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

 85/červen              A.D. 2011   

Z d a r m a  
 
 

 
 

N o c  k o s t e l ů  2 7 . 5 . 2 0 1 1                                             f o t o  P e t r  N e u b e r t  
 

 

Salvátorská Noc kostelů 2011 
 

byla slavností domu Boţího, především jeho jedinečného vnitřního prostoru a obsahů, které 
se v něm slaví. A jak to bývá při kaţdé slavnosti, chtěla farnost tento prostor návštěvníkům 
ukázat v trochu jiném světle, neţ jak jej mohou běţně zaţívat. Hudba rozeznívala postupně 
různé části kostela, srdce kostela v podobě tří tisíců svíček se rozhořelo ve starém presbytáři, 
světelná studánka ve středu kostela se stala hlavním tanečním parketem pro tance 
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kouzelných předmětů Petra Nikla, prostorem se vznášel objekt Ondřeje Eremiáše. Jasná 
pohyblivá světla zmapovala hloubky stínů, hudba chvílemi obrátila prostor vzhůru nohama. 
Současné umění tak dovolilo nově proţít duchovní atmosféru starobylého chrámu.  
Během této noci navštívilo náš kostel zhruba 5 000 návštěvníků a atmosféra nabitého 
sakrálního prostoru byla po celou dobu úchvatná. Prezentaci farnosti slouţilo také 
velkoplošné promítání fotografií z významných událostí v kostele, krypta poskytla zázemí 
divákům dokumentu České televize o naší farnosti. Těšíme se jiţ na další ročník. 
 

 

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

  
 V neděli 1. května přijalo v našem 
kostele z rukou Mons. Václava Malého 
svátost biřmování 44 z vás. 
Blahopřejeme a prosíme o modlitbu a 
vlídné přijetí našich biřmovanců. 
 
 Při noci kostelů zavítalo do našeho 
kostela asi 5500 návštěvníků. Touto 
cestou ještě jednou děkujeme jak všem 
zúčastněným umělcům – Petru Niklovi, 
Ondřejovi Eremiášovi, Jiřímu Stivínovi a 
Robertovi Hugovi, tak všem 
dobrovolníkům. 
 
 

 
 Před nedávnem proběhl také fotomaraton; letošní témata z Písně Písní vybíral Martin Staněk. 
Vítězkou letošního ročníku je Michalea Pluskalová. Vítězné fotografie provázejí toto číslo zpravodaje, 
k vidění budou od neděle 5. 6. na ochozu. 

 

 V kostele proběhlo po třiceti letech čištění všech štuků, doufáme, ţe si toho velectění farníci 
povšimli. V rámci ekologicko-úsporného přístupu jsme také vyměnili (téměř) všechny ţárovky v kostele 
za úsporné.  
 

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. 
 

SMÍŘENÁ RŮZNOST – KNIHA ROZHOVORŮ TOMÁŠE HALÍKA 

V nakladatelství Portál vyšla kniha rozhovorů Tomasze Dostatniho OP s Mons. Tomášem 
Halíkem s názvem Smířená různost.  

Petr Nikl v akci                                      foto Petr Neubert 
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AUDIOZÁZNAMY 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. 

 

Oslava zaloţení scholy 11. 6., 14.00 – 19.00 

V letošním roce si připomínáme 20. výročí zaloţení scholy při Akademické farnosti, a proto 
bychom Vás rádi pozvali ke společnému posezení v sobotu 11. 6. 2011. Setkání s 
občerstvením, popovídáním i zazpíváním proběhne od 14 do 19 hodin v Salesiánském centru 
v Praze - Kobylisích. 
 

VEČER PRO DOBROVOLNÍKY 14. 6. 20.00 

Neformální večer pro všechny dobrovolníky v naší farnosti jako poděkování za jejich podíl na 
ţivotě farnosti. A ţe vás není málo – ministranti, lektoři, vedoucí jazykových kurzů, pomocníci 
s občerstvením při velkých akcích, pomocníci z noci kostelů, květinářka, designérka plakátků, 
pradlenka, knihovnice... 
 

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŢBA NA UKONČENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 26. 6. 20.00 

Poslední nedělní bohosluţba na poděkování za celý akademický rok bude ukončena 
společným večerem s občerstvením a hudbou v sakristii.  
 

PROJEKT ŢIVÉ CHRÁMY  11. – 16. 7. 

Mezinárodní skupina studentů a mladých absolventů VŠ 
bude v červenci po dobu jednoho týdne provázet turisty 
po našem kostele a zve k této nové zkušenosti i mladé z 
Čech, Moravy či Slovenska. Cílem projektu Ţivé chrámy, 
který se bude konat od 8. do 17. července 2011,  je 
zprostředkovat návštěvníkům kostela duchovní kontext 
sakrálních památek. Ubytování a obědy budou zajištěny 
v jezuitské komunitě při kostele sv. Ignáce na Karlově 
náměstí. Hlásit se můţe kaţdý, znalost nějakého 
světového jazyka je výhodou, ale není nezbytně nutná. 
Formace bude probíhat podle sloţení komunity nejspíš 
česky a italsky. Není třeba předchozích znalostí z dějin 
umění ani historie. Je však nezbytná touha odhalit a 
zvěstovat krásu víry. Sraz je v pátek 8. července v 18.00 
v jezuitské rezidenci na Ječné ulici, od 8. do 10. července 
proběhne příprava, 11. - 16. července se budou konat 
prohlídky kostela. Součástí programu je i společná 

modlitba a ţivot v komunitě. Akce bude zakončena 
17. července slavnostní bohosluţbou. Cena  1575,- 

Kč (ubytování a obědy). S sebou si kaţdý musí přivézt spacák. Pořádá VKH Brno a Česká 
provincie jezuitského řádu. Další informace a přihlášky: Lenka Češková, 
maddalena.ceskova@gmail.com. 

Stíny dají se v běh – foto Jana Drengubáková 

http://salvator.farnost.cz/index/audio-zaznamy-kazani-tomase-halika


4 

 

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. Podepsané přihlášky posílejte do 15. června 
poštou na naši farní adresu. 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ KRYPTA 

Váţení přátelé, i během akademických prázdnin Vás 
srdečně zveme na modlitební setkání s Písmem a 
zpěvy z Taizé. Tato společná modlitba je otevřena 
kaţdému bez ohledu na věk, nebo ţivotní či duchovní 
zkušenost. Setkání probíhají třetí středu v měsíci (tj 
20.7., 17.8., 21.9.) od 19h v kryptě kostela 
Nejsvětějšího Salvátora (vstup bočním vchodem u 
sakristie). 

 

 

KLUB PRVNÍ POKUS 

V tomto akademickém roce setkání klubu První pokus končí. V polovině června plánujeme závěrečný 
táborák, který ukončí letošní činnost tohoto otevřeného společenství VKH Praha. Scházet se pak 
začneme opět na začátku října. 

PRAVIDELNÉ LETNÍ 

KONCERTY DUCHOVNÍ HUDBY 

V NAŠEM KOSTELE 

Srdečně zveme všechny farníky 
k poslechu pravidelných koncertů 
duchovní hudby v podání Roberta 
Huga a souboru Capella regia. 
Farníkům a jejich přátelům je 
umoţněna speciální sleva 
(150Kč/vstupenku). Více informací 
po mších u kostelníků. 

Program: pondělky aţ čtvrtky 
varhanní koncert, pátky a soboty: 
barokní hudba a Čtvero ročních 
období. Koncerty začínají vţdy od 
18.00, ve vybraných dnech pak i 
od 22.00. 

Pod závojem, foto Michaela Pluskalová 

Nahlíží do oken -  Foto Jana Drengubáková 

Pod závojem – foto Michaela Pluskalová 
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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: 
Radwanski@kaad.de. S případnými dotazy se můţete 
také obrátit na české partnerské grémium KAAD při 
České křesťanské akademii, pí Havlínová, 224 917 210, 
cka@omadeg.cz. 
 
 

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 1  

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. 

Novinky:  Rozšířené filmové exercicie s Terrencem Malickem 
Petr Vacík se vrací do ČR a rozšiřuje zaběhlou formu filmových exercicií o moţnost jedné 
interpretativní přednášky denně s debatou účastníků, meditaci se soundtrackem a moţnost 
vidět film podruhé. První dva kurzy tohoto typu budou s filmy legendárního reţiséra T. Malicka. 
Toto léto proto doporučujeme zajít na jeho nový film Strom života. Sledujte nabídku od srpna 
dále. 
 

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, Kolín 
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, Kolín 

Studna vody živé –  
foto Alexandra Lammelová 

mailto:Radwanski@kaad.de
mailto:cka@omadeg.cz
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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. 

 

Novinka v přihlašování na kurzy vypsané 
na srpen-říjen přes adresu 
meditace@gmail.com: V rámci snahy 
uspokojit i zájemce s „pomalejší odezvou“ 
otvíráme speciální přihlašovací okno do 20. 
června (i po tomto datu bude se moţno 
ucházet o potenciální zbylá místa). V tomto 
okně nebude záleţet jen na Vaší rychlosti, 
s jakou se přihlásíte (coţ byl důvod „příliš“ 
rychle obsazených kurzů), nýbrţ také na 
individuální komunikaci s vedoucím kurzu. 
Jinými slovy vyzkoušíme, jak to bude fungovat 
bez pravidla „Kdo se dřív přihlásí, ten jede.“ 

 

 

24.-28.8. Filmové exercicie s filmy Terrence Malicka, Kolín 

Individuální meditace nad filmem (s návodem), kaţdý večer jeden film, dopolední přednáška a debata 
o filmu, odpoledne moţnost vidět film znovu. Moţnost denní bohosluţby a individuálního rozhovoru 
s vedoucím kurzu.  
St 18.00 aţ Ne odpoledne, Kolín, vede Petr Vacík SJ, přihlášení na meditace@gmail.com 

 

2. – 4.9. Duchovní  víkend pro nově pokřtěné a biřmované, Kolín 
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. Pá 18.00 aţ Ne 
odpoledne, Kolín, vede Jan Regner SJ, přihlášení na meditace@gmail.com 

 

15.- 18.9. Meditativní exercicie, Kolín 
Víkend duchovních cvičení a společných meditací s moţností individuálních rozhovorů. 
Čt 18.00 aţ Ne odpoledne, Kolín, vede Petr Vacík SJ a Denisa Červenková CSTF, přihlášení na 
meditace@gmail.com 

 

7.- 9.10. Ignaciánská rekolekce k začátku akademického roku, Kolín 
Individuální doprovázení. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ, přihlášení na 
meditace@gmail.com. 

 

26.-30.10. Filmové exercicie s filmy Terrence Malicka, Kolín 
Detaily stejné jako u kurzu s datem 24.-28.8., zde bude doprovázet i Jan Regner. 

Foto Michaela Pluskalová 

Jezte přátelé a pijte            -   foto Michaela Pluskalová 
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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”. 
Exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, max. počet 
účastníků je 12-16, reagujte tedy rychle. 

Kaţdé úterý 20.15 tichá meditace (do konce června) 

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 SALVÁTORSKÉ  NA KARMELU EDITH STEIN  

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  
5.5. 

19.00 Terezie Avilská: Cesta dokonalosti. Cyklus duchovní četby. Kaţdý druhý 
čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org. 

30.5. 
(po) 

19.00 Pozdnějarní soirée  s tématem Love Songs. Hudební večer. Vaše 
aktivní přispění (z jakéhokoliv hudebního ţánru) je vítáno. Koná se na 
zahradě Karmelu v Košířích. 

20.-
22.5. 
so-ne 

 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).  

Po zemi se objevují květy –  
foto Dana Peterková 

mailto:meditace@gmail.com
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI  
 

B O H O S L U Ţ B Y :  

Neděle  
14.00 mše sv.  

20.00 studentská mše sv.  

Úterý  19.00 studentská mše sv.  

Čtvrtek  20.00 adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem  
 

P R A V I D E L N Ý  T Ý D E N N Í  P R O G R A M  D O  2 4 . 6 . 2 0 1 1 !  

Úterý 

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) 

Středa 

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) 

Čtvrtek 19.00 sportovní klub Lazar Betánie (ZŠ Umělecká) 

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

1.6. stř 14-17 Příprava výstavy fotomaratonu – přijďte si zarámovat své fotky. 

2.6. čt 19.00 Mše sv. - Nanebevstoupení Páně - celebruje P. Jan Regner SJ. 

3.6. pá 11.00 Svatba a mše Zbyněk Berka a Štěpánka Junová. 

5.6. 
 

21.15 Otevření výstavy fotomaratonu na ochoze. 

7.6. út 20-21.30 Cyklus o manţelství - spiritualita manţelství (ThLic.Mgr. Jaroslav 
Lorman ThD.). 

11.6. so  13-16 Oslava dvacetiletí salvátorské scholy. Pouze pro zvané či bývalé 
členy scholy. 

14.6. 
út 

 

19.00 Schola doprovodí mši sv. africkými spirituály. 

20-21.30 Cyklus o manţelství – manţelský slib a svatební obřad (M.Staněk). 

20.00 Večer pro dobrovolníky v Krásných ztrátách. 

18.6. so 
10.30 Svatba Irena Veselá a Jan Saidl 

12.00 Svatba Marie Machová a Jiří Tvrdoň 

21.6. út 20-21.30 Cyklus o manţelství – psychologie partnerského vztahu (Jakub 
Hučín). 

23.6. čt 19.00 Mše sv. - Těla a Krve Páně. Celebruje Mons. Tomáš Halík. 

26.6. ne 
20.00 Slavnostní bohosluţba na ukončení akademického roku. 

21.15 Neformální agapé v sakristii. 
 

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  10.00-17.00 Kostel otevřen k  prohlídkám či tiché modlitbě.  
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