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Tak zase je nás o něco více...

foto D.Kočová

Váţení a milí,
tak je nás zase o něco více. O Velikonoční Vigilii bylo v našem kostele pokřtěno a biřmováno
43 katechumenů, dva další z letošního „vrhu“ byli pokřtěni ve svých domovských farnostech.
Všem ještě jednou gratulujeme a prosíme vás, salvátorské, o podporu a modlitbu pro nové
„kolegy ve víře“.
Na druhou neděli velikonoční, na 1. máje, nás navštíví biskup Václav Malý, aby biřmoval stejný
počet biřmovanců, tedy 43. Někteří z nich se připravovali spolu s katechumeny rok a půl. Na
přípravě se podíleli kromě Tomáše Halíka a Martina Staňka téţ manţelé Muchovi, významná
posila farního týmu. I všem nově biřmovaným gratulujeme a vyprošujeme natřesenou,
vrchovatou míru darů Ducha svatého (jen nám to tu nepodpalte).
Váš farní team
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UDÁLOSTI -

KOMENTÁŘE

 Liturgie sv. Jana Zlatoústého (mše sv. slavená ve východním obřadu), která se v našem
kostele konala za účasti hostů z řeckokatolické církve a předsednictví P.Jana Kotase 10.
dubna, nebyla první liturgií tohoto druhu. 31. května 2003 byl v našem kostele vysvěcen
biskup Apoštolského exarchátu Mons.Ladislav Hučko.
 Koncert ke 20. výročí zaloţení salvátorské scholy byl dle svědectví úţasný, navštívilo jej
přes 500 platících návštěvníků. Salvátorské schole ještě jednou gratulujeme a přejeme
do dalšího dvacetiletí samé zlato v hrdlech, stálou přítomnost múz a Boţí poţehnání.
 Rozjímavé pouti do Sv.Jana pod Skalou se kromě 40 katechumenů účastnilo dalších
cca 40 farníků, nedala se tedy přehlédnout. 80 mlčících osob bylo záhadou pro všechny
kolemjdoucí. Počasí putujícím přálo, v závěru bylo moţné prohlédnout si jeskyni
sv.Ivana.
 Podruhé v novodobé historii byl v našem kostele instalován Boţí hrob. Na Velký pátek
před ním zaznělo oratorium Crux morientis Jesu Christi.

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 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 od října 2009 (tzv. pomalí biřmovanci), případně
od října 2010 (tzv. rychlí). Po mši sv. bude pro biřmovance a jejich kmotry moţnost setkat se
s o. biskupem v sakristii.

AUDIO ZÁZNAMY KÁZÁNÍ MONS.TOMÁŠE HALÍKA NA FARNÍM WEBU
Těm, kdo nemohou navštěvovat bohosluţby u Nejsvětějšího Salvátora,
a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jeţ zazněly od ambonu,
přinášíme nově na našich webových stránkách zvukový záznam vybraných
kázání Mons. Tomáše Halíka. Prozatím si můţete poslechnout záznamy kázání z
letošních Velikonoc. Přístup naleznete vţdy na levém sidebaru našich stránek v
odkazu s názvem KÁZÁNÍ.

SMÍŘENÁ RŮZNOST – KNIHA ROZHOVORŮ TOMÁŠE HALÍKA
V nakladatelství Portál právě vychází kniha rozhovorů Tomasze Dostatniho
OP
s
Mons.Tomášem
Halíkem
s
názvem
Smířená
různost.
U této příleţitosti se ve středu 18. května od 19.30 hodin bude v barokním
refektáři dominikánského kláštera u sv.Jiljí (Jilská 7a, Praha 1) konat debatní
večer nad současnými podobami české a světové religiozity za účasti
autorů knihy Tomasze Dostatniho OP, Tomáše Halíka a také biskupa Václava
Malého. Večerem provází Norbert Schmidt, redaktor teologické revue Salve a
vedoucí Centra teologie a umění.
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EKUMENICKÁ BOHOSLUŢBA KE DNI ZEMĚ 3.5.
Akademická farnost Praha a Ekologická sekce České křesťanské akademie zvou na úterý 3.
května 2011 do našeho kostela na ekumenické bohosluţbě ke Dni Země. Bohosluţba začíná v
19 hodin. Kázáním poslouţí tajemnice Ekumenické rady církví Mgr. Sandra Zálabová, zpěvem
soubor Gabriel. Po bohosluţbě cca od 20 hodin bude v sakristii kostela následovat beseda,
zaměřená k tématu "Jeden svět". Na úvod o udržitelném rozvoji a eschatologii promluví ředitel
Ekologické sekce ČKA RNDr. Jiří Nečas.

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČER: MINUTOVÉ GROTESKY ISTVÁNA ÖRKÉNYE 9.5. 20.00
Pojďte se zaposlouchat do drobných próz významného maďarského spisovatele 20. století.
Krátké grotesky se vyznačují satirickým pohledem na (nadčasové) společenské problémy,
mezi něţ patří přemítání o základním údělu člověka, moţnostech lidské existence a o hlavních
ţivotních pocitech. K zamyšlení nás přiměje autorova ironie, nadsázka, absurdita i bytostný
humanismus. Kontakt: Janes.Petr@seznam.cz.

DEBATA O KŘESŤANSKÉM PARTNTERSTVÍ, 9.5. 19.00
Srdečně Vás zveme na další debatu o partnerství, poslední v tomto semestru. Opět volně
naváţeme na témata předchozích debat a budeme se věnovat různým praktickým aspektům
partnerského ţivota (vztahy s rodiči a příbuznými, hmotné zabezpečení, společně plánování,
apod.). Tento program je určen zejména pro mladé lidí, kteří výhledově uvaţují o ţivotě v
křesťanském manţelství. Sejdeme se opět v refektáři kláštera augustiniánů na Malé Straně,
sraz v 19h před kostelem svatého Tomáše (Josefská ulice, Praha 1). Doprovází Adéla a Petr
Muchovi. Prosíme alespoň o předběţné potvrzení účasti na rekolekce@gmail.com a těšíme se
na setkání!

ZE SRDCE EVROPY DO SRDCE AFRIKY 10. 5. 20.00
Student Pavel Škopek přiblíţí v přednášce s promítáním svůj půlroční dobrovolnický pobyt ve
Středoafrické republice. Bosý karmelitán P. Pavel Pola OCD promluví o misionářích a o české
organizaci Siriri, která jejich činnost podporuje. Srdečně zveme, akce se koná v sakristii.

SPOLEČNÉ PŘÍPRAVY NA ŢIVOT V MANŢELSTVÍ 17.5. - 21.6.
I v letošním roce pořádá naše farnost tzv. Cyklus o manţelství – sérii
přednášek, kterou lze chápat jako přípravu snoubenců na manţelství.
Počínaje 17. květnem se setkání budou konat vţdy v úterý od 20 hodin
(po skončení studentské mše sv., která začíná v 19h), a to aţ do 21.
června. Přednášky se konají v sakristii. Letošními přednášejícími jsou
Mgr. Jakub Hučín, ThLic. Jaroslav Lorman Th.D., P.Marek Orko Vácha
Ph.D. a Mgr. Martin Staněk. Témata přednášek: manţelství v pohledu
katolické církve; rodiče, děti a my – mezi generacemi, psychologie partnerského vztahu,
spiritualita manţelství, manţelství a bioetika, svatební obřad a manţelský slib. Na konci lze
získat potvrzení o absolvovaném kurzu. Přihlášky mailem na farní adresu.

FOTOMARATON SALVÁTOR 21.5.
Motto: tucet hodin – tucet témat – tucet či dva snímků.
Proč: Sobotní procházka Prahou nebo přírodou s otevřenýma očima a fotoaparátem trochu
jinak. Hlavním smyslem soutěţe je fotograficko – exerciční proţití jarního dne. Účastníci se
sami podílejí na organizaci soutěţe. Fotografie sami hodnotí, mají moţnost vidět, jak témata
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viděli a zachytili ostatní a aktivně se zapojit do přípravy výstavy vítězných
fotografií. Kromě digitálních fotoaparátů je moţné se účastnit i s klasickým
analogovým, případně se středoformátem.
Zahájení: sobota 21. května v 9.00 hod. v sakristii kostela Nejsv. Salvátora, kdy
bude zveřejněno i 12 témat. Letošní témata připraví Martin Staněk.
Doba trvání: 12 hodin. Zakončení: 22 hodin SEČ. Místo konání soutěţe: Hlavní
město Praha. Vítězné snímky budou vystaveny na ochozu kostela od 5.6. Více
na našem webu.

NOC KOSTELŮ 27.5. 20.00 – 24.00
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
hudebníků v prostoru kostela, světelná instalace v presbytáři, netradiční
projekce "Ţivot v kostele" a výstava fotografií z rekonstrukce varhan na
ochozu kostela.
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).

PRAHA SRDCE NÁRODŮ 29.5.
V neděli 29.5.2011 po odpolední mši sv. od cca 15 hodin vystoupí folklórní soubory v rámci festivalu
Praha srdce národů. Více na www.festival.limbora.cz

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.
DOPORUČUJEME:

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. Formuláře pro ţádost o stipendium
a další informace vám poskytne Dr. Roman Radwanski Katholischer Akademischer AusländerDienst e.V. – Osteuropaprogramm Hausdorffstr. 151; D-53129 BONN. E-mail:
Radwanski@kaad.de; Tel.: +49 228 91758-33; http://kaad.de/deutsch/vorausoe.htm.
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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.

POZNÁVACÍ POUTNÍ ZÁJEZD DO ŘÍMA A FLORENCIE 2011, ANEB PO STOPÁCH
MICHELANGELA 25.5. - 4.6. 2011
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 ve věku cca od 25 do 50 let. Pro poutníky je zajištěna generální
audience u Sv. Otce. V termínu zájezdu budou zdarma přístupná Vatikánská muzea. Doprava
autobusem.
Přihlášky
e-mailem
na
adresu
veselape@seznam.cz,
předmět:
„MICHELANGELO“. Více na: www.klub-brno.wz.cz/pripravujeme.

Duchovní cvičení a rekolekce jaro/léto 2011
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.
20.-22.5.2011 víkend mystagogie pro absolventy biřmování, Jiřetín pod Jedlovou.
Vedou Adéla a Petr Muchovi.
29. 4. – 1. 5. Duchovní víkend Být jezuitou dnes, Praha
Duchovní víkend Být jezuitou dnes formou diskusí, rozhovorů a modliteb nabídne seznámení
s ţivotem v současném jezuitském řádu. Je určen zájemcům o vstup do jezuitského řádu ve
věku od 18 do 40 let. Vede Jan Regner SJ a další jezuité. Další informace a přihlášky:
j.regner@jesuit.cz
Duchovní víkend pro
nově pokřtěné a
biřmované
Kolín, 6. – 8. 5. 2011
Krátká víkendová
duchovní obnova
nabízí příleţitost k
usebrání pro ty, kteří
chtějí proţít víkend v
tichu a v meditaci. Kurz
je určen pro nově
pokřtěné a biřmované.
Slouţí jako úvod do
vnitřní modlitby a jako
„ochutnávka“ různých
technik křesťanské
meditace. Doprovází
Jan Regner SJ.
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8.-13. 5. Kurz 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@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).
3. – 5. 6. Kurz meditace Sádhana, Kolín
Tato nabídka je určena zejména pro ty, kteří se v minulosti ještě podobného kurzu nikdy
nezúčastnili. 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.
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@volny.cz.
25. – 29. 7. Kreativní exercicie, Kolín
Kurz je určen pro ty, jimţ není cizí zapojení kreativity k sebe-vyjádření a modlitbě. Vedle
podnětů k meditaci budou mít účastníci moţnost vyuţít výtvarných potřeb, které budou volně
k dispozici. Součástí exercicií bude také bibliodrama. Doprovází Mireia Ryšková z KTF UK a
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.
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257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese
meditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”.
Exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, max. počet účastníků je 12-16, reagujte tedy rychle.
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 (meditace@gmail.com).
AKCE PRO S AL V 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

čt
čt

17.30
19.00

5.5.

30.5.
(po)
20.22.5.
so-ne

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).
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.
Mše pro rodiče s malými dětmi. Kaţdý třetí čtvrtek v měsíci.
Terezie Avilská: Cesta dokonalosti. Cyklus duchovní četby. Kaţdý druhý
čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org.
Pozdnějarní soirée s tématem Love Songs. Hudební večer. Vaše
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,
které zvaţují volbu zasvěceného ţivota. Koná se na Karmelu v Luké u
Bouzova.

Jak se k nám na Karmel dostanete:
Tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, zastávka 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
a účastnit se „běţného provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce.
Domluva moţná na 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).

7

Z K AL ENDÁŘ E FARNO ST I
BOHOSLUŢBY:

Neděle
Úterý
Čtvrtek

mše sv.
studentská mše sv.
studentská mše sv.
adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem

14.00
20.00
19.00
20.00

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM

17.00-18.30 španělština (Platnéřská 4)
17.30-19 duchovní pohotovost (P.Jan Regner SJ)
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)

Úterý

Středa
Čtvrtek

– KVĚTEN 2011

DALŠÍ PROGRAM

1.5.

ne

20.00

3.5.

út

19:00-20:00
20:00-21:30

po

19:00-21:00

10.5.

út

20:00-21:30
20-21.30

11.5.

st

19.00

16.5.

po

17.5.

út

21.5.
24.5.

so
út

19.00
19.00
20-21.30
9.00
20-21.30

9.5.

11.00
29.5.

30.5.
31.5.

ne

15.00

po
út

21.15
19.00
20-21.30

Při mši sv. udělí Mons. Václav Malý svátost biřmování.
Ekumenická bohosluţba ke Dni Země. Duchovní slovo pronese Sandra
Zálabová, tajemnice Ekumenické rady církví.
Debata k tématu "Jeden svět"- úvodní slovo pronese RNDr.Jiří Nečas.
Debata o křesťanském partnerství, sraz v 19h před kostelem svatého
Tomáše na Malé Straně, vedou A+P Muchovi.
Literárně hudební večer. Minutové grotesky Istvána Örkénye.
Ze srdce Evropy do srdce Afriky. Přednáška s promítáním v sakristii.
Debata s velvyslankyní Kanady J.E. V.Raymondovou o moţnostech
studia v Kanadě. V sakristii.
Klub první pokus. Otevřené společenství. Vede P.Jan Regner SJ.
Mši sv. doprovodí schola hudebními kusy z dílny salvátorských autorů.
Cyklus o manţelství – manţelství v pohledu katolické církve (M.Staněk).
Fotomaraton – zahájení. Přihlášky a vyhlášení témat.
Cyklus o manţelství – Rodiče, děti a my – mezi generacemi (J.Lorman).
Mše sv. s biřmováním praţské francouzské farnosti.
Celebruje Mons. Dominik Duka, arcibiskup praţský.
Po odpolední mši sv. vystoupení folklorních souborů v rámci festivalu
Praha – srdce národů.
Kafe po mši.
Klub první pokus. Otevřené společenství. Vede P.Jan Regner SJ.
Cyklus o manţelství - manţelství a bioetika (Marek Orko Vácha).
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