SALVATORE
zpravodaj

pražské

akademické

80/ leden

farnosti

A.D. 2011
zdarma

Váţení a milí,
na počátku doby Vánoční chceme především poděkovat všem, kdo se jakkoliv podíleli na
chodu Akademické farnosti, děkujeme i za hmotnou podporu všem dárcům a přejeme všem
návštěvníkům našeho kostela radost z Kristova narození a do nového roku vše dobré.

Pour Féliciter 2011 Akademická farnost
Vaši Tomáš Halík, Jan Regner SJ, Marek O.Vácha, Denisa Červenková CSTF, Martin Staněk,
Robert Hugo, Petr Mucha, Adéla Muchová, Martin Hlouch, Jan Krajč, Paula Jirsová Fassati
a další.
1

TELEGRAFICKY:
- Během adventního benefičního večera naší scholy, který proběhl ve středu 8. prosince, se na projekt
sdruţení ADRA „Naše děti potřebují vědět“ vybralo 20 354,-Kč. Sdruţení ADRA tímto děkuje všem
dárcům.

- Během benefičního koncertu Orchestru a sboru Univerzity Karlovy, při kterém v našem kostele
zazněla Rybova mše vánoční, se na záchranu našich varhan vybralo 14.059,-Kč. Kostel byl zcela
zaplněn, přidávalo se 60 ţidlí, mnozí i stáli. Děkujeme všem za solidaritu s kostelem, děkujeme
Orchestru a sboru UK za vystoupení bez nároku na honorář.

- Jak se jiţ stalo dobrou tradicí, i letošní/loňský Mikuláš se nesl ve znamení návštěvy
salvátorských v Léčebně dlouhodobě nemocných ve Vinohradské nemocnici. Několik
Mikulášů, andělů i čertů potěšilo i za pomoci zpěvu přítomné staré a nemohoucí a ozvláštnilo
tak aspoň na chvíli nepříjemný pobyt v nemocnici. Díky všem, především pak organizátorovi
Petru Dolenskému.
- Naopak letošní první pokus o výměnný bazar mezi farníky se nesetkal s ohlasem, napište
nám zpětnou vazbu, zda máme tuto akci příští rok opakovat.
- Statistická zpráva za rok 2010: počet pokřtěných dětí do jednoho roku se letos vyšplhal na
21 a současně byli pokřtěni dva dospělí. Pět párů snoubenců si udělilo svátost manţelství.
Pohřby byly v našem kostele tři.

Rozhovor se sbormistry salvátorské scholy
Michalem Reiserem a Janem Steyerem

Michal Reiser

při práci...

a Jan Steyer

Farníci vás znají ze mší, které doprovází schola jednou měsíčně. Tedy asi spíše znají
vaše záda. Řekněte nám něco o sobě, ať vás znají i skrz naskrz...
MR: Vystudoval jsem pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Hudební výchova –
sbormistrovství. Absolvoval jsem ve třídě p.prof. Miroslava Košlera v roce 2001. Kromě
salvátorské scholy, vedu ještě ţenský komorní sbor Collegium pro Cantare. Učím zobcovou
flétnu na HŠhl.m.Prahy a Gymnáziu Jana Nerudy - hudební větev. Tamtéţ také vedu BigBand
vytvořený ze studentů obou škol. Ve volných chvílích, kterých je čím dál méně, hraji na
trombón a pokouším se psát vlastní skladby či úpravy pro různá nástrojová uskupení. S mojí
manţelkou jsme se potkali právě ve schole. Dnes máme dvě zdravé děti a bydlíme kousek za
Prahou.
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JS: No, to ţe ukazuji při mši většině farníků jen záda, rozhodně nevypovídá o mém postoji k
nim:-)). Jinak myslím, ţe ţiji úplně "normální" muzikantský ţivot, pohybující se
mezi koncertními síněmi, nahrávacími studii, letištními halami, hotelovými pokoji, zkušebnami,
učebnami a občas jsem k vidění i doma.
Jak dlouho pečujete o naši scholu a co vás k tomu přivedlo? Máte kromě scholy ještě i
nějakou jinou náplň "volného" času?
MR: Do scholy mne přivedla Martina Mašková po mém absolutoriu. Bylo to velmi zvláštní,
neboť rok předtím jsem konvertoval a cítil jsem, ţe bych se měl nějak v církvi zapojit. Nedařilo
se mi to a najednou někdo zavolá (právě Martina Mašková) a zve mne zda bych se nechtěl
podílet na bohosluţbě a to tím, ţe bych dirigoval sbor- no co víc si přát! HURÁ!
JS: O scholu pečuji od září roku 2009 a dostal jsem se k ní na základě předchozí spolupráce
na natáčení CD. Jinak volného času mi mé povolání mnoho neposkytuje, ale pokud se přeci
jen nějaký vyskytne tak rád cestuji. Mezi mé oblíbené a jiţ několik let pravidelné destinace
patří zejména země blízkého a středního východu.
Proč zrovna salvátorská schola? Čím vás náš kostel přitáhl? ("Proč ne v jiné farnosti?")
MR: Salvátorská schola jako sbor je něčím od ostatních sborů odlišná (do několika sborů
jsem chodil a některé vedl, tak mám srovnání). Především se nenacvičuje celý rok, aby to co
se nacvičilo, se někde předvedlo, ale po poměrně krátké době nácviku se vše nacvičené
uplatní při liturgii. To je myslím hlavní aspekt, který mne baví a baví asi i ostatní. Také je to
společenství lidí, kteří mají podobné hodnoty a cíle. Pořádáme i společné akce –
narozeninové happeningy, lyţe, kola, výlety i exercicie. Našel jsem v ní dobré přátele a hlavně
mojí skvělou manţelku!
JS: Kdyţ jsem dostal nabídku vést Salvátorskou scholu, dlouho jsem ji zvaţoval. Působím
jako sbormistr u dalších dvou sborů a mé časové moţnosti jsou opravdu hodně omezené. V té
době jsem se stával svědkem a mnohdy i účastníkem vášnivých diskuzí na téma liturgické
hudby a její úrovně v Čechách. Jelikoţ mě mnohdy prázdná a nicneřešící "tlachání" na toto
téma začalo ubíjet, uvítal jsem návrh stát se sbormistrem chrámového sboru jako příleţitost
prakticky se ke stavu liturgické hudby vyjádřit. A právě díky podmínkám v akademické farnosti
a Salvátorské schole to bylo opravdu jednoduché: "Vadí ti stav chrámové hudby? Tak ji
provozuj lépe!" V málokteré farnosti to jde takhle snadno a myslím, ţe můţeme v tomto
ohledu být pro ostatní pozitivním příkladem a inspirací. A čím jiným mě ještě salvátorský kostel
přitahuje? Určitě spojením náboţenství s vědou a uměním (coţ naše farnost vlastně vyjadřuje
i názvem;-)) a ať uţ to zní jakkoliv zprofanovaně i příjemným kolektivem lidí.
Co vám v osobním ţivotě schola dává a co bere? Zasahuje nějak i do vašeho
duchovního ţivota?
MR: Bere mi čas, ale zase mi dává moţnost podílet se na liturgii, někam patřit. Také mi tato
činnost ve schole dala moţnost o hudbě přemýšlet jako o prvku, který spoluvytváří proţitek
víry. Mnoho jsem se naučil a pochopil vzájemnými konfrontacemi s Tomášem Jajtnerem.
Taktéţ děkuji schole za příleţitost, některé věci na poli skladby si vyzkoušet. Myslím, ţe pojem
„Salvátorští autoři - anonymové“ jsou toho důkazem – viz naše CD.
JS: Jestli mi schola v osobním ţivotě něco bere, tak je to asi hlavně čas. Ovšem díky
"spolusbormistrovi" Michalovi Reiserovi a ostatním členům scholy, kteří zajišťují organizační
3

chod, je toho času opravdu minimum a navíc je to čas velmi příjemně strávený. Co mi schola
dává? Tak tady by ten výčet byl asi dlouhý. Mimo jiné radost z dobře prováděné hudby,
přátelství se skvělými lidmi a jako asi kaţdá mezilidská spolupráce rozšiřuje i mé duchovní
obzory.
Schola pořádá dva krát za rok benefiční koncert na různé charitativní účely. Podle čeho
a jak tyto účely vybíráte?
MR: Benefiční koncerty, aniţ bych se chtěl nějak chlubit, jsem podnítil v roce 2001, ve kterém
jsem nastoupil do scholy Nejprve byl pouze koncert adventní, další rok se přidal i velikonoční.
Všem tehdejším zpěvákům děkuji, ţe se této myšlenky ujali a neposlali mne do háje. Účel
benefice jsme dohodli ve schole společně. Kdo chtěl, navrhl nějakou organizaci, či projekt a
pak hlasováním se rozhodlo. Letošní výtěţek pouţije společnost ADRA.
JS: Účel pravidelných benefičních koncertů byl vţdy námětem dlouhých diskuzí mezi členy
scholy. Někdy se sešlo návrhů více a jindy zase nikdo nevěděl, na co by měl být výtěţek
koncertu věnován. Řešení vidí pravidelné spolupráci se dvěma asi největšími
neziskovými organizacemi působícími u nás, a to s Člověkem v tísni a organiza ADRA. V roce
2010 šly výtěţky našich koncertů právě na tyto neziskové subjekty a rád bych z toho udělal
tradici.
Máte nějaké nevyřčené pochvaly nebo stíţnosti, které byste rádi ohledně scholy
farnosti vzkázali?
MR: Určitě chci všem zpěvákům, kteří scholou prošli, nebo v ní zpívají poděkovat. I přes různá
úskalí a drobné problémy se vţdy vše zdárně vyřešilo. Letošní výročí dvaceti let trvání scholy
je známkou její patřičnosti v této farnosti. Také bych chtěl apelovat na nově příchozí studenty
do kostela Nejsvětějšího Salvátora. Pokud máte vztah ke zpívání a liturgii, přijďte zpívat do
scholy. Je to obohacující. Má to smysl!
JS: Tak zde mě napadají jen ty pochvaly. Myslím, ţe spolupráce scholy a farnosti funguje
opravdu dobře. Mrzí mě jen, ţe jako schola nevystupujeme při mších častěji, ale je to dáno
dobou potřebnou k nácviku skladeb, která se opravdu nedá zkrátit, aniţ by utrpěla kvalita
nastudované hudby. Farníci nás tak mohou slyšet jen jednou za měsíc, zato však od nás
mohou očekávat snahu o co nejlepší provedení námi zpívané hudby. No a takovým posledním
vzkazem pro všechny salvátorské farníky není ani stíţnost, ani pochvala, ale pozvání. Pokud
máte rádi hudbu a zpíváte, budete vţdy vítáni v našich řadách a můţete společně s námi
spoluvytvářet hudební sloţku salvátorských liturgií.
Děkuji za rozhovor i za Vaši obětavou práci.

-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
LITERÁRNĚ - HUDEBNÍ VEČER:

24.1. 2011 (20.00)

Barevné mlhy Františka Hrubína. Přijďte se zaposlouchat do raných veršů významného
českého básníka 20. století. Nalezneme v nich i náboţenské obrazy, které mají vtisknout
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chaosu řád. Věčný básníkův neklid směřuje k pevnému bodu. Tím je Bůh sjednocující
zoufalství a radost, strach a důvěru, hrůzu a lásku... Koná se v Kryptě.

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ (v kryptě)
Srdečně zveme ke společným modlitbám s Písmem a zpěvy z Taizé. Setkání probíhají kaţdou
středu od 19h v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora (vstup bočním vchodem u sakristie).
Více informací na krypta.salvator@gmail.com nebo na na webu farnosti.

KLUB PRVNÍ POKUS (v kryptě)
Vysokoškolské katolické hnutí Praha se v úzké spolupráci s naším kaplanem P. Janem
Regnerem SJ snaţí od listopadu 2010 oţivit studentský ţivot u Nejsv. Salvátora formou nově
zaloţeného společenství / klubu. Pokud máte zájem poznat nové lidi, diskutovat o duchovních
tématech, rádi vás uvidíme.
Program sa pravidelně střídá v lichý a sudý týden. Kaţdé druhé pondělí večer se scházíme v
Kryptě. Scházíme se jiţ od 19. hodiny. Zpočátku je prostor k přivítání, volnou debatu s přáteli,
připravuje se občerstvení. O 19.30 je potom „oficiální“ začátek s modlitbou. Následuje téma
večera. Tu a tam si něco zazpíváme. V týdnech, kdy se nekoná pondělní setkání, se snaţíme
zapojit své síly do přípravy úterní studentské bohosluţby. Stačí přijít asi 30 minut před
začátkem mše do sakristie (vchod z Klementina).
Data jednotlivých setkání: 17. a 31. 1.2011. Kontakt: vkh.predseda@seznam.cz

VÍKEND PRO NEZADANÉ
Na základě vašich přání bychom rádi uspořádali víkend zaměřený na vzájemné seznámení.
Akce by se konala na faře v Jitravě v krásném prostředí Luţických hor. Datum konání
(předběţně duben) vyplyne z vašeho zájmu. Přihlášky a více info na: stem.a@centrum.cz.
SALVÁTORSKÉ SOIRÉE ANEB PLES AKADEMICKÉ FARNOSTI A VYSOKOŠKOLSKÉHO
KATOLICKÉHO HNUTÍ (ÚNOR 2011)

6.

Pokud máte zájem o tuto akci, pomozte nám ji zorganizovat.
Více informací na nejsvetejsi.salvator@volny.cz.

Duchovní cvičení a rekolekce
Víkend pro rychlé biřmovance II. 18.- 20. 2. 2011
Přihlášky: Adéla a Petr Muchovi, rekolekce@gmail.com
Křesťanské partnerství 4. - 6. 3. 2011, Jiřetín pod Jedlovou
Víkendový program o křesťanském pojetí partnerství a manţelství. Cílem je reflexe hlavních
témat, jako jsou komunikace, role muţe a ţeny, spiritualita partnerství, výběr partnera apod. a
to formou debat i rozjímání. Program je určen zejména pro mladé lidi, kteří uvaţují o ţivotě v
křesťanském manţelství. Doprovází Adéla a Petr Muchovi. Seminář se uskuteční v Jiřetíně
pod Jedlovou, cena 750 Kč (studentská sleva moţná), přihlášení a další informace na
rekolekce@gmail.com.
Dále uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří
hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál, jejich účelem je
nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.
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Kontemplativní víkend
Kolín, 14.-16.1. 2010
je praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro
začátečníky, tj. pro ty, kteří se dosud neúčastnili exercicií či nemají zkušenost s meditací v
tichu, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a místo, kde by dříve nabyté teoretické či
praktické vědomosti uvedli do své modlitební praxe. Doprovází Denisa Červenková CSTF, Jan
Regner SJ.
Ignaciánský víkend
Kolín, 28.-30. 1. 2010
Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příleţitost k usebrání pro ty, kteří chtějí proţít
víkend v tichu a v meditaci nad biblickými texty. Kurz je vhodný i pro účastníky, kteří ještě
dosud neměli moţnost se ignaciánských exercicií zúčastnit. Doprovází Jan Regner SJ.
Sádhana II.
Kolín 25.-27. 2. 2010
Tato nabídka je určena především pro ty, kteří se v minulosti jiţ podobného kurzu zúčastnili,
nebo tuto meditaci soukromě praktikují. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s
východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a
vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika
blocích během dne. Doprovází Jan Regner SJ.
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 lůţkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem moţné i velké
slevy pro studenty). Další informace můţete získat na adrese meditace@gmail.com či na tel.
257 21 24 26 (sestra Denisa).
Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese meditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v
“předmětu”.
Upozorňujeme, ţe exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je
12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.
Kaţdé úterý 20.15 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
obvyklou exerciční adresu (exercicie@hotmail.com).

AKCE PRO S ALV ÁTORSKÉ NA

K ARMELU E DITH S TEIN

Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)
(platí během akademického roku)
po

19.00

po

20.00

Eucharistie + agapé. Po mši je moţné jednak zůstat na čaj, kafe, drobné
pohoštění podle liturgické doby, momentálních moţností domu či štědrosti
příchozích. Celebruje: Libor Ovečka SDB, Petr Havlíček SJ. Jan Regner
SJ, Prokop Broţ (KTF Praha).
Přehlídka řeholníků / Host měsíce. Cca 1x měsíčně se s představiteli
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čt

17.30

čt

19.00

praţských řeholních domů, jejich spiritualitou, ţivotem a historií.
Jednou za čas mezi nás v pondělky zavítá host z různých oborů umění,
vědy, kultury apod.
Mše pro rodiče s malými dětmi
Kaţdý třetí čtvrtek v měsíci.
Terezie Avilská: Cesta dokonalosti. Cyklus duchovní četby. Kaţdý druhý
čtvrtek v měsíci – 13.1.2011. Více viz www.cestanahoru.org.

Jak se k nám na Karmel dostanete:
jste-li uţ v Praze, jeďte tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na zastávce Klamovka,
první ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze od tramvaje jste u domu č. 22).
LEDEN NA KARMELU
3.-7.1.
2011

Karmelitánské exercicie.
Jsou určeny mladým ţenám ve věku 17-35 let, které uvaţují o
zasvěceném ţivotě podle spirituality Karmelu. Pořádají je společně
sestry karmelitky Dítěte Jeţíše a karmelitky sv. Terezie v klášteře ve
Slaném.

Vedle toho je moţné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na
Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 (Praha-Košíře) a účastnit se „běţného
provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva moţná na níţe
uvedeném tel. čísle nebo mailové adrese. Podrobnější info k jednotlivým akcím najdete
obvykle na www.cestanahoru.org, případně na adrese karmelitky@gmail.com či na tel. 257 21
24 26 (sestra Denisa).
Aktuální informace na www.cestanahoru.org
Něco málo ze salvátorské farní kuchyně v roce 2010...
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Z KALENDÁŘ E F ARNO ST I
BOHOSLUŢBY:

14.00
20.00
19.00
20.00

Neděle
Úterý
Čtvrtek

mše sv.
studentská mše sv.
studentská mše sv. (od 3.1.)
adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM

Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek
Neděle

19 - 21h
kurz pro ţalmisty (Robert Hugo - sakristie)
17.00-18.30 španělština (Anita Szabo - Platnéřská 4)
17.30-19h duchovní pohotovost (P.Jan Regner SJ)
20.00
kurz Základy víry v sakristii ( Mons. T.Halík)
20.15
tichá meditace v kryptě (s. Denisa Červenková)
7.00
Latinské chorální laudy
19.00
modlitební setkání v Kryptě (manţelé Muchovi)
19.00
sportovní klub Lazar Betánie
19.30
latinské chorální nešpory v kostele
DALŠÍ PROGRAM

24.12.
25.12.
1.1.
4.1.
6.1.
9.1.
17.1.
23.1.
24.1.
31.1.

(OD 3.1.):

pá
so
so
út
čt
ne

24.00
14.00
14.00
19.00
19.00
14.00

po

19.30
20.00

ne
po
po

21.15
20.00
19.30

–

PROSINEC/LEDEN

2011

Půlnoční mše sv. v přenosu ČRo 2 – Praha.
Mše sv.- Slavnost Narození Páně.
Mše sv. – Slavnost Matky Boţí Panny Marie.
Schola doprovodí mši sv. koledami ve Ţváčkově úpravě.

Mše sv. – slavnost Zjevení Páně.
Svátek Křtu Páně.
Při mši sv. proběhnou křtiny: Kolářovi, Zámostných.
Klub První pokus. Koná se v Kryptě.
Mši sv. doprovodí ensemble Tiburtina – zazní úryvky z kompozic Corde,
Lingua, Voce a Invito skladatele Michala Rataje.
Kafe po mši.

Literárně hudební večer „Barevné mlhy Františka Hrubína“.
Klub První pokus. Koná se v Kryptě.

VÝHLEDOVĚ:
20.2.

ne

20.00

21.2.

po

10.00
19.00

Při slavnostní mši sv. proběhne svěcení opravených varhan za
přítomnosti praţského arcibiskupa Mons. Dominika Duky a dalších
hostů.
Konference o rekonstrukci varhan.
Slavnostní koncert
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