mě většinou nemají dostatečnou váhu. V tom bude asi ta 
chemie. Argument je tvrzení, které se ověří experimentem. A pokud nevěřím experimentům, 
kterými to potvrdili naši předchůdci, pak si to musím vyzkoušet sám. A páč je to všechno o 
ţivotě, tak ţivot je vlastně mou knihovnou, nikoli knihovna mým ţivotem. Chemie je báječná 
věc, ale být vědcem mi nějak nestačilo. 
 
 
Kdy přišel ten zlomový okamţik, kdy ses rozhodl vzdát se rodiny a stát se knězem? 
Jaký v tom vidíš smysl?  
 
Byl to proces, který začal někdy před čtrnácti lety a ještě neskončil. Nikdy jsem to ale nechápal 
jako volbu, kterou se něčeho vzdávám. Kdo mi zaručí, ţe se nikdy neoţením? Teď je to velmi 
nepravděpodobné, ale v ţivotě je moţné všecko. 
 

Tvůj duchovní ţivot byl do značné míry utvářen v prostředí naší farnosti, ale jistě jsou i 

další důvody, proč sis vybral pro svěcení kostel Nejsvětějšího Salvátora, ţe? 

http://www.vscht.cz/
http://www.vscht.cz/
http://www.hfph.de/
http://salvator.farnost.cz/
http://www.radiovaticana.org/
http://www.unigre.it/
http://www.gtu.edu/
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Tak především proto, ţe salvátorská farní asistentka je na organizaci příprav svěcení ta 

nejlepší a je tím všude známá. Chodí tam ti nejskvělejší lidé z celé Prahy a okolí, mají také 

nejlepší sbor, varhaníky, faráře, nejlepšího pastoračního asistenta, nejlepší kostelníky, od 

oltáře výhled na Karlův most a nikdo mi tam neleze na nervy. Nemám pravdu? 

Nejsem si jistá, jestli to z té dálky nevidíš příliš idylicky, ale díky za všechny za tak 

pozitivní pohled.  

 

 

Jezuitů je čím dál tím méně, čím myslíš, ţe to je a čím oslovili Tebe? 

Jeden velmi moudrý český jezuita nedávno řekl, ţe asi proto, ţe Pámbů moţná není ochoten 
posílat do řádu lidi, kteří by pokračovali v práci, která se teď dělá.  Mně na počtu nesejde. 
Pořád někdo vstupuje, ale ty zboţný odejdou, stejně tak ty chytrý.  A zůstáváme my. Je to 
v Čechách malá partička, spíše shluk malých lodiček neţ nějaká flotila. První jezuity jsem 
potkal u Salvátora. Henryho Boulada, Petra Koláře a Tomáše Špidlíka. Všichni se vyznačovali 
širokým obzorem a schopností naplňovat to, ţe kdyţ uţ člověk jednou je, tak má koukat, aby 
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byl. Tak jsem si řek, ţe pro to moje bytí by to mohl bejt dobrej rámec, vzhledem k tomu, co od 
ţivota očekávám a co ţivot očekává ode mně (aspoň nakolik jsem to zatím pochopil). 
 

Jezuité nemají pevný denní reţim jako jiné řády, aţ by jim laik tu svobodu mohl závidět. 

Jak probíhá běţný den jezuity? Jak moc se musí jezuita do modlení nutit?  

Aţ se jednou vzbudím a zjistím, ţe mám pevný denní reţim, tak to budu v pekle. Do té doby 
jsem ţivotem přinucen k té svobodě a zodpovědnosti. Jak uţ jsem řekl, nejsme uniformní 
flotila a plujeme po mnoha různých řekách zároveň. Jednotná choreografie by vedla ke krachu. 
To platí i o tom „modlení“. Osobně si myslím, ţe pokud se někdo „musí do modlení nutit“, tak 
se jedná o povrchní modlitbu, spíše imitaci, napodobování nějakého (jakkoli dobrého) vzoru. 
Pořád je to ale jen napodobování. To za to nestojí ani nám ani Hospodinu. Jak moc se musíš 
nutit, abys věnovala čas ostatním? 
Někdy docela dost, moţná by ses divil:-) 
 
U Salvátora jsi začal s projektem exercicií, ve kterých jsi propojil prvky filmu, zenu, 

sádhany a způsobil jsi tím obrovský zájem o tento druh duchovních cvičení. Co pro 

Tebe osobně znamená meditace, je to převáţně nucení se nebo je moţné se dostat do 

stavu, kdy uţ to jde člověku samo?  

Jednak bych to moc nemíchal. Kdo zenuje, ať zenuje a nedívá se u toho na filmy… Ale máš 
pravdu, těch prvků a různých metod, které pouţíváme, je víc. Kaţdému pomůţe něco jiného, 
takţe pokud chceme pomáhat ostatním v jejich hledání, musíme mít zkušenost s různými 
cestami. Meditace? To by bylo na dlouho. Jedním slovem je to pro mě bytí. Dvěma slovy je to 
bytí s ostatními. Třemi slovy bytí s ostatními ve světě. A tak dál. Ale tohle má bejt krátkej 
rozhovor, tak to zastavíme tady, páč to stačí. Mně nikdy nešlo se do bytí nutit. Bytí jde vlastně 
většině lidí samo. Nějakou chvilku ale můţe trvat, neţ si toho člověk všimne… 
 

Myslíš si, ţe můţe věřící člověk správným směrem dozrávat, aniţ by pravidelně 

meditoval a modlil se?  

Pokud modlitbu a meditaci chápeme tak, jak jsem to naznačil v předešlé odpovědi, pak je 
zřejmé, ţe bez toho bytí nám to nepůjde. 
 

Jako motivaci pro výdrţ u meditace jsi jednou popisoval, ţe skvělým výsledkem 

víkendu stráveného na exerciciích můţe být například to, kdyţ člověk jede v tramvaji a 

najednou mu dojde, jak vzácný je jeho ţivot… Jakou motivaci máš ty sám pro sebe? 

Tak to bych řekl, ţe v tý tramvaji mu došlo, ţe on vlastně je. Proto se snaţím často jezdit 
tramvají! Snad mám o jednu motivaci navíc: kdyţ nebudu meditovat, jak budu moci pomoct 
těm, kdo s meditací chtějí pomoci? Jeden z mých učitelů kontemplativní modlitby mi dal radu, 
ţe kdyţ dávám exercicie, kde lidi meditujou sedm hodin denně, tak já sám s nima musím 
meditovat alespoň čtyři hodiny denně, přestoţe se ještě mám stihnout s kaţdým z nich denně 
sejít na konzultaci; jinak jim nebudu moci pomoct. 
Znám lidi, kteří se celý ţivot denně modlí růţenec, pravidelně chodí do kostela a přesto 

je vidět, ţe je to nijak hlouběji nezasahuje. Čím to je, ţe ač člověk s upřímností dodrţuje 

všechny doporučené úkony duchovního ţivota a přesto proţije ţivot na povrchu – bez 
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radosti a pokoje, aniţ by se ho jakkoli dotkla boţí milost a on ji mohl předávat svému 

okolí? 

Tak to bych taky rád věděl. 
 
Co se pro Tebe změní po vysvěcení? Máš z něčeho konkrétního strach a je něco, na co 

se nejvíc těšíš? 

Někteří říkají, ţe dochází k ontologické změně, ale já na to nevěřím. Mám strach z toho, ţe mě 
někdo bude nutit být něčím, o čem si on či ona myslí, ţe bych tím měl být, coţ se ostatně uţ 
děje. A kaţdý takový si myslí, ţe jeho představa o knězi je ta autentická. Tak spíš doufám, ţe 
mi pomůţete zůstat normální a včas mi řeknete, kdyţ si začnu hrát na „důstojného pána“. 
Těším se na kreativitu, která tady visí ve vzduchu zvláště posledních několik miliard let. S tím 
se dají fakt dělat velké věci... 
 

Kdybys měl jako budoucí kněz a zpovědník popsat věřícímu člověku, co je na 

křesťanství to nejpodstatnější, co by to bylo? 

Zaprvé si myslím, ţe je lepší mu to na něčem ukázat, neţ mu to jen popisovat. Proč by mi měl 
věřit?! Kaţdej to můţe vidět. Říká se tomu transcendentální potenciál člověka a stačí na to 
obyčejná dentální nit. Kdo mě pozve na pivo, tomu dodám návod jak na to s tou nití… Jinými 
slovy křesťanství je o Bohu a o člověku. 
 

Řeholníci na laiky často působí jako dost vyrovnaní a vlastně „bezproblémoví“ lidé 

(nebo to od nich laici alespoň čekají). S čím Ty sám musíš v ţivotě nejvíce bojovat? 

Tak to nás vidí zkresleně. Jsme problémoví a nevyrovnaní. Můj představený dělí jezuity na tři 
skupiny: zranění, zauzlovaní a ti, kteří jsou obojí. Já musím bojovat především se svou leností, 
fyzickou slabostí a vlastní blbostí. Někdy se stane, ţe se blbci sejdeme dva, a to pak bojujeme 
se sebou navzájem, coţ je obzvláště trapné. 
 
Ptát se Tě na záliby je trochu zbytečné - všichni, kdo Tě znají, vědí, ţe jsi vášnivý 

fotograf. Je fotografování to, co Tě naplňuje vnitřním pokojem a tichou radostí? Má to 

nějakou souvislost s Tvým oblíbeným zenem a zenovým zaměřováním pozornosti na 

jedno místo, nejmenší detaily?  

 

Ano, ano, ano. Stačí tak? Já neumím kreslit. V devíti jsem přestal hrát na klavír a nemám 

odvahu začít znovu. Zpívat se stydím. A jsem netrpělivej. Ale rád se dívám. Tak co mám 

dělat? Kradu. Většinu obrázků ukradnu z okolní reality za méně neţ šedesátinu sekundy. 

 

Jiných lidí bych se na tomto místě zeptala, co čtou, ale u Tebe mě mnohem víc zajímá: 

na jaké filmy ses poslední dobou díval a čím se Tě dotkly? Oslovují Tě filmy víc neţ 

knihy? 

Samozřejmě mě více oslovují filmy. Na knihy nemám sitzfleisch. Takţe jsem se z filmů hodně 

naučil. Třeba i anglicky vlastně umim jenom díky filmům, já angličtinu nikdy ve škole neměl. 

Studuju vlastně v Berkeley (co do jazykové přípravy) hlavně díky Hollywoodu. Takţe mě 
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nepřekvapilo, ţe první větší job po vysvěcení bude zastupovat většinu léta faráře na Sunset 

Boulevardu v Hollywoodu. Prostě si tam tu snadno nabytou angličtinu budu muset 

odpracovat… Filmy. V posední době The Secret of Kells, A Single Man a na rozdíl od většiny 

kritiků si myslím, ţe Avatar má dobrý příběh (ale došlo mi to, aţ kdyţ jsem ho viděl popátý).  

 

Vidíš z té dálky a po tolika zkušenostech s mnoha zeměmi nějaká pozitiva a negativa 

naší farnosti? V zahraničí existují pro podobné programy, o které se tu snaţíme, 

perfektně vybavené prostory a zástupy odborníků, my máme tým cca 5 lidí a jednu 

sakristii, takţe všechno děláme tak trochu „jinak“ – nějak tu naši jinakost zkritizuj. 

 

O těch pozitivech uţ jsem se zmínil… Salvátor je naprosto jedinečné místo, zatím jsem nikde 

neviděl místo a lidi, kteří by měli takový potenciál. Slabinu nikdo nevyjádřil lépe neţ salvátorští 

kostelníci v dubnovém Salvatore: „Negativem naší farnosti je anonymita. A spotřebitelský 

přístup k aktivitám, kdy se nám moc nechce se podílet na chodu farnosti. Bereme jako 

samozřejmost, ţe věci jsou tak, jak jsou.“  

 

Děkuju za rozhovor a těším se na setkání při svěcení, ale i v budoucnu…  

-PJF- 

 

 

Průběh kněţského svěcení – liturgie a symboly   
(Petr Havlíček) 
 
V naší farnosti se v sobotu 5. června bude konat svěcení našeho bývalého farníka, jezuity 
Petra Vacíka. Jelikoţ je udělení této svátosti v našem kostele výjimečnou událostí, která se 
nekonala jistě několik desetiletí, nabízí se jedinečná příleţitost říci něco k průběhu tohoto 
obřadu a významu jeho jednotlivých gest. 
Sluţebné kněţství v církvi slouţí všeobecnému kněţství všech pokřtěných. Je to jeden 
z prostředků, jimiţ Kristus pokračuje v budování a vedení své církve. Právě proto se předává 
zvláštní svátostí (srov. KKC 147). Kněţí (presbyteři) jsou v rámci této sluţby pokřtěným 
spolupracovníky biskupů (episkopů), nástupců apoštolů, kteří pověření ke sluţbě přijali od 
samého Krista. Proto budoucí kněţí přijímají svěcení ve mši a z rukou biskupa, který mši 
předsedá. 
Během mše je obřad svěcení umístěn na závěr bohosluţby slova. Nejprve je kandidát svěcení 
představen biskupovi a pověřený kněz (v našem případě řeholní představený Petra Vacíka, 
český jezuitský provinciál) poţádá biskupa, aby byl kandidát vysvěcen. Zároveň dosvědčí, ţe 
je k přijetí svěcení vhodně připraven. 
Po kázání předstoupí svěcenec před biskupa a do jeho rukou slouţí slib poslušnosti. Před ním 
a před všemi věřícími tak vyjádří ochotu vykonávat svůj úřad podle vůle Kristovy a jeho církve. 
Poté se celé shromáţdění věřících bude za svěcence modlit. Při litaniích ke všem svatým, 
spojeni tak s církví v Nebeské slávě, budeme vyprošovat Petrovi Boţí pomoc. 
Po modlitbě bude následovat ústřední část samotného svěcení – vzkládání rukou na hlavu 
svěcence a konsekrační modlitba biskupa. Tou je kandidátovi udělován dar Ducha svatého pro 
kněţskou sluţbu. Spolu s biskupem vzkládají na kandidáta ruce také přítomní kněţí, aby 
naznačili jeho přijetí do kněţského společenství. 
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Po vysvěcení následují tři doprovodné vysvětlující obřady: 
– oblékání kněţského roucha (je znamením liturgické sluţby, kterou bude novokněz od 
té chvíle vykonávat), 
– mazání rukou posvátným olejem – křiţmem (je znamením zvláštní účasti na Kristově 
kněţství), 
– předání darů chleba a vína (naznačuje, ţe má předsedat slavení eucharistie a 
následovat ukřiţovaného Krista). 
Na závěr se novokněz pozdraví s biskupem a kněţími pozdravením pokoje – tímto gestem je 
novokněz přivítán ve sboru spolupracovníků v kněţské sluţbě. 
 
Po obřadu svěcení pokračuje mše obvyklou eucharistickou bohosluţbou. Při ní novokněz 
poprvé vykonává svou sluţbu, proto je po boku biskupa prvním mezi koncelebranty, po jeho 
pravici. Na závěr mše bude novokněz Petr Vacík udělovat tzv. novokněţské poţehnání. Jde o 
staletý zvyk, podle kterého novokněz po celý rok od svého vysvěcení uděluje na poţádání 
zvláštní poţehnání. Většinou má formu rozvedené přímluvné modlitby, svolávající Boţí 
ochranu na člověka, jemuţ novokněz ţehná. Při svěcení udělí Petr toto novokněţské 
poţehnání nejprve biskupovi, který na znamení pokory poklekne, a poté poţehná také všem 
přítomným společně. Při primiční bohosluţbě v neděli ve 20.00 hod. bude otec Petr udílet 
novokněţské poţehnání individuálně všem, kdo o ně na závěr mše poţádají. 

 

 

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  -  l é t o  2 0 1 0  
 

 
EXERCICIE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI JEZUITŮ A KARMELITEK 
 

 
11.-13.6. (pá-ne) Kontemplativní víkend  
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) 
 
13.-18.6. (ne-pá) Individuální duchovní cvičení 
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. (Jiţ plně obsazeno). 
 
5.-11.7. (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 
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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. (Jiţ plně obsazeno). 
 
15.-21.7. (čt-st)  Kontemplace a práce  
Týden karmelitánské spirituality v provizorních podmínkách nového kláštera sester karmelitek 
v Luké u Bouzova. Vedle několika tematických setkání, která navazují na cyklus pravidelných 
četeb z Knihy ţivota Terezie Avilské, se předpokládá běţný rytmus modlitby a práce: Tento 
pobyt nedoprovází mlčení, protoţe se nejedná o klasické exercicie, ale o sdílenou zkušenost 
ţivota podle spirituality Karmelu. Počet účastníků je omezený. 
 
20.-27.8. (pá-pá) Exercicie v Tatrách 
Poněkud netradiční exercicie, jejich základem je meditativní pobyt v přírodě. Součástí jsou 
celodenní horské túry, podnětem ke kontemplaci bude především samo prostředí, ve kterém 
se účastník nachází.  Nepředpokládá se klasické individuální doprovázení ani celodenní 
mlčení. Počet účastníků je omezen kapacitou ubytovacího zařízení. 
 

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: kontakt: mzmonikazakova@gmail.com, 
nebo teologický seminář: kontakt: tomas.jajtner@seznam.cz.  
 

VI. autorský večer na téma Dětství se uskuteční v pondělí 14. června v 19h na Karmelu 
Edith Steinové v Jinonické 22. Jakékoliv projevy tvořivosti k tématu vítány, podobně jako vaše 
prostá pasivní účast na tomto večeru.  
Doporučujeme: 
Netradiční podvečerní studium Teologie křesťanských tradic na UK. Přihlášky do 
31.7.2010 Více naleznete na letáčku či ve velmi zajímavém dokumentu České televize 
v archivu ČT. Řada salvátorníků je nadšenými studenty či uţ absolventy tohoto oboru. Máte-li 
zájem se s nimi sejit a dozvědět se tak další podrobnosti a radosti tohoto studia, napište mail 
na: irena.kopic@centrum.cz. 

http://www1-mail.volny.cz/~~07e42de44763e97e642b56140dcd0e36/app/compose.php?mode=new&to=meditace@gmail.com
mailto:mzmonikazakova@gmail.com
mailto:omas.jajtner@seznam.cz
mailto:irena.kopic@centrum.cz
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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 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
První přijímání dětí v našem kostele na Letnice 23.5.2010                                             foto P.Klimeš  

 

http://www.krestane.cz/vkhpraha
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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  17-18.45h 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 (Robert Hugo - sakristie) 

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

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

 20.15 tichá meditace v kryptě (s. Denisa Červenková) 

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 (od jara park Stromovka)  

neděle 19.30 latinské chorální nešpory v kostele 
 

L E T N Í  P R O V O Z  ( Č E R V E N E C - Z Á Ř Í )  

neděle  20.00 mše sv.  

denně  10.00-16.00 Kostel otevřen k  prohlídkám či t iché modlitbě.  
 

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

28.5. pá 20.00-24.00 Noc kostelů. „Světlo a zvuk v kostele Nejsvětějšího Salvátora.“ 

30.5. ne 15.00 Po mši sv. vystoupení folklorních souborů v rámci festivalu Praha – 
srdce národů. 

1.6. út 20.00 Promítání dokumentu Prolínání světů s komentářem Tomáše Halíka. 

2.6. stř 18.30 Příprava na manţelství – Mgr. Eva Jelínková: spiritualita manţelství 
(pouze pro přihlášené). 

5.6. so 17.00 Kněţské svěcení Petra Vacíka SJ. 

6.6. ne 20.00 Primiční mši P.Petra Vacíka SJ doprovodí naše schola  jazzovou mší 
Zdeňka Tošnara. 

9.6.  stř 18.30 Příprava na manţelství – Jaroslav Lorman ThD.: Rodiče, děti a my – 
mezi generacemi (pouze pro přihlášené). 

13.6. ne 21.15 „Loučení s akademickým rokem“ v sakristii. Hudba a dobré víno. 

15.6. út 20.00 Večer s dobrovolníky naší farnosti. 

16.6 stř 18.30 Příprava na manţelství – P.Marek Orko Vácha: Manţelství a bioetika 
(pouze pro přihlášené). 

22.6. út 19.00 Ekumenická bohosluţba s následnou diskuzí s hosty v sakristii 

23.6. st 18.30 Příprava na manţelství – Mgr. Martin Staněk – Svatební obřad a 
právní aspekty manţelství (pouze pro přihlášené). 
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