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zdarma

Salvátorští na svazích Olivetské hory, v pozadí Jeruzalém

TELEGRAFICKY:
● Poutníci z naší farnosti se šťastně vrátili z Izraele plni duchovních i jiných záţitků,
podělí se s vámi o fotky a vyprávění v úterý 3.4. ve svatém týdnu po mši od 20 hodin.
Cestu do Izraele všem velmi vřele doporučují.
● Popelec umělců měl velmi pozitivní ohlasy mezi veřejností, jeho záznam (včetně
předtočených vstupů) je moţné shlédnout v archivu České televize.
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A K T U A L I T Y

V jeskyni Narození v Betlémě

TOMÁŠ HALÍK OCENĚN VYSOKÝM POLSKÝM STÁTNÍM VYZNAMENÁNÍM
Prezident Polské republiky Bronislaw Komorowski udělil prof. Tomáši Halíkovi vysoké státní
vyznamenání - Rytířský kříţ řádu za zásluhy Polské republiky jako uznání za výjimečný přínos
k rozvoji polsko-českého kulturního dialogu a spolupráce s katolickými kruhy. Tomáš Halík
udrţoval kontakty s polskými katolickými intelektuály, disidenty a představiteli církve před
r. 1989, v r. 1990 připravoval první návštěvu papeţe do Československa a spolupracoval
s Janem Pavlem II. jako konzultor Papeţské rady pro dialog s nevěřícími. V letech 19912011 prof. Halík v Polsku publikoval 11 knih a mnoţství časopiseckých článků a rozhovorů,
často přednášel na odborných konferencích a je zván polskými biskupy přednášet a vést
duchovní cvičení pro kněze a studenty bohosloví. V r. 2007 obdrţel ve Varšavě cenu polských
knihkupců Fénix za nejlepší knihu zahraničního autora a v r. 2011 ve varšavské synagoze
čestný titul Člověk smíření za zásluhy o křesťansko-ţidovský dialog.
Rytířský kříţ za zásluhy předá 14. března Tomáši Halíkovi v zastoupení prezidenta republiky
velvyslanec Polské republiky v Praze Jan Pastwa.

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČER NEŠKODNÉ PŘÍBĚHY VILLYHO SØRENSENA 19.3. (20.00)
Uslyšíte groteskní příběhy významného dánského povídkáře, estetika a literárního kritika
Villyho Sørensena (1929-2001). Autor se pomocí ironie a groteskní nadsázky snaţí reflektovat
moderní svět a jeho civilizační problémy. Fantastičnost některých obrazů autorovi umoţňuje
dospět aţ k hlubokým myšlenkám či filosofickým spekulacím. Nečiní tak ale na úkor
srozumitelnosti. Sørensen bývá často přirovnáván k Franzi Kafkovi, a proto neváhejte a přijďte
si poslechnout dánského Kafku, určitě Vám neuškodí!
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FILMOVÝ KLUB: ROZCHOD NADERA
SIMIN 21.3. (19.00)

A

ve spolupráci s MKP vás zveme na další
část salvátorského filmového klubu do
Městské knihovny. Tentokrát bude k vidění
íránský film z roku 2011 od reţiséra
Asghara Farhadi, (persky s českými titulky,
120 min) a následovat bude přednáška s
diskusí, kterou bude moderovat Mgr. Lukáš
Jirsa, Ph.D. Strhující manţelské drama ze
současného Íránu ukazuje, jak fatálně
mohou být lidské osudy a rodinné vztahy
ovlivněny společenskými předsudky a
přísným právním systémem. Manţelská
dvojice, Nader a Simin, čelí ţivotnímu
rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich vztah,
ale především budoucnost dcery Termeh…
Výběr z ocenění: Berlinale, Zlatý glóbus a
Oscar za nejlepší zahraniční film.
Vstupné: 70 Kč, Velký sál Městské knihovny
v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
Předprodej v pokladně MKP (po – pá od 14
do 20 hod.), tel.: 222 113 425, 222 113 377,
online rezervace: www.mlp.cz

Obnova křestních slibů v Jordánu

SEMINÁŘ O MEZILIDSKÉ KOMUNIKACI A SPIRITUALITĚ 22.4. (14.00-19.00)
Zveme na nedělní odpolední seminář o komunikaci v mezilidských vztazích. V rámci programu
budeme debatovat o komunikaci v partnerských, rodinných i pracovních vztazích; jejich
úskalích i efektivním rozvíjení, a to zejména z pohledu křesťanské spirituality. Program vhodný
pro kaţdého, kdo usiluje o zkvalitnění vztahů ve svém okolí. Doprovázejí Adéla a Petr
Muchovi. Podrobnější informace budou včas oznámeny, prosíme o předběţné potvrzení
zájmu na muchovi@farnostsalvator.cz.

EKOLOGICKÝ PŮST
Existují různé formy postu, my jsme se letos rozhodli připojit se k „půstu od aut“. Vybízíme
tímto všechny řidiče, aby pouţívali osobní vozy co nejméně a raději se poohlédli po
alternativních způsobech přepravy. Podobné postní iniciativy probíhají v zahraničí jiţ několik
let. Cílem je uvědomit si svou zodpovědnost za Boţí stvoření a podle toho také jednat. Svým
kaţdodenním (často neuvědomělým) jednáním způsobujeme přírodní katastrofy na celém
světě - oteplování země, stejně jako velké teplotní výkyvy, jsou z velké části způsobeny
nekontrolovaným nárůstem automobilové dopravy. Vědci uţ dlouho upozorňují, co bychom
měli dělat, aby se následky těchto změn staly snesitelnějšími pro nás i pro budoucí generace.
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Ke změně zaběhnutého reţimu nedojde ze dne na den, proto je postní období vhodné svou
délkou i pro vytvoření určitého návyku. Lze se samozřejmě připojit s jakoukoli jinou variantou
ekologického půstu – např. omezení nákupu věcí dováţených z velmi vzdálených oblastí,
podporou místních výrobců a prodejců, omezením svícení neúspornými ţárovkami či sníţením
teploty topení v místnosti alespoň o jeden stupeň celsia. Budete-li se chtít podělit o tip na
ekologický půst, můţete k tomu vyuţít speciálně vyhrazenou nástěnku v prostoru mezi
kostelem a sakristií, kam můţete připíchnout svůj tip či se nechat inspirovat.

NĚMECKÁ KONVERZACE V KRYPTĚ 16.00 - 18.00
Počínaje letním semestrem začíná v kryptě (případně v sakristii) německá konverzace nad
biblickými tématy. Máte-li zájem, můţete přijít přímo na místo a domluvit se na podrobnostech.

SALVÁTORSKÝ SALON (DO 4.4.2012)
Vernisáţí v neděli 29.1. byl v našem kostele zahájen Salvátorský salon, který prezentuje
17 amatérských i profesionálních autorů z řad naší farnosti. Svá díla vystavují: Magdalena
Bartáková, Matěj Forman, Patrik Hábl, Klára Jirsová, Martin Kalný, Otakar Karlas, Františka
Lachmanová, Anna Leschingerová, Miroslav Lörincz, Pavlína Lörinczová, Zuzana Malénková,
Robert Palúch, Terezie Regnerová, Barbora Stonišová, Jáchym Šerých, Kristina Vesková,
Marek Hlaváč. K salonu vyšel také skromný katalog, který je k dostání na místě. Díla budou
vystavena na ochozech kostela a zvuková instalace v kryptě do 4. 4. 2012 vţdy v neděli od
15 do 15.30 a od 21 do 21.30 a v úterý od 18 do 19 hodin. Přijďte se podívat, stojí to za to.

POSTNÍ PLÁTNO V NAŠEM KOSTELE
(Popeleční středa – Velikonoce 2012)
Postní plátno přidává k půstu těla i půst zraku.
Podle starého církevního zvyku zahaluje
nejposvátnější část kostela: presbytář a hlavní
oltář se svatostánkem po celou dobu postní.
Zatím nejvýraznější z řady současných
vizuálních intervencí do prostoru akademického
kostela Nejsv. Salvátora se opírá právě o tento
starobylý církevní zvyk. Pozdně středověká
postní plátna byla bohatě posetá výjevy,
znázorňujícími jako biblia pauperum – bible
chudých dějiny spásy. Známé je např. Velké
ţitavské postní plátno z roku 1472 s devadesáti
biblickými
zobrazeními od Stvoření po Poslední soud.
Nejstarší postní plátna, která se objevují uţ na
přelomu tisíciletí, však byla prostá, v přírodních
barvách bez jakýchkoli ilustrací či symbolů kříţe.
Nové salvátorské postní plátno o rozměrech 6 ×
12 m se inspiruje právě touto původní
jednoduchostí a jasností. Připomíná podle
starých výkladů jak jeruzalémskou chrámovou oponu, která se roztrhla o Velikonocích ve chvíli
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Jeţíšovy smrti, alegoricky pak mlhavost Starého
zákona před příchodem zákona Nového či
skrytost Jeţíšova Boţství, tak také – v určitém
kontrapunktu
k
úctě
vystavované
či
pozdvihované eucharistie – porušenost člověka
a
jeho
neschopnost
dohlédnout
nejposvátnějších skutečností. Eucharistie se
původně slouţila samozřejmě za postním
plátnem. Tento dynamický – či chcete-li
ikonoklastický – aspekt má v sobě něco velice
současného. Ukazuje relativitu našeho poznání
a vlastních schopností. Pro někoho můţe
ohromné bílé plátno, které jako cizorodý prvek
ruší
teplou
barokní
zdobnost
kostela,
znázorňovat mrazivou mlhu zoufalství, kdy jeden
neví, jak dál, kdy je mu přímo zatarasena cesta
do budoucnosti a vzata veškerá víra a naděje ve
smysluplnost vlastní existence. Někdo naopak
můţe v této „prázdné stěně“ spatřit jediný moţný
současný způsob, jak znázornit práh k
transcendenci. Jak jednou napsal Romano
Guardini, správně formované prázdno prostoru
a plochy není pouhou negací obraznosti, nýbrţ jejím protipólem. Vztahuje se k obraznosti
podobně jako mlčení ke slovu. Jakmile se mu člověk otevře, pocítí v něm tajuplnou
Přítomnost. Vyjadřuje aspekt posvátna, který nelze zachytit tvarem a pojmem.
Norbert Schmidt

KÁZÁNÍ NA NAŠEM WEBU
Pokud jste nestihli nedělní
kázání nebo jej chcete jen
zprostředkovat druhým, není
třeba se doţadovat nahrávek či
převyprávění. Na farním webu
totiţ pod odkazem KÁZÁNÍ
naleznete bohatý archiv homilií
našich kněţí, který bývá
aktualizován (díky obětavé
práci
Lukáše
Peterky)
zpravidla do 24 hodin po
příslušné mši sv. Zatím se
nepočítá s moţností staţení
nahrávky, kázání je moţné si
pouze poslechnout.
Rybář na Genezaretském jezeře
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KLUB PRVNÍ POKUS
12.3. a 26.3. (19.00)
První pokus je otevřené
společenství studentů, které
navazuje
na
tradici
Vysokoškolského katolického
hnutí v Praze. Pravidelně se
potkáváme kaţdých 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.

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ
Váţení přátelé, v průběhu
celého roku 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 kaţdou
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
Výsledek našich modliteb za déšť pro Svatou zemi

SBÍRKA NA CHARITNÍ ČINNOST V ARCIDIECÉZI 18.3.
V roce 2011 bylo vybráno 572 119,- Kč a celá částka byla pouţita v souladu se zřízeným
fondem charitativní a humanitární pomoci Arcibiskupství praţského.
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Duchovní cvičení a rekolekce

Meditace v poušti
Speciální víkend pro zájemce o vedení skupin:
16.-18.3. víkend pro koordinátory skupin, Ţelezná Ruda
Pořádáme víkendový seminář pro koordinátory a vedoucí skupin (jako např. skupina
absolventů biřmování, debatní a modlitební skupiny...). Organizují Adéla a Petr Muchovi,
přihlášky na: muchovi@farnostsalvator.cz.
Duchovní víkendy pro katechumeny a biřmovance:
9.-11.3., Vinoř, víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance II a, doprovázejí Mons. Halík a
M. Staněk.
23.-25.3., Vinoř, víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance II b, doprovázejí Mons. Halík
a M. Staněk
30.3.-1.4.2012, Loreta Praha, víkend pro rychlé biřmovance III., doprovázejí manţelé
Muchovi. Přihlášky na: muchovi@farnostsalvator.cz.
18.-20.5.2012 víkend mystagogie nejen pro absolventy biřmování, Jiřetín pod Jedlovou,
doprovázejí Adéla a Petr Muchovi, přihlášky na: muchovi@farnostsalvator.cz.
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Nadcházející kurzy Duchovních cvičení a rekolekcí pro kaţdého:
Níţe uvedené kurzy slouţí k prohloubení našeho duchovního ţivota, naší modlitby a meditace
i naší kreativity a vnímavosti vůči druhým. Většina kurzů se koná v jezuitském exercičním
domě v Kolíně (Kutnohorská 26). Ceny jsou uvedeny vţdy za celý kurz zahrnující ubytování a
plnou penzi. Další informace můţete získat na adrese meditace@farnostsalvator.cz, v případě
potřeby i na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa Červenková), 737 028 900 (Jan Regner SJ) a
603 714 338 (Petr Vacík SJ). Přihlašujte se pouze e-mailem na uvedené adrese a uvádějte
název a datum kurzu v „předmětu”. Na kaţdý kurz se přihlašujte samostatným emailem.
Jiţ obsazené kurzy:
Mezi duší a Duchem
7.-9.3.(st-pá) Kolín,
OBSAZENO.
Kontemplativní víkend
9.-11.3. (pá-ne) Kolín,
OBSAZENO.
Postní dvojvíkend
16.-18.3. + 23.-25.3, Kolín.
OBSAZENO.
Jednodenní exercicie s
filmem 18.3. (neděle)
Praha. OBSAZENO.
Postní exercicie
uprostřed všedního dne
22. 2. -1.4. OBSAZENO.

Filmové exercicie velikonoční, 28.3.-1.4. (st 18.00 – ne odpoledne) Kolín
Jedná se o filmovou verzi Ignaciánských exercicií: Individuální meditace nad filmem a jeho
interakcí s naším nitrem (s návodem, kaţdý den jeden film). Individuální doprovázení.
Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na
meditace@farnostsalvator.cz.
Ignaciánské exercicie, 15.-22.4. (ne-ne) Kolín
Týdenní ignaciánská duchovní cvičení s kompletně individuálním přístupem a doprovázením.
Není vhodné pro úplné začátečníky. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ. Studenti
2.900 Kč, ostatní 3.250 Kč. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz.
Filmové exercicie pro pokročilejší, 27.4.-1.5. (pá 18.00 – út odpoledne; út je státní
svátek) Kolín
Jedná se o filmovou verzi Ignaciánských exercicií: Individuální meditace nad filmem a jeho
interakcí s naším nitrem (s návodem, kaţdý den jeden film). Není vhodné pro ty, kdo ještě
neabsolvovali ţádné filmové exercicie. Individuální doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a
Scarlett Vasiluková-Rešlová. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na
meditace@farnostsalvator.cz.
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Zasvěcený ţivot: mezi modlitbou a činností, 4.-8.5. (pá-út) Kolín
Rekolekce věnovaná základním tematikám řeholního ţivota (modlitba, společný ţivot, sluţba
atp.). Její součástí jsou rozhovory, meditace, společná liturgie, duchovní četba a práce.
Určeno mladým ţenám, které se snaţí rozlišit, zda mají povolání k zasvěcenému ţivotu.
Doprovází sestry z Karmelu Edith Steinové a P. František Hylmar SJ. Studenti 1.500 Kč,
ostatní 1.900 Kč. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz.
Mezi duší a Duchem III., 17.-19/20. 5. (čt-so/ne) Kolín
Rekolekce zaměřená na sebepoznání osobnosti s cílem vyuţít získaných informací k práci na
sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. Kurz je určen pouze těm,
kteří absolvovali Víkend mezi duší a duchem I., půjde o další prohloubení práce s
enneagramem, zaměříme se zejména na moţnosti rozvoje kaţdého ennea-typu. Společná
práce skončí v sobotním odpolednem, v klášteře je však moţno setrvat aţ do neděle.
Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková. Studenti 1.000/1.350 Kč,
ostatní 1.300/1.750 Kč. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz.
Sádhana pro začátečníky, 25.-27.5. (pá 18.00 – ne odpoledne) Kolín
Jednoduchá společná i individuální duchovních cvičení podle indického jezuity Anthony de
Mella SJ, známých pod jménem Sádhana – Cesta k Bohu. Tento víkend cvičení v meditaci je
vhodný zvláště pro začátečníky na cestě modlitby a meditace. Doprovází Petr Vacík SJ.
Studenti 800 Kč, ostatní 1.000 Kč. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz.
Kontemplativní víkend, 8.-10.6. (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 a Jan Regner SJ. Studenti 800 Kč, ostatní 1.000 Kč.
Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz.
Filmové exercicie, 20.-24.6. (st 18.00 – ne odpoledne) Kolín
Jedná se o filmovou verzi Ignaciánských exercicií: Individuální meditace nad filmem a jeho
interakcí s naším nitrem (s návodem, kaţdý den jeden film). Individuální doprovázení.
Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na
meditace@farnostsalvator.cz.
Kreativní exercicie, 2.- 6. 7. (po-pá) Kolín
Kurz je určen především pro ty, kteří chtějí zkusit zapojit svou kreativitu k sebevyjádření a
modlitbě. Vedle podnětů k meditaci budou mít účastníci moţnost vyuţít výtvarných potřeb.
Součástí exercicií bude také bibliodrama a individuální doprovázení. Doprovází Mireia
Ryšková z KTF UK a P. Jan Regner SJ. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. 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 ţivot, manţelství, kněţství, samota). Předpokladem je znalost základních principů
exercicií (nemělo by jít o první exercicie v ţivotě), 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. Studenti 2.900 Kč, ostatní 3.250 Kč. Přihlášení na
meditace@farnostsalvator.cz.
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Otevřený klášterní týden, kdykoli mezi 17.-26.8. v Kolíně
Můţete přijet kdykoli (po dohodě a rezervaci) a strávit nějaký čas (4 aţ 9 dní) v kolínském
klášteře. Ten se na devět dní promění v komunitu s pravidelným rytmem společné liturgie,
osobní i společné meditace, studia, práce a odpočinku. Individuální doprovázení: Petr Vacík
SJ a Jan Regner SJ. Studenti 450 Kč první noc, 350 Kč další noci; ostatní 550 Kč první noc,
450 Kč další noci. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz.
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
novou exerciční
adresu:
meditace@farnostsalvator.cz

KNIHOVNA
Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převáţně náboţenské 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 leţet v sakristii.
AKCE NEJEN 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

st

18.00

čt

19.00

eucharistie + agapé. Po mši je moţné zůstat na čaj, kafe, drobné
pohoštění podle liturgické doby, momentálních moţností domu či štědrosti
příchozích. Celebrují Libor Ovečka SDB, nebo Jan Regner SJ, Petr Vacík
SJ, Jan Poříz OCD, Prokop Broţ (KTF UK).
eucharistická oslava + nešpory. Po mši sv. je moţné se připojit k dalším
modlitbám řeholní komunity. Celebruje Petr Glogar OCD/Pavel Pola OCD.
Jan od Kříţe: Výstup na horu Karmel. Cyklus duchovní četby. Kaţdý
druhý čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org.
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Jak se k nám na Karmel dostanete:
jste-li uţ 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).

BŘEZEN NA KARMELU
15.3.

čt

21.3.

stř

Bude upřesněno na
webu.

Četba z děl duchovních klasiků
Pokračujeme četbou druhé knihy Výstupu na horu Karmel od sv.
Jana od Kříţe.
Rekolekce pro maminky s malými dětmi. Doprovází Ludmila
Stane. Další info poskytne: theodoraheller@gmail.com.
Ţidovský večer. Datum bude upřesněno na webu
www.cestanahoru.org.

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 pište: karmelitky@gmail.com či volejte: 257
21 24 26 (sestra Denisa).

Postní plátno při popeleční bohoslužbě 22.2. 2012

11

Z KALENDÁŘ E F ARNO ST I
BOHOSLUŢBY A DUCHOVNÍ SERVIS:
14.00
20.00
17.00 -18.30
17.00 -18.50
19.00
20.15-21.00
20.00

Neděle
Pondělí
Úter ý
Čtvrtek

mše sv.
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Petr Vacík SJ, krypta)
duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, krypta)
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář)
adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM:

20.00
20.15
7.00
19.00
16-18
19.00

Úterý
Středa
Čtvrtek

kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další)
tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková)
chorální ranní chvály v kryptě
modlitební setkání v kryptě
německá konverzace (krypta/sakristie, p. Zima)
sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7)
DALŠÍ PROGRAM

–

BŘEZEN

2012

6.3.

út

19.00

Schola doprovodí mši sv. postními zpěvy salvátorských autorů.

11.3.

ne

21.15

Kafe po mši s hudebním doprovodem kapely Marcipán.

12.3.

po

19.00

Klub První pokus v Kryptě.

19.3.

po

20.00

21. 3.

stř

19.00

25.3.

ne

20.00

Literárně hudební večer v kryptě.
Filmový klub: Rozchod Nadera a Simin. (Velký sál Městské
knihovny). Moderuje Petr Vacík SJ.
Vstup do katechumenátu (Celebruje Mons.Václav Malý).

26.3.

po

19.00

Klub První pokus v Kryptě.

18.00
18.00
21.00
20.00

Mše sv. na památku Večeře Páně.
Velkopáteční obřady.
Velikonoční Vigilie.
Biřmování rychlých biřmovanců.

VÝHLEDOVĚ:
5.4.
6.4.
7.4.
22.4.

čt
pá
so
ne

WEBOVÉ STRÁNKY MÁME NA NOVÉ DOMÉNĚ: www.farnostsalvator.cz
FACEBOOK: facebook.com/akademicka.farnost.praha

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