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

 92/ duben                      A.D. 2012    

Z d a r m a  

 

 

 
Z chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě                                                                             (foto MS) 
 
 
Vážení a milí, 

zveme vás všechny k prožití letošních Velikonoc v našem kostele a přejeme vám přehojnost 

(„superabundantia“) Božích darů, plynoucích z tajemství prázdného hrobu. Kéž ta zdánlivě 

banální slova „není zde“, jež zazněla u odvaleného kamene, naplní vše srdce radostí. 

 

Vaše akademická farnost 
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A K T U A L I T Y  
 

 

Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w . f a r n o s t s a l v a t o r . c z    
 

 

-------V neděli 25. března vstoupilo rukama Mons. Václava Malého do katechumenátu čtyřicet 
adeptů křtu. Prosíme o modlitbu a doprovod na jejich cestě k událostem příštích Velikonoc.------ 
 

 

Ze setkání s Mons.Václavem Malým po přijetí do katechumenátu                                   (foto MS) 
 

CESTOPIS POUTNÍKŮ DO SVATÉ ZEMĚ 3.4. (20.00) 

V úterý Svatého týdne po studentské mši sv. zveme nejen katechumeny a biřmovance ke 
komentovanému promítání fotografií z cesty salvátorských poutníků do Svaté země. 
 

KRYPTA NA PETŘÍNĚ  (4.4. 18.00) 

Ve středu 4. dubna  vás společenství Krypta zve ke společné křížové cestě na Petříně. Sraz 
bude v 18.00 před bočním vchodem do kostela Nejsv. Salvátora na Studentském nádvoří. 
Společenství vede Pavel Svačina a Zita Purkrtová. Další informace: 
spolecenstvikrypta.wordpress.com  nebo  purkrtova@gmail.com. 
 
 

SETKÁNÍ S BRATREM WOJTKEM Z KOMUNITY TAIZÉ   17.4. (20.00) 

V rámci své cesty po České republice navštíví bratr Wojtek, který má na starosti ve 
francouzském Taizé české poutníky, i naši farnost, aby představil populární mezinárodní a 
ekumenickou komunitu. Účastní se mše sv., kterou doprovodí naše schola písněmi z Taizé a 
poté se v sakristii aktivně zúčastní debaty a promítání dokumentu o bratru Rogeru Schützovi. 

mailto:purkrtova@gmail.com
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FILMOVÝ KLUB 18.4. (19.00) AVATAR 

Zveme Vás na další pokračování filmového klubu tentokrát s filmem Avatar (USA 2009, James 
Cameron, anglicky, české titulky, 161 min.). Čeká vás projekce filmu a přednáška s diskusí, 
uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ.  Velký sál Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, 
Praha 1. Vstupné: 70 Kč. Předprodej v pokladně MKP (po – pá od 14 do 20 hod.), tel.: 
222 113 425, 222 113 377, online rezervace: www.mlp.cz 
Připravujeme: 16. 5. Kluk na kole 
 

SETKÁNÍ S MEZINÁRODNÍ KOMUNITOU JERUZALÉM 19.4. (18.30) 

Společenství Jeruzalém je moderní mnišská komunita, která vznikla v roce 1975 v Paříži a dnes 
působí v řadě evropských velkoměst (Brusel, Štrasburk, Řím, Florencie, Kolín nad Rýnem, 
Montreal, Varšava atd.). Klade si za úkol „rozvinout koberec modlitby na asfaltu velkoměst, 
hloubit v poušti měst oázy modlitby, mlčení a pokoje.“ 
Ve čtvrtek 19.4. zahájíme setkání v 18.30 společnými zpívanými nešporami komunity, 
následovat bude od 19 hodin přednáška bratra Benedikta o povolání a poslání komunity 
„Tajemství města“ s diskuzí. 
 

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 
každého, kdo usiluje o zkvalitnění vztahů ve svém okolí. Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. 
Podrobnější informace budou včas oznámeny, prosíme o předběžné potvrzení zájmu 
na muchovi@farnostsalvator.cz. 

 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA KE DNI ZEMĚ 24.4. (19.00)  

Hlavním kazatelem ekumenické bohoslužby, konané u příležitosti dne Země, bude Jiří Ort, farář 
sboru Církve českobratrské evangelické v Praze – Vršovicích. Bohoslužbu doprovodí sbor 
Gabriel. Následné debaty na téma „příroda ve městech“ se zúčastní Petr Hejl, starosta Prahy – 
Suchdola. Moderuje Leona Svobodová. Pořádá ekologická sekce České křesťanské akademie 
ve spolupráci s naší farností.  
 

VERNISÁŽ PROJEKTU JEDNO SVĚTLO 29.4. (21.15) 

Zveme vás na vernisáž výstavy výběru fotografií Roberta Vlka a Jindřicha Štreita z projektu 
"JEDNO SVĚTLO". Fotografie zachycují klienty Denního stacionáře Gaudium. Součástí výstavy 
budou ukázky z keramiky, vyrobené těmito klienty. Vernisáž přijede zahájit patron projektu 
Jan Budař. 
Výstava bude přístupná na ochozech kostela vždy v neděli půl hodiny po mši (15h – 15.30 a 
21h – 21.30) a v úterý hodinu před mší (18h – 19h). 
 

MÁME NOVÉHO KOSTELNÍKA 

Vítáme mezi námi novou posilu farního týmu Štěpána Hloucha. Štěpán v současné době 
studuje dálkově teologii a chystá se na studium arteterapie. Bude mít na starosti liturgii, 
technický provoz kostela a veškeré ostatní provozní záležitosti, které oko farníka jen tak 
nespatří.  
Patrikovi Pikálkovi přejeme vše dobré v dalším zaměstnání a těšíme se, že bude i nadále 
součástí farnosti. 

 

http://www.mlp.cz/
mailto:muchovi@farnostsalvator.cz
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Getsemanská zahrada                                                                                                   (foto MS) 

 

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 žitavské postní plátno z roku 1472 s devadesáti biblickými  

zobrazeními od Stvoření po Poslední soud. Nejstarší postní plátna, která se objevují už na 

přelomu tisíciletí, však byla prostá, v přírodních barvách bez jakýchkoli ilustrací či symbolů 

kříže. 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 Ježíšovy smrti, alegoricky pak mlhavost 

Starého zákona před příchodem zákona Nového či skrytost Ježíšova Božství, tak také – v 

určitém kontrapunktu k úctě vystavované či pozdvihované eucharistie – porušenost člověka a 

jeho neschopnost dohlédnout nejposvátnějších skutečností. Eucharistie se původně sloužila 

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 může 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 
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existence. Někdo naopak může v této „prázdné stěně“ spatřit jediný možný současný způsob, 

jak znázornit práh k transcendenci. Jak jednou napsal Romano Guardini, správně formované 

prázdno prostoru a plochy není pouhou negací obraznosti, nýbrž 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 
 

 

BIŘMOVÁNÍ 13.5. (20.00) 

V neděli 13. května nás ve 20 hodin poctí 
svojí návštěvou biskup Mons. Václav Malý, 
aby biřmoval ty, kteří se k této svátosti 
připravují již od října. Po mši sv. bude pro 
biřmovance a jejich kmotry možnost setkat 
se s o. biskupem v sakristii.  

CYKLUS O MANŽELSTVÍ  16.5.– 20.6. 
2012 

I v letošním roce pořádá naše farnost tzv. 
Cyklus o manželství – sérii přednášek, 
kterou lze chápat jako teoretickou přípravu 
snoubenců na manželství. Počínaje 16. 
květnem se setkání budou konat vždy ve 
středu od 18 hodin, a to do 20. června.  
Přednášky se konají v sakristii kostela 
Nejsv. Salvátora, vstup je z nádvoří 
Klementina. 

Mezi letošními přednášejícími jsou ThLic. 
Jaroslav Lorman Th.D., P. Marek Orko 
Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, PhDr. Petr 
Goldmann a  Mgr. Martin Staněk.  
Přednášky budou kroužit kolem témat 
partnerské komunikace, křesťanského 
pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, 
na řadu přijde i manželský slib a svatební 
obřad.  Abychom vyhověli velkému zájmu ze strany snoubenců, můžeme nabídnout pouze 
přednášky, ačkoliv bychom do budoucna rádi nabídli i práci v menších skupinách. 
Doporučujeme tedy ještě individuální rozhovor s oddávajícím knězem. 
Přihlášky v podobě uvedení jmen snoubenců a trvalého bydliště (pro možnost vydání 
osvědčení)  zasílejte  mailem na info@farnostsalvator.cz   nejpozději do 4. května 2012. 

 

KATHOLISCHER AKADEMISCHER AUSLÄNDER-DIENST (KAAD) 

Katolická akademická služba 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 žádné 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. 
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Další uzávěrka pro zaslání žádostí bude 30. června 2012 (o žádosti bude rozhodnuto v březnu 
2010). Formuláře pro žádost 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 můžete 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. 

 

KLUB PRVNÍ POKUS 2.4. a 23.4. (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. 

 
STUDENTSKÝ VELEHRAD 

Blíží se Studentský Velehrad 2012, jedenácté celostátní setkání vysokoškolských studentů na 
Velehradě. Více informací na www.studentskyvelehrad.cz nebo ve společenství První pokus. 

 

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, můžete přijít přímo na místo a domluvit se na podrobnostech. 
 

 

 

Golgota (Kalvárie) v chrámu Božího hrobu                                                                     (foto MS) 

mailto:Radwanski@kaad.de
http://kaad.de/deutsch/vorausoe.htm
mailto:cka@omadeg.cz
http://www.studentskyvelehrad.cz/


7 

 

V E L I K O N O Č N Í  O B Ř AD Y  A  L I T U R G I E  SV A T É H O  T Ý D N E 
 

Pro ty z vás, kdo se zúčastní 
obřadů Svatého týdne letos 
poprvé, uvádíme 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. 

Květná neděle (1.4. ,14 a 
20h) Připomínáme si slavný 
Ježíšův vjezd do 
Jeruzaléma. Bohoslužba 
začíná na nádvoří 
Klementina, kde se po krátké 
bohoslužbě slova světí 
ratolesti. (Prosíme, přineste 
si vlastní). V kostele 
pokračuje bohoslužba 
běžným způsobem, na místě 
evangelia se letos čtou 
Markovy pašije, při zmínce o 
ukřižování se pokleká. 

Středa (4.4., 17h) Společná 
bohoslužba pokání s 
následnou adorací a 
možností svátosti smíření 
nebo duchovního rozhovoru. 
K dispozici bude větší počet 
zpovědníků. 

Zelený čtvrtek (5.4. ,18h) 
Bohoslužba začne v kostele, 
naposledy zazní varhany a 
Gloria. Po kázání nastává 
obřad mytí nohou 
(ustanoveným 12 mužům). 
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. 

Velký pátek (6.4.,18h) Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých 
se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání 
kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá 
„Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích 
vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá 
eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání. Po obřadech bude 
ještě možnost vyslechnout oratorium Jana Dismase Zelenky Attendite et Videte v podání 
souboru Capella Regia Praha. 

Prázdný hrob v Syrské kapli chrámu Božího hrobu (foto MS) 
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Velikonoční vigilie (7.4.,21h) Začíná se na nádvoří Klementina, je možné si u vchodu do 
kostela vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje 
velikonoční svíce - paškál. Na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ se odpovídá „Sláva Tobě Pane“. Po 
příchodu do setmělého kostela začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje 
bohoslužba 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 i křestní bohoslužba, při níž bude pokřtěna jedna dospělá katechumenka. Celé 
shromáždění také obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá již obvyklým 
způsobem. Bohoslužba skončí kolem půlnoci. 

Neděle Velikonoční  (8.4. , 14 a 20h ). Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin 
budeme křtít 5 dětí,  letos již podruhé z křtitelnice od Václava Ciglera. 

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  
 

 

Duchovní víkendy pro katechumeny a biřmovance: 
 

30.3.-1.4.2012, Centrum Mariapoli Praha, víkend pro rychlé biřmovance III., doprovázejí 
manželé 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.  
 

Nadcházející kurzy Duchovních cvičení a rekolekcí pro každého: 

 

Na všech kurzech zbývá ještě několik posledních míst. Uvedené kurzy slouží k prohloubení 
našeho duchovního života, 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 vždy za celý kurz zahrnující ubytování a plnou penzi. Další informace můžete 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 každý 
kurz se přihlašujte samostatným emailem. 
 

Sádhana pro začátečníky, 13. – 15. 4. (pá-ne), Kolín 

Jednoduchá společná i individuální duchovních cvičení podle indického jezuity Anthonyho 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 Jan Regner SJ. Studenti 800 Kč, 
ostatní 1.000 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, každý den jeden film). Není vhodné pro ty, kdo ještě 
neabsolvovali žádné filmové exercicie. Individuální doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a 
Scarlett Vasiluková-Rešlová. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na 
meditace@farnostsalvator.cz. 
 

Zasvěcený život: mezi modlitbou a činností, 4.-8.5. (pá-út), Kolín 
Rekolekce věnovaná základním tematikám řeholního života (modlitba, společný život, služba 
atp.). Její součástí jsou rozhovory, meditace, společná liturgie,  duchovní četba a práce. 
Určeno mladým ženám, které se snaží rozlišit, zda mají povolání k zasvěcenému životu. 
Doprovází sestry z Karmelu Edith Steinové a P. František Hylmar SJ. Studenti 1.500 Kč, 
ostatní 1.900 Kč. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

mailto:muchovi@farnostsalvator.cz
mailto:muchovi@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Mezi duší a Duchem III., 17.-19/20. 5. (čt-so/ne) Kolín 
Rekolekce zaměřená na sebepoznání osobnosti s cílem využít 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 možnosti rozvoje každého ennea-typu. Společná 
práce skončí v sobotním odpolednem, v klášteře je však možno setrvat až 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, každý 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 možnost využít 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 život  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. Studenti 2.900 Kč, ostatní 3.250 Kč. Přihlášení na 
meditace@farnostsalvator.cz. 

 

Otevřený klášterní týden, kdykoli mezi 17.-26.8. v Kolíně 
Můžete přijet kdykoli (po dohodě a rezervaci) a strávit nějaký čas (4 až 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. 

 
 
 
 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Každé 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 
 

 
Koptský mnich u balzamovacího kamene v chrámu Božího hrobu                                (foto MS) 
 

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 1x za 14 dní 18.30 – 19.00 (domluva mailem). 
Katalog dostupný z  www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.  
Na setkání se těší zatím Dária Paučíková a Kateřina Kadlecová (najde se někdo další?). 
Prosíme, nenechávejte zapůjčené knihy u kostelníků nebo volně ležet v sakristii.  
 

 

 

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 Kříže: Výstup na horu Karmel. Cyklus duchovní četby. Každý 
druhý čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org. 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
http://www.krestane.cz/vkhpraha
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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). 

 

DUBEN NA KARMELU 
 

12.4. čt Četba z děl duchovních klasiků  
Pokračujeme četbou druhé knihy Výstupu na horu Karmel od sv. Jana od 
Kříže. 

16.4. 19.00 Židovský večer - židovské pokrmy, hudba, tanec spolu s inaugurací 
tematické výstavy fotografií. 

30.4. 19.00 Jakub Deml - život a dílo. Úvod do demlovského světa. Večerem provází a 
úryvky z textů přednáší Jaroslav Med, J. Poncarová, A. Bieliková, D. 
Jíchová. 

 
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).  
 

 

      V kapli Nanebevstoupení Páně na Olivetské hoře                                                 (foto MS) 

 

FACEBOOK: facebook.com/akademicka.farnost.praha 
 

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

Salvatore. Měsíčník. Redakce: Martin Staněk, Paula Jirsová Fassati. 
Dáno do tisku 29. 3. 2012 Náklad 700 ks. Zdarma. Kontakt:  Křížovnické nám.,  Praha 1, 110 00.  tel.: 222 221 339 

 e-mail: info@farnostsalvator.cz,   www.farnostsalvator.cz 
© 2012 
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI  

B O H O S L U Ž B Y  A  D U C H O V N Í  S E R V I S :  

Neděle  
14.00 mše sv. 

20.00 mše sv. 

Úterý 

17.00 -18.30 duchovní pohotovost (P. Petr Vacík SJ, krypta) od 10.4. NOVĚ 

17.00 -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 :  

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 
16-18 německá konverzace (krypta/sakristie, p. Zima) 

19.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7) 
 

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

2.4. po 19.00 Klub První pokus v Kryptě. 

3.4. út 20.00 Cestopis poutníků do Svaté země v rámci Kurzu Základy víry. 

4.4. st 17 - 22 Kající bohoslužba s následnou možností svátosti smíření. 

5.4.  čt 
18.00 Mše sv. na památku Večeře Páně. 

20.00 Adorace v Getsemane (v jižní lodi) se zpěvy z Taizé. 

6.4.  pá 

18.00 Velkopáteční obřady. (Velkopáteční sbírka na Svatou zemi.) 

20.15 
Pašijové oratorium J.D.Zelenky: Attendite et videte v podání 

orchestru Capella Regia, řídí Robert Hugo. 

7.4. so 21.00 Velikonoční Vigilie. 

8.4. ne 14.00 
Slavnost Vzkříšení. Mše sv. se křtem dětí (Firichovi, Kuchařovi, 

Horažďovských, Novotných, Schubertovi).  

17.4. út 20.00 Debata o fenoménu Taizé s br. Wojtkem z této komunity. 

18.4. st 19.00 
Filmový klub: Avatar (Velký sál Městské knihovny). Moderuje Petr 
Vacík SJ. 

19.4. čt 18.30 
Zpívané  nešpory se členy mezinárodní komunity Jeruzalém 
s následnou přednáškou a diskuzí o jejich činnosti. 

22.4. ne 
Seminář o mezilidské komunikaci a spiritualitě s manžely 
Muchovými. 14-19 

23.4. po 19.00 Klub První pokus v Kryptě. 

24.4. út 19.00 
Ekumenická bohoslužba ke dni Země s následnou debatou na téma 

„příroda ve městech. Doprovodí sbor Gabriel.  

29.4. ne 21.15 
Vernisáž výstavy Jedno světlo – fotografie Jindřicha Štreita a 

Roberta Vlka s ukázkami keramiky klientů stacionáře Gaudium.  

 

 


