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HLEDÁME DOBROVOLNÍKY NA NOC KOSTELŮ – 1.6. (20.00 - 24.00)
Na letošní noc kostelů budeme potřebovat 5 – 7 lidí na pomoc s organizací atd. Pokud byste
se mohli zapojit do příprav (stačí v den akce od 18h), kontaktujte nás na mailu
info@farnostsalvator.cz.
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MÁME NOVÉHO SPOLUPRACOVNÍKA
Vítáme mezi námi novou (zatím dočasnou) posilu farního týmu Pavla Šimáčka, který bude
placen z grantu ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR. Pavel bude mít na starosti časově náročné projekty typu inventarizace
majetku, knihovny atd., později i liturgii a technický provoz kostela.

VERNISÁŽ PROJEKTU JEDNO SVĚTLO 29.4. (21.15)
Zveme vás na vernisáž výstavy výběru fotografií Jindřicha Štreita z projektu "JEDNO
SVĚTLO". Součástí výstavy budou ukázky z keramiky, vyrobené mentálně postiženými klienty.
Vernisáž zahájí Mons. Tomáš Halík, zahraje 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).

SBOR SÅNGARBRÖDERNA ZE ŠVÉDSKA DOPROVODÍ MŠI SV. 6.5. (20.00)
Při mši zazní Deutsche Messe od Franze Schuberta ve švédštině v podání švédského
mužského sboru Sångarbröderna z Malmö (v překladu Zpívající bratři). Sbor letos slaví 100.
výročí založení (založen r. 1912).

PROJEKT MARIANUM 9.5. (19.45)
Zveme vás na ojedinělý projekt Orchestru BERG a vokálního souboru TIBURTINA Ensemble
„MARIANUM“ aneb znějící chrám (mystika a scénické prvky inspirované v liturgii) a stínohry
(monumentální a zároveň křehký objekt z vrstveného papíru).
Program:
Slavomír Hořínka – Litaniae Lauretanae + Magnificat (světová premiéra)
Arvo Pärt – Stabat Mater
Magdalena Bartáková – stínohry
Tiburtina Ensemble (vokální soubor) & Barbora Sojková – umělecká vedoucí
Orchestr BERG & Peter Vrábel – dirigent
Omezený počet vstupenek pro farníky Akademické farnosti lze rezervovat na
info@farnostsalvator.cz či získat přímo po kterékoli mši u kostelníka za příspěvek 100Kč.
Oficiální VSTUPENKY: www.webticket.cz/program/berg či www.berg.cz

BIŘMOVÁNÍ 13.5. (14.00)
V neděli 13. května nás ve 14 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. Upozorňujeme všechny biřmovance
a jejich rodinné příslušníky, že v době mše bude okolí kostela a starého města uzavřeno kvůli
Maratonu – doprava bude možná pouze metrem a poté pěšky.

LITERÁRNĚ - HUDEBNÍ VEČER: PŘESTUPNÝ DEN PAVLA ŠRUTA 14.5. (20.00)
Přijďte se zaposlouchat do poezie současného českého básníka, textaře a překladatele Pavla
Šruta (1940), v jehož verších najdeme přesnost pocitovosti, básnického vyjádření
i neodmyslitelný ironický odstup a někdy i skepsi. Autorova experimentální hra s jazykem
přibližuje jeho tvorbu poezii nonsensu nebo dětským říkankám. Hutností sdělení vyjadřuje
grotesknost
paradoxů,
deziluzi
a
reflexivní
pohled
do
vlastního
nitra.
Na viděnou se těší Petr Janeš a Vilma Manová.
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FILMOVÝ KLUB 16.5. (19.00) KLUK NA KOLE
Zveme Vás na další pokračování filmového klubu tentokrát s filmem Kluk na kole (BelgieFrancie 2011, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 87 minut).
Čeká vás projekce filmu a přednáška s diskusí, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. a 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

CYKLUS O MANŽELSTVÍ 16.5.– 20.6. 2012 (18.00)
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.
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.
Program:
16.5. Martin Staněk: Manželství v křesťanské perspektivě
23.5. Marek Orko Vácha: Manželství a bioetika
30.5. Jaroslav Lorman: Spiritualita manželství
6.6. Petr Goldmann: Psychologie manželství
13.6. Michal Petr: Dynamika partnerských vztahů
20.6. Martin Staněk: Svatební obřad a manželský slib

MŠE SV. – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 17.5. OD 19.00
Celebruje P. Petr Vacík SJ, po mši následuje pravidelná adorace (nebude přítomen Mons.
T.Halík)

CAPELLA REGIA DOPROVODÍ MŠI SV. 27.5. VE 14.00
Capella regia doprovodí mši sv. výběrem z programu Pražského jara, jež zazní v našem
kostele následující den.
 J. S. Bach: Sinfonia z kantátyGeist und Seele wird verwirret, BWV 35
 Václav Majer SJ: Dixit Dominus
 J. D. Zelenka: O salutaris hostia, ZWV 60

FESTIVAL PRAŽSKÉ JARO V NAŠEM KOSTELE 28.5. (18.00)
67. Mezinárodní hudební festival bude tento rok hostit i náš kostel. Capella Regia pod vedením
Roberta Huga provede v pondělí 28.5. od 18 hodin v našem kostele tento program:
 J. S. Bach: Sinfonia z kantátyGeist und Seele wird verwirret, BWV 35
 Antonio Vivaldi: Koncert d moll pro varhany, housle a smyčce, RV 541
 Václav Majer: Dixit Dominus
 G. F. Händel: Varhanní koncert g moll, op. 4/3
 J. D. Zelenka: O salutaris hostia z oratoria Deus Dux, ZWV 60
Vstupenky lze zakoupit http://www.festival.cz/cz.
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SCHOLA DOPROVODÍ MŠI SV. 27.5. (20.00) A 29.5. (19.00)
Schola provede Jazzovou mši Zdeňka Tošnara, zároveň při mši v neděli proběhne také sbírka
na scholu a její provoz.

Pravidelná setkání
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ (STŘEDY, 19.00)
Srdečně Vás 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 (ČTVRTKY, 19.00)
Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, může se volně (bez předchozí účasti) zapojit do programu
Lazara Betánie. Koná se v tělocvičně v ZŠ Umělecká ul. V Praze 7. Program: 19 - 20hod.
fotbal, 20 - 21hod. volejbal. Podrobnosti na www.lazar.borec.cz, kontakt: Dan Marek 603
863 266.

KLUB PRVNÍ POKUS 30.4. (PONDĚLKY, další termíny budou na webu) (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 4.- 8.5.
Srdečně vás zveme na Studentský Velehrad 2012, jedenácté celostátní setkání
vysokoškolských studentů na Velehradě. Více informací na www.studentskyvelehrad.cz nebo
ve společenství První pokus, případně na mailu fintican@gmail.com.

DOPORUČUJEME
PODPORA REVUE UNIVERSUM ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE
Časopis Universum, vydávaný Českou křesťanskou akademií (prezidentem ČKA je Mons.
Tomáš Halík), přechází z fáze, kdy byl po léta sponzorován německými partnery, do fáze
alespoň částečné soběstačnosti. Pro přežití Universa je zapotřebí získat dostatečný počet
předplatitelů, a tak se obracíme na ty z vás, kteří jej mohou a chtějí podpořit onou (skutečně
snad zcela opominutelnou) částkou 200 Kč. Dostane se jim za to bohaté odměny a to hned
čtyřikrát do roka.
Revue Universum (čtvrtletník České křesťanské akademie) vychází 4 krát ročně a od roku
2012 jedno číslo stojí 50 Kč (namísto 40Kč). Jedná se o cenu zcela minimální, dotovanou.
Universum nabízí texty na vysoké úrovni, ve kterých je kladen důraz na reflexi současnosti z
pohledu křesťanského názoru na svět. Nabízíme jak texty původní od předních českých
myslitelů a aktérů společenského života (nejen z křesťanského prostředí), tak texty zahraniční,
které obohacují naše prostředí o evropskou zkušenost a perspektivu.
Předplatné lze objednat zde (Send): http://www.send.cz/casopis/496
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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 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 žádostí bude 30. června 2012. Formuláře pro žádost 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;
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.

Ze setkání s bratrem Wojtkem z komunity Taizé (foto MS)

KNIHOVNA
Chystáme rekonstrukci knihovny včetně skříně a reorganizace svazků, proto bude
knihovna dočasně mimo provoz.
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Nešpory s komunitou Jeruzalém (foto MS)

Debata s komunitou Jeruzalém (foto MS)
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Obřad mytí nohou na Zelený čtvrtek (foto MS)
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Prostrace kněží na velký pátek (foto MS)

Postní plátno (foto MS)
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Duchovní cvičení a rekolekce
Duchovní víkendy pro katechumeny a biřmovance:
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. Zvláště pak zveme na první kurz
– Zasvěcený život, který se koná pouze jednou ročně a je na něm ještě několik 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.
!!Přihlašte se na poslední chvíli!!
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.
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.
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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.
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
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 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).
eucharistická oslava + nešpory. Po mši sv. je možné se připojit k dalším
modlitbám řeholní komunity. Celebruje Petr Glogar OCD/Pavel Pola OCD.
Jan od Kříže: 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).
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KVĚTEN NA KARMELU
30.4.
9.5.

19.00
!! St !!
19.00

2.5.

19.00

14.5.

20.00

Svátek bl. Terezie Marie od Kříže – mše sv., celebruje Prokop Brož.
Četba z děl duchovních klasiků
Pokračujeme četbou druhé knihy Výstupu na horu Karmel od sv. Jana od
Kříže.
Jakub Deml - život a dílo. Úvod do demlovského světa. Večerem provází
a úryvky z textů přednáší Jaroslav Med, J. Poncarová, A. Bieliková, D.
Jíchová.
Izraelský večer II (po mši sv. od 19.00). Host: Daniel Baránek, vernisáž
fotografií, izraelská hudba.

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).

příprava na Velikonoce (foto MS)
FACEBOOK: facebook.com/akademicka.farnost.praha

e-adresy jednotlivých členů farního týmu mají zpravidla tvar: příjmení@farnostsalvator.cz
Salvatore. Měsíčník. Redakce: Paula Jirsová Fassati, Martin Staněk.
Dáno do tisku 27. 4. 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 K ALENDÁ ŘE FARNOSTI
BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ SERVIS:
14.00
20.00
17.00 -18.30
17.00 -18.50
19.00
20.15-21.00

Neděle

Úter ý

Čtvrtek

20.00

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
(!!31.5. bude adorace pouze od 20 do 21hod!!)

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

– KVĚTEN 2012

29.4.

ne

21.15

Vernisáž výstavy Jedno světlo – fotografie Jindřicha Štreita.

30.4.

po

19.00

Klub První pokus v Kryptě.
Státní svátek – ruší se veškerý program!!

1.5.
6.5.

ne

20.00

8.5.

Sbor Sångarbröderna ze Švédska doprovodí mši sv.
Státní svátek – ruší se veškerý program!!
Marianum - projekt Orchestru BERG a vokálního souboru TIBURTINA

9.5.

st

19.45

13.5.
14.5.

ne
po

Při mši sv. proběhne biřmování (celebruje Mons. V. Malý).
Literárně-hudební večer: Přestupný den Pavla Šruta.

16.5.

st

14.00
20.00
18.00

23.5.

st

19.00
18.00

Filmový klub: Kluk na kole (Velký sál Městské knihovny).
Cyklus o manželství: Marek Orko Vácha: Manželství a bioetika.

14.00

Capella Regia pod vedením Roberta Huga doprovodí mši sv.
výběrem z programu Pražského jara.

27.5.

ne
20.00

28.5.

po

18.00

19.00
út
18.00
30.5.
st
Výhledově:
1.6.
pá 20.0024.00
18.6. po 19.30
26.6. út 19.00
29.5.

Ensemble.

Cyklus o manželství: M. Staněk: Manželství v křesťanské perspektivě.

Slavnostní iniciace biřmovanců. Schola provede Jazzovou mši
Zdeňka Tošnara, zároveň proběhne také sbírka na scholu.
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2012 v našem kostele.
Schola provede Jazzovou mši Zdeňka Tošnara.
Cyklus o manželství: Jaroslav Lorman: Spiritualita manželství.
Noc kostelů.
Večer pro dobrovolníky farnosti.
Slavnostní mše sv. na ukončení akademického roku s oslavou na
nádvoří.
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