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

 89/ leden                          A.D. 2012    

z d a r m a  

 
 

Vaši Tomáš Halík, Jan Regner SJ, Petr Vacík SJ, Marek O.Vácha, Denisa Červenková CSTF, 
Martin Staněk, Robert Hugo, Eva Bublová, Petr Mucha, Adéla Muchová, Patrik Pikálek, Jan 
Krajč, Paula Jirsová Fassati a další. 
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VÁCLAVE, DĚKUJEME! 

Requiem za zemřelého prezidenta Václava Havla se v našem kostele v úterý 20.12. účastnilo 
cca 1500 lidí, mezi nimi také bratr zemřelého prezidenta Ivan Havel s manželkou Dagmar, 
ministr zahraničí kníže Karel Schwarzenberg, místopředseda senátu Petr Pithart s manželkou, 
rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl s manželkou a sr. Veritas Holíková SM. Smuteční 
bohoslužbu za zvuku Mozartova Requiem celebroval Mons. Tomáš Halík. Na internetu je 
k dispozici záznam celé smuteční bohoslužby, jak jej pořídil Český rozhlas.  

Touto bohoslužbou se naše farnost připojila k zármutku celého národa.  
Chceme poděkovat všem, kdo se na přípravě requiem nezištně a pohotově podíleli. Ukázalo 
se, že naše farnost má v sobě velký potenciál a ti, kdo byli v listopadu 1989 příliš mladí, aby 
se mohli účastnit demonstrací, takto mohli vyjádřit vděk tomu, kdo nám pomohl vybojovat 
svobodu. Toto poděkování jsme vyjádřili i transparentem na našem balkónu. 
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foto z Requiem Petr Neubert 
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TELEGRAFICKY: 

 

- Během adventního benefičního večera naší scholy, který proběhl v pondělí 12. prosince, se 
na projekt Siriri vybralo 7300,- Kč.  Sdružení Siriri tímto děkuje všem dárcům.  

- Během benefičního koncertu Orchestru a sboru Univerzity Karlovy, při kterém v našem 
kostele zazněla Rybova mše vánoční, se na podporu liturgické hudby v našem kostele vybralo 
10 867,-Kč.  Děkujeme všem za solidaritu s kostelem, děkujeme Orchestru a sboru UK za 
vystoupení bez nároku na honorář. 

- Jak se již 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 za LDN a Jakubovi Dubovskému za VKH. 

- Statistická zpráva za rok 2011: počet pokřtěných dětí se letos vyšplhal na 29. O 
Velikonocích přijalo křest a biřmování 43 dospělých, 44 dalších přijalo o týden později svátost 
biřmování. Osm párů si udělilo svátost manželství. Pohřby byly v našem kostele dva. 

 
 

A K T U A L I T Y  
 

 

WEBOVÉ STRÁNKY MÁME NA NOVÉ DOMÉNĚ:  www.farnostsalvator.cz    

MŮŢETE NÁS NAVŠTÍVIT TAKÉ NA FACEBOOKU: facebook.com/akademicka.farnost.praha 

 

e-adresy jednotlivých členů farního týmu mají zpravidla tvar: příjmení@farnostsalvator.cz 

 

VÁNOČNÍ PROGRAM V NAŠEM KOSTELE 
 

Půlnoční mši sv. 24.12. ve 24.00 bude sloužit Mons.Tomáš Halík.  Zazní Missa Nativitatis 
Jana Dismase Zelenky v podání souboru Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga.  
 

V den Slavnosti Narození Páně v neděli 25.12. se budou konat mše sv. ve 14 a ve 20 
hodin, stejně tak i na Slavnost Matky Boţí Panny Marie v neděli 1.1. 2012.   
Jiné bohoslužby se ve Vánočním týdnu v našem kostele nekonají.  

Také veškerý další program ve vánočním týdnu (26.12. – 31.12.) odpadá. 

 

LITERÁRNĚ - HUDEBNÍ VEČER 23.1.  (20.00) 

Smíření se se světem Edwarda Stachury 

Polský spisovatel, básník, překladatel a písničkář Edward Stachura (1937-1979) patří mezi 
významné spisovatele. Každý Polák ho zná ze školních lavic. Jeho tvorba je naprosto osobitá. 
V 60. a 70. letech byla opakovaně poctěna různými cenami. Stachurovy knihy jsou vlastně 
poezií života, poezií drobných skutečností, činností, dojmů, pocitů, myšlenek a idejí, z nichž se 
skládá prostý lidský život. Stachurova poezie i próza je psána proto, aby byla slyšena, proto 
neváhejte a využijte příležitosti trochu se "zklidnit" a zaposlouchat se do Stachurových textů. 
Na viděnou se těší Petr Janeš a Vilma Manová. 
 

http://www.farnostsalvator.cz/
http://facebook.com/akademicka.farnost.praha
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SALVÁTORSKÝ SALON – VERNISÁŢ 29.1. (21.15) 

Z neuvěřitelných 53 přihlášených vybrala odborná porota 17 autorů, jejichž díla budou 
vystavena na ochozech našeho kostela vždy půl hodiny před mší a půl hodiny po mši v neděli 
od 14 a 20hod a v úterý od 19hod. Vernisáž proběhne v sakristii po nedělní večerní mši sv. 
29.1.  2012 

 

KLUB PRVNÍ POKUS 16.1. a 30.1. (19.00) 

První pokus je otevřené společenství studentů, které navazuje na tradici Vysokoškolského 

katolického hnutí v Praze. Pravidelně se potkáváme každých čtrnáct dní při diskuzích nebo 

přednáškách o duchovních tématech. Organizujeme spolu také další nepravidelné aktivity, 

jako jsou poutě, návštěvy v LDN či liturgický Silvestr. Koná se pravidelně v Kryptě. 

 

7. SALVÁTORSKÉ SOIRÉE ANEB PLES AKADEMICKÉ FARNOSTI A VYSOKOŠKOLSKÉHO 

KATOLICKÉHO HNUTÍ  27.1.  
Ples se tentokrát uskuteční v sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci od 17 hodin. 
Vstupenky za cenu 220 Kč je možné rezervovat na info@farnostsalvator.cz. K tanci zahraje 
kapela Funny dance band, těšit se můžete i na bohatou tombolu. 
 

SALVÁTORSKÁ SCHOLA 
3.1.2012 doprovodí schola mši sv. skladbami B.Brittena - výběr z cyklu Ceremony of Carols a 
31.1. 2012  při mši sv. zazpívá americké spirituály. Zájemci o zpěv se mohou hlásit na farním 
mailu. 

 
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ 

Vážení přátelé, i v novém akademickém roce Vás srdečně zveme na modlitební setkání 
s Písmem a zpěvy z Taizé. Tato společná modlitba je otevřena každému bez ohledu na věk, 
nebo životní či duchovní zkušenost. Setkání probíhají každou středu od 19h v kryptě kostela 
Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1 (vstup bočním vchodem u sakristie). Společenství vede 
Pavel Svačina a Zita Purkrtová.  

Další informace:  spolecenstvikrypta.wordpress.com  nebo  purkrtova@gmail.com 

 
SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE  

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, může se volně zapojit do programu Lazara Betánie. Koná se 
v tělocvičně v ZŠ Umělecká ul. V Praze 7. Program: 18- 19 hod. fotbal, 20 - 21hod. volejbal. 
Podrobnosti na  www.lazar.borec.cz, kontakt: Dan Marek 603 863 266. 

 

ZÁZEMÍ PRO DĚTI V SAKRISTII 

Dáváme tímto na vědomí všem rodičům, že díky sponzorovi z řad farníků mohou během 
nedělní odpolední bohoslužby využít přebalovacího pultu, skládací postýlky, WC, hrací deky a 
hraček k přebalení a zabavení své ratolesti. V sakristii je možné díky reproduktoru slyšet mši 
sv. Prosíme rodiče, aby se zázemí nebáli vyuţívat. 

 
 
 

mailto:info@farnostsalvator.cz
mailto:purkrtova@gmail.com


6 

 

 

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  n a  p o d z i m  2 0 1 1  
Nové termíny a ceny duchovních cvičení. Všechny dosud vyhlášené kurzy jsou plné (až do 
22. února 2012 včetně). 
Upozorňujeme zájemce, ţe kolínský exerciční dům zvýšil plnou cenu na 500 Kč za první 
noc a 400 Kč za následující noci. Zdražení se netýká studentů, pro ně cena zůstává 400 Kč za 
první noc a 300 Kč za následující noci. 

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. Tyto kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního 
života, naší modlitby a meditace i naší kreativity a vnímavosti vůči druhým. Další informace 
můžete získat na adrese meditace@ farnostsalvator.cz  či na tel. 257 21 24 26 (sestra 
Denisa). Přihlašujte se pouze e-mailem na nové adrese meditace@farnostsalvator.cz, 
uvádějte název a datum kurzu v „předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla 
rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle. 

„Devotio postmoderna", 23.-26.2. (čt-ne) Kolín 
Tradiční duchovní cvičení křesťanské zbožnosti (inspirovaná středověkým hnutím Devotio moderna) 
pro člověka postmoderní doby. Vhodné pro ty, kdo teprve hledají cestu ke klasickým elementům 
katolické spirituality jako rozjímaní, modlitba růžence, adorace atd. (nebo s nimi mají problém a chtějí 
učinit vstřícný krok). Vedou Martin Staněk a Petr Vacík SJ. Studenti 1.000 Kč, ostatní 1.300 Kč. 
Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

Mezi duší a Duchem  7.-9.3.(stř-pá) Kolín 
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k 
nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření a duchovní růst. K sebepoznání budou použity 
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 položen 
i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa 
Červenková CSTF. 

 
Kontemplativní víkend, 9.-11.3. (pá-ne) Kolín 
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, 
tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací, tak pro zkušenější, kteří potřebují pouze čas a 
prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. Doprovází s. Denisa Červenková 
CSTF. Studenti 700 Kč, ostatní 900 Kč. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

 
Postní dvojvíkend, 16.-18.3. + 23.-25.3. (2x pá-ne) Kolín 
Kurz duchovních cvičení připravený přednostně pro ty, kdo stojí o delší navazující kurz, ale nemohou 
přijet v pracovních dnech. Druhý víkend bude navazovat na první. Obvyklá sestava polečných a 
individuálních cvičení a meditací s nadějí, že soustředění a čas na meditaci účastník najde i v 
pracovním týdnu mezi víkendy. Vedou Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 1.200-1.300 Kč, 
ostatní 1.600-1.700 Kč (pokusíme se vyhnout dvojímu placení ceny za "první noc"). Přihlášení na 
meditace@farnostsalvator.cz. 
 

 

Uspořádat si ţivot  8.-15.7. (ne-ne) Kolín 
Intenzivní ignaciánské exercicie určené v prvé řadě těm, kteří rozlišují své místo ve světě (zasvěcený 
život, manželství, kněžství, samota). Předpokladem je znalost základních principů exercicií (nemělo 
by jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen. Při přihlašování je třeba do mailu připojit 
také motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. 
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Kaţdé úterý 20.15 Tichá meditace. Probíhá vždy v úterý po mši svaté v Kryptě kostela 
Nejsv. Salvátora. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost 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@farnostsalvator.cz  

 

AKCE NEJEN 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 možné zůstat na čaj, kafe, drobné 
pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti 
příchozích. Celebrují Libor Ovečka SDB, nebo Jan Regner SJ, Petr Vacík 
SJ, Jan Poříz OCD, Prokop Brož (KTF UK). 

st 18.00 eucharistická oslava + nešpory. Po mši sv. je možné se připojit k dalším 
modlitbám řeholní komunity. Celebruje Petr Glogar OCD/Pavel Pola OCD. 

čt 19.00 Jan od Kříţe: Výstup na horu Karmel. Cyklus duchovní četby. Každý 
druhý čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org. 

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

 

LEDEN NA KARMELU 
 

16.1. 19.00 Přehlídka řeholníků: Malé sestry Jeţíšovy. Setkání s historií i 
současnou podobou řeholních komunit působících v pražské arcidiecézi. 
Hosty tohoto večera budou sestry žijící podle spirituality bl. Charlese de 
Foucaulda. 

18.1. 13 - 18 Setkání akademických maminek s malými dětmi. 

19.1. 19.00 Večer četby z děl klasiků duchovní literatury: Jan od Kříţe. Budeme 
číst první kapitoly spisu Temná noc. Knihu si přineste s sebou. 
Podrobnější info viz www.cestanahoru.org. 

 

Vedle toho je možné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na 
Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 (Praha-Košíře) a účastnit se „běžného 
provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva možná na níže 
uvedeném tel. čísle nebo mailové adrese. Podrobnější info k jednotlivým akcím najdete 
obvykle na www.CESTANAHORU.org, případně pište: karmelitky@gmail.com či volejte: 257 
21 24 26 (sestra Denisa).  

 

K N I H O V N A   
 

 

Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převážně náboženské literatury. 
Provozní doba: neděle 21.00 – 21.30 a úterý 18.30 – 19.00. 
Katalog dostupný z  www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.  
Na setkání se těší zatím Dária Paučíková a Radek Hýl (najde se někdo další?). 
Prosíme, nenechávejte zapůjčené knihy u kostelníků nebo volně ležet v sakristii.  

 
 
 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
http://www.cestanahoru.org/
mailto:karmelitky@gmail.com
http://www.krestane.cz/vkhpraha
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI  
 

 

B O H O S L U Ţ B Y  A  D U C H O V N Í  S E R V I S  ( M I M O  2 6 . - 3 1 . 1 2 ) :  

Neděle  

14.00 mše sv. 

19.20-19.50 svátost smíření nebo duchovní rozhovor  (P.Vacík nebo J. Regner) 

20.00 mše sv. 

Pondělí  17.00 -18.30 duchovní pohotovost (P. Petr Vacík SJ, Krypta) 

Úterý 

17.30 -18.50 duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, Krypta) 

19.00 mše sv. 

20.15-21.00 duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář) 

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  ( M I M O  2 6 . - 3 1 . 1 2 . ) :  

Úterý  
20.00 kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další) 

20.15 Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková) 

Středa 
7.00 chorální ranní chvály v Kryptě 

19.00 modlitební setkání v Kryptě  

Čtvrtek 19.00 sportovní klub Lazar Betánie 

 

D A L Š Í  P R O G R A M  –  P R O S I N E C / L E D E N  2 0 1 2  

24.12. so 24.00 Půlnoční mše sv. 

25.12. ne 14
00

 a 20
00

 Mše sv. -  Slavnost Narození Páně. 

1.1. ne 14
00

 a 20
00

 Mše sv. – Slavnost Matky Boží Panny Marie. 

3.1. út 19.00 
Mši sv. doprovodí naše schola skladbami B.Brittena - výběr z cyklu 
Ceremony of Carols. 

16.1. po 19.00 Klub První pokus v Kryptě. 

23.1. po 20.00 
Literárně hudební večer v Kryptě. Smíření se se světem Edwarda 
Stachury. 

27.1. pá 19.00 

7. salvátorské soirée aneb ples akademické farnosti a 
vysokoškolského katolického hnutí. Arcibiskupský palác – sál 
kardinála Berana. 

29.1. ne 21.15 Vernisáž salvátorského salonu a kafe po mši. 

30.1. po 19.00 Klub První pokus v Kryptě. 

31.1. út 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola americkými spirituály. 

 

VÝHLEDOVĚ: 

22.2. st  Popelec umělců 
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