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Postní obraz Stanislava Kolíbala.

foto H. Rysová

Váţení a milí,
ačkoli současné počasí na nás hovoří spíše jazykem raného léta, do Velikonoc zbývají ještě tři
týdny. Postní období jsme zahájili při Popelci umělců v duchu Reynkova motta „Boţe můj, hořím
nadějí, ţe věci, které se nedějí, se stanou“. Přejeme Vám, aby tato naděje, posílena Tajemstvím
velikonoční radosti, nikdy nevyhasla.
Vaše farnost
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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

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE DO 22.4.
Aţ do Velikonoc máte moţnost na ochoze kostela shlédnout výstavu uměleckých i
dokumentárních fotografií Martina Staňka, která mapuje restaurování varhan od podzimu roku
2009 aţ těsně před finální dokončení na počátku roku 2011.

POSTNÍ OBRAZ STANISLAVA KOLÍBALA V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA DO 22.4.
Přípravu na Velikonoce doprovází v našem kostele „postní obraz“ předního českého výtvarníka
Stanislava Kolíbala. Socha, která byla vytvořena pro letošní salvátorský Popelec umělců, a byla
instalována v presbytáři, vychází z Kolíbalovy kresby z roku 1973 patřící do cyklu tzv. Bílých
kreseb. Autor ji v době normalizační šedi daroval františkánu Bonaventurovi Z. Boušemu, který
si ji vybral a aţ do své smrti uchovával ve svém pokoji jako výraz vlastního osudu a
nenaplněnosti v lidském ţivotě. Socha je autorovou poctou otci Bonaventurovi, vzpomínkou na
hluboké přátelství. Zároveň však nastavuje postní zrcadlo i kaţdému z nás.
Dílo je moţné zblízka
spatřit po pravidelných
bohosluţbách, které se
konají vţdy v neděli ve
14:00 a 20:00 a v úterý
v 19:00 hodin. Do
presbytáře
vstupujte,
prosíme jen z bočních
lodí.
Uměleckou intervenci
připravilo
Centrum
teologie a umění při
KTF UK a Akademická
farnost Praha.

Stanislav Kolíbal při vernisáži na Popeleční středu.

foto MS

DEBATA O KŘESŤANSKÉM PARTNERSTVÍ 4. 4.

V

19.00

Srdečně zveme na další debatu o křesťanském partnerství, tentokrát zaměřenou na klíčové
téma komunikace. Setkání je určeno zejména pro mladé lidi, kteří výhledově uvaţují o ţivotě v
křesťanském manţelství. Vedou Adéla a Petra Muchovi. Setkání proběhne v refektáři kláštera
augustiniánů na Malé Straně, sraz v 19h před kostelem sv. Tomáše (Josefská ulice). Prosíme
alespoň o předběţné potvrzení účasti na rekolekce@gmail.com, abychom věděli, kolik míst
připravit.
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LITURGIE SV. JANA ZLATOÚSTÉHO S DEBATOU 5.4. V 19.00
Mše sv. podle východního obřadu. Celebruje P. Jan Kotas s následnou debatou v sakristii o
východní liturgii s P.Janem Kotasem a hosty z Řeckokatolické církve - Mons. Ladislavem
Hučkem, P.Vasylem Slyvockým a dalšími.

Lucie Trmíková a Jan Nebeský – Popelec umělců u Nejsv. Salvátora 2011.

foto MS

VÝROČNÍ KONCERT SALVÁTORSKÉ SCHOLY 10.4. V 17.00
U příleţitosti dvacátého výročí svého zaloţení pořádá Salvátorská schola slavnostní koncert, při
kterém pod vedením dirigenta Jiřího Petrdlíka zazní Oratorium pro sóla, sbor a orchestr Stabat
Mater, op. 58 Antonína Dvořáka v provedení Salvátorské scholy, Praţského smíšeného sboru a
Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice. Jako sólisté vystoupí Eva Müllerová (soprán),
Edita Adlerová (alt), Ondřej Socha (tenor) a Lukáš Hynek Krämer (bas).
Vstupenky jsou k zakoupení v omezeném mnoţství v sakristii.

POUŤ DO SV. JANA - KVĚTNÁ NEDĚLE 17.4.
I letos se vydáme pod vedením Tomáše Halíka na tichou pouť ze Srbska do Svatého Jana pod
Skalou. Sraz bude přímo v Srbsku v 9.00 na nádraţí (vlak odjíţdí v 8.15 z Hlavního nádraţí
směr Beroun). Zakončíme prohlídkou kostela a jeskyně sv.Ivana. Ve Sv.Janu je moţnost
poobědvat v místní restauraci Obecná škola.

SPOLEČNÉ PŘÍPRAVY NA ŢIVOT V MANŢELSTVÍ 17.5. - 21.6.
Počínaje 17. květnem je moţné se účastnit Cyklu o manţelství, série přednášek, které pořádá
naše farnost ve spolupráci s kmenovými zaměstnanci i externími odborníky. Těšit se můţete na
P.Marka Orka Váchu (bioetika), Jaroslava Lormana (spiritualita manţelství), Martina Staňka
(manţelství v katolické církvi) a Jakuba Hučína (psychologie manţelství).
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Přihlášky mailem na nejsvetejsi.salvator@volny.cz.
V dřívějším termínu je moţné navštěvovat obsáhlejší přípravu, kterou pořádá Centrum pro
rodinu při Arcibiskupství praţském (http://cpr.apha.cz/). Nové termíny: 12.4. - 31.5. 2011.
NEDĚLNÍ LATINSKÉ CHORÁLNÍ NEŠPORY V KOSTELE

Z organizačních důvodů se nešpory nebudou konat aţ do odvolání. V případě zájmu nás
kontaktujte: nejsvetejsi.salvator@volny.cz.

KATHOLISCHER AKADEMISCHER AUSLÄNDER-DIENST (KAAD)
Katolická akademická sluţba pro cizince nabízí studijní a badatelská STIPENDIA DO
NĚMECKA. Nabídka se týká křesťanských studentů po 6. semestru, absolventů vysokých škol
a mladých badatelů. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých
škol, na vědeckých ústavech, v archívech, na klinikách apod. Neexistuje ţádné oborové
omezení. Délka stipendia činí 2-36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění.
Další uzávěrka pro zaslání ţádostí bude 30. června 2011 (o ţádosti bude rozhodnuto v březnu
2010). Formuláře pro ţádost o stipendium a další informace vám poskytne Dr. Roman
Radwanski Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. – Osteuropaprogramm
Hausdorffstr. 151; D-53129 BONN. E-mail: Radwanski@kaad.de; Tel.: +49 228 91758-33; Fax:
+49 228 9175858 http://kaad.de/deutsch/vorausoe.htm.
S případnými dotazy se můţete také obrátit na české partnerské grémium KAAD při
České křesťanské akademii, Vyšehradská 128, CZ – 128 00 PRAHA 2.
Kontaktní osoby: paní Havlínová, 224 917 210, cka@omadeg.cz.

BIŘMOVÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI 1.5. – 20.00
V neděli 1. května nás ve 20 hodin poctí svojí návštěvou biskup Mons. Václav Malý, 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.

NOC KOSTELŮ 27.5. 20.00 – 24.00
Pokud byste se rádi zapojili do organizace letošní Noci kostelů, napište nám na
nejsvetejsi.salvator@volny.cz, vaši pomoc vřele uvítáme (především v den akce).
Předběţný program: Performance vizuálního umělce a divadelníka Petra Nikla ve spolupráci s
Ondřejem Eremiášem doprovázená hudebním projektem "Prolínání zvuků" varhaníka Roberta
Huga a Jiřího Stivína a dalších hudebních těles v prostoru kostela, světelná instalace v
presbytáři, netradiční projekce "Ţivot v kostele", výstava na ochozu kostela, čtení fragmentů
významných duchovních textů.

REKOLEKCE PRO RODINY 14. – 20.8.2011
Letošní rekolekce pro manţele a rodiny se znovu vracejí do Štěkně u Strakonic, opět je
povedou schönstattští patres – naši bývalí kaplani Ladislav Štefek a Zdeněk Králík. Po dobu
seminářů pro manţelské páry (dopoledne) bude zajištěno hlídání dětí, odpoledne mají rodiny
jen pro sebe a svůj program. Přednost mají manţelské páry či rodiny salvátorských farníků
(rekolekce jsou částečně dotovány farností). Přihláška ke staţení na farním webu. Prosíme,
posílejte podepsané přihlášky poštou na naši farní adresu.
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POZNÁVACÍ POUTNÍ ZÁJEZD DO ŘÍMA
MICHELANGELA 25.5. - 4.6. 2011

A

FLORENCIE 2011,

ANEB

PO STOPÁCH

Pořádají Společenství nezadaných katolíků SPONKA Praha a Klub Brno. Řím: 6 nocí s
polopenzí, Florencie 2 noci se snídaní, ubytování v samém centru měst. Zájezd je prioritně
určen nezadaným katolíkům a jejich kamarádům ve věku cca od 25 do 50 let. Ostatním
zájemcům není cesta uzavřena. Pro poutníky je zajištěna generální audience u Sv. Otce. V
termínu zájezdu budou zdarma přístupná Vatikánská muzea. Doprava autobusem s klimatizací
a WC. Přihlášky e-mailem na adresu veselape@seznam.cz do předmětu mailu uveďte
„MICHELANGELO“. Více na: www.klub-brno.wz.cz/pripravujeme.

Velikonoční obřady v našem kostele a liturgie Svatého 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 ( 1 7 . 4 . 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.
Kající bohosluţba (20.4.17hod)
Kající bohosluţba a následná adorace s moţností svátosti smíření v sakristii.
Z e l e n ý č t v r t e k ( 2 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 s prvním přijímáním biřmovanců. 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 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 u
Boţího hrobu, nainstalovaného v jiţní lodi pro tento den, moţnost vyslechnout oratorium
Františka Xavera Brixiho (1732 - 1771) Crux morientis Jesu Christi.
V e l i k o n o č n í v i g i l i e ( 2 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 proběhne
křestní bohosluţba, při které přijme svátost křtu, biřmování a prvního přijímání asi 40 našich
katechumenů. Eucharistická bohosluţba probíhá dále jiţ obvyklým způsobem.
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Duchovní cvičení a rekolekce
Víkendy pro katechumeny a biřmovance:
III. víkend pro pomalé biřmovance 1. - 3. 4. 2011 ve sv. Janu pod Skalou.
IV. víkend pro katechumeny 15. - 17. 4. 2011 ve sv. Janu pod Skalou.
III. víkend pro rychlé biřmovance 8. - 10. 4. 2011 v Jiřetíně pod Jedlovou.
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.
9. 4. (so) Jednodenní rekolekce s filmem Řeky a přílivy
Jednodenní rekolekce s meditací nad filmem Řeky a přílivy - Andy Goldsworthy, spolupráce
s časem (T. Riedelsheimer, 2001). Dopolední část je věnována ztišení a tiché modlitbě,
k meditaci nad filmem se dostaneme v odpolední části (je moţné je přihlásit aţ na tuto druhou
část). Koná se v Praze, na Karmelu Edith Steinové. Doprovází filmový historik Vladimír
Suchánek (UP Olomouc) a sr. Denisa Červenková CSTF.
8.-13. 5. Kurs kontemplace
Intenzivní kurz kontemplativní modlitby, koná se v ţenském ortodoxním klášteře ve Vilémově.
Tento typ duchovních cvičení nabízí čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod
vedením Jana Šedivého z Bad Endorfu (Německo). Meditační sezení, meditace v chůzi,
přednášky, zpěv, moţnost osobních rozhovorů s lektorem. Předpokládá se alespoň základní
zkušenost s modlitbou ticha. Součástí programu je i úvod do kontemplace. Bliţší informace a
přihlášky tentokrát výhradně na dlohos(zavinac)volny.cz.
11.-13.5. (st-pá) Víkend mezi duší a duchem
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem vyuţít získaných informací k práci na sobě a k
nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření a duchovní růst. K sebepoznání budou
pouţity nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram) a v interaktivní skupinové i
individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále
pracovat. Důraz bude poloţen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Doprovází
psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. (Zda půjde o úvodní či
pokračovací kurz rozhodne převaţující typ přihlášek - nezapomeňte proto uvést, zda jste jiţ
někdy absolvovali Víkend mezi duší a Duchem či nikoliv).
8.-15.7. (pá-pá) 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 zmínit motivaci k účasti na kurzu.
Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF.

24.-30. 7. Kurs kontemplace
Intenzivní kurz kontemplativní modlitby, koná se v exercičním domě v Králíkách. Tento typ
duchovních cvičení nabízí čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením
Jana Šedivého z Bad Endorfu (Německo). Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky,
zpěv, moţnost osobních rozhovorů s lektorem. Předpokládá se alespoň základní zkušenost s
modlitbou ticha. Součástí programu je i úvod do kontemplace. Bliţší informace a přihlášky
tentokrát výhradně na dlohos(zavinac)volny.cz.
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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 1216, doporučuje se tedy reagovat rychle.
Další nabídka rekolekcí:
15. - 17.4. 2011 Rekolekce před Velikonocemi, klášter Slaný
Rekolekce nabízí prostor pro ztišení před Velikonocemi a k obnově své víry. Většina
programu probíhá v tichu a těţiště má v osobním rozjímání Písma. Součástí rekolekce je téţ
adorace a společná modlitba, stejně jako příleţitost k individuálnímu doprovázení či společné
reflexi rozjímaných témat. Doprovází Adéla a Petr Muchovi, kontakt rekolekce@gmail.com.
Kaţdé úterý 20.15 Tichá meditace
probíhá vţdy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora. 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 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).
po
20.00 Přehlídka řeholníků / Host měsíce. Cca 1x měsíčně se s představiteli
praţských řeholních domů, jejich spiritualitou, ţivotem a historií.
Jednou za čas mezi nás v pondělky zavítá host z různých oborů umění, vědy,
kultury apod.
čt
17.30 Mše pro rodiče s malými dětmi. Kaţdý třetí čtvrtek v měsíci.
Čt
19.00 Terezie Avilská: Cesta dokonalosti. Cyklus duchovní četby. Kaţdý druhý
14.4.
čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org.
30.5.
19.00 Pozdnějarní soirée s tématem Love Songs. Hudební večer. Vaše
(po)
aktivní přispění (z jakéhokoliv hudebního ţánru) je vítáno. Koná se na
zahradě Karmelu v Košířích.
Rozlišování povolání. Víkend určený mladým ţenám od 17 do 35 let,
20.22.5.
které zvaţují volbu zasvěceného ţivota. Koná se na Karmelu v Luké u
so-ne
Bouzova.
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).
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.
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Z K ALENDÁŘ E FARNO S TI
BOHOSLUŢBY:

14.00
20.00
19.00
20.00

Neděle
Úterý
Čtvrtek

mše sv.
studentská mše sv.
studentská mše sv.
adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem
PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM

Úterý

Středa
Čtvrtek

17.00-18.30 španělština (Platnéřská 4)
17.30-19 duchovní pohotovost (P.Jan Regner SJ)
20.00
kurz Základy víry v sakristii ( Mons. Tomáš Halík)
20.15
tichá meditace v kryptě (s. Denisa Červenková)
7.00
latinské chorální laudy
16 – 18.30 němčina (Platnéřská 4)
19-20.30 kurz pro ministranty a zájemce o liturgii (Martin Hlouch)
19.00
modlitební setkání v Kryptě (manţelé Muchovi)
19.00
sportovní klub Lazar Betánie (ZŠ Umělecká)

– BŘEZEN 2011

DALŠÍ PROGRAM

4.4.
5.4.
10.4.
17.4.
18.4.
20.4.
21.4.

21.00
14.00
19.00

20.00
20.-24

Při mši sv. udělí biskup Václav Malý svátost biřmování.
Noc kostelů.

19.30
19.00
17.00

ne
po
st

9-13

čt
pá

22.4.
23.4.
24.4.
26.4.

Klub První pokus. Koná se v Kryptě.
Řeckokatolická liturgie s následnou debatou s hosty.
Antonína Dvořák: Stabat Mater. Slavnostní koncert k výročí dvaceti
let od zaloţení Salvátorské scholy.
Pouť do Sv.Jana pod Skalou.
Klub První pokus. Koná se v Kryptě.
Společná kající bohosluţba s následnou adorací a moţností přijetí
svátosti smíření či duchovního rozhovoru.
Mše sv. na památku Večeře Páně.
Adorace v Getsemane (v jiţní lodi) se zpěvy z Taizé.
Velkopáteční sbírka na Svatou zemi.
Oratorium F.X. Brixiho Crux morientis Jesu Christi u Boţího hrobu
v podání Capella regia Praha pod vedením Roberta Huga.
Velikonoční Vigilie, při které přijmou svátost křtu naši katechumeni.
Křtiny Vaculíkovi, Svobodovi, Kamarádová, Pluskalová.
Mši sv. doprovodí Capella Vocale z Iffeldorfu.

po
út
ne

so
ne
út

19.30
17.00
18.00
20.00
18.00
20.00

VÝHLEDOVĚ:

1.5.
27.5.

ne
pá
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