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NOC KOSTELŮ – 1.6. (20.00 - 24.00)
Program v našem kostele:
20:00 – 24:00 Světelná instalace v presbytáři, výstava fotografií Jindřicha Štreita z projektu
Jedno světlo na ochozu kostela, promítání meditativních fotografií Hany Rysové z Izraele
v sakristii, promítání fotografií studentských projektů sakrální architektury v kryptě.
21:00 – 23:00 Audiovizuální intervence do prostoru kostela: Okno z času do věčnosti
(Zvon zve k modlitbě, metronomy odměřují pozemský čas, chorál volně odkazuje k věčnosti.
Papírový objekt zavěšený pod kupolí zrcadlí pohyb světla.)
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Hudební koncept – Slavomír Hořínka, papírový objekt a projekce Magdalena Bartáková,
zpěv – Tiburtina Ensemble / umělecká vedoucí – Barbora Sojková

OKNO Z ČASU DO VĚČNOSTI
Od Noci kostelů, která se koná 1. června, do konce měsíce můžete v kostele Nejsv. Salvátora
spatřit rozměrné papírové „plátno“, které si jeho autorka Magdalena Bartáková pojmenovává
metaforou „Ženy oděné sluncem“.
Objekt je totiž oživován a proměňován denním i umělým světlem dopadajícím z barokní kupole
kostela. Teprve ve chvíli, kdy je vrstvený papír prozářený, tedy světlem oděný, začíná působit
a v prostoru i návštěvníkovi vyvolávat zasuté vzpomínky, asociace a nové vnitřní obrazy.
Autorka objekt vytvořila přímo pro toto místo u příležitosti květnového večera Marianum, kdy
Orchestr Berg rozezněl chrám Nejsv. Salvátora premiérou prostorové kompozice Slavomíra
Hořínky Magnificat a dalšími skladbami. Pro autorku je objekt i odkazem k postavě a příběhu
Matky Boží. Při Noci kostelů rozezvučí Slavomír Hořínka kostel i objekt Magdaleny Bartákové
podruhé a spolu s návštěvníky pootevřou „Okno z času do věčnosti“. V dalších dnech bude
výtvarné dílo ponecháno tichu prázdna, ale i hlasům a zvukům liturgie, proměnlivému světlu,
šeru i tmě a také obrazotvornosti každého, kdo do kostela přijde.
Norbert Schmidt

VEČER PRO DOBROVOLNÍKY (POUZE PRO ZVANÉ) 6.6.
Večer, kterým bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, radním, vedoucím společenství,
ministrantům a prostě těm, kteří pomáhají udržovat farnost naživu, svou energií víří prach
v salvátorských lavicích a časem investovaným pro společné dobro ve všech oblastech
přimíchávají svou jedinečnou ingredienci do tavícího salvátorského kotle.
Budeme potěšeni, když s námi strávíte tento již tradiční večer, seznámíte se mezi sebou
a podpoříte se vzájemně ve své další službě.

MŠE SVATÁ – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 7.6. (19.00)
Celebruje Petr Vacík SJ.

FILMOVÝ KLUB: MÁME PAPEŽE 13.6. (19.00)
Zveme Vás na další pokračování filmového klubu tentokrát s filmem Máme papeže! / Habemus
Papam - Itálie-Francie 2011, Nanni Moretti, italsky, české titulky, 104 min. Citlivé komediální
drama o novém papeži, který se odmítá ujmout své funkce. Vatikán hledá rychle řešení a
povolá k papeži psychiatra, ten se ale rozhodne svoji situaci řešit jinak: útěkem do ulic Říma.
Snímek měl premiéru na festivalu v Cannes, kde byl nadšeně přijat publikem i kritikou. Máme
papeže! Získal italskou cenu Zlatý glóbus za nejlepší film a několik dalších ocenění.
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

SCHOLA DOPROVODÍ MŠI SV. 19.6. (19.00)
Naposledy v tomto akademickém roce doprovodí schola mši sv. - zazní africké spirituály.

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA AKADEMICKÉHO ROKU S OSLAVOU 26.6. (19.00)
Na závěr akademického roku se po mši rozloučíme s akademickým rokem oslavou na
Studentském nádvoří Klementina. Dobrovolníci pro pomoc s přípravou oslavy jsou vítáni –
ozvěte se na info@farnostsalvator.cz.
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Pravidelná setkání
MODLITEBNÍ

SETKÁNÍ V KRYPTĚ
AKADEMICKÉM ROCE: 27.6.

(STŘEDY, 19.00)

POSLEDNÍ SETKÁNÍ V TOMTO

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, 18.30)
Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, může se volně (bez předchozí účasti) zapojit do programu
Lazara Betánie. Koná se v parku Stromovka v Praze 7. Podrobnosti na www.lazar.borec.cz,
kontakt: Dan Marek 603 863 266.

KLUB PRVNÍ POKUS – PONDĚLKY PODLE ROZPISU 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, rozpis
setkání je na www.farnostsalvator.cz v rubrice kalendář.
Závěrečný táborák na ukončení tohoto akademického roku v Malešickém lese v pondělí 11.6.
večer od 17:00, nedaleko zastávky Spojovací.

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 40 Kč). 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

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.
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Jan B u d a ř s i „ k á v u o s l a d í “

foto MS

fotograf Jindřich Štreit

foto MS
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Blahopřejeme!
Ředitel salvátorského varhanního kůru
mistr Robert Hugo oslaví
15. června velevýznamné životní jubileum
Milý Roberte,
ze srdce ti gratulujeme k Tvému
kulatému jubileu, děkujeme za téměř
22 let působení ve farnosti a těšíme
se na další léta s Tebou.
Tvá milovaná a někdy náročná
farnost

Papírový objekt během projektu Marianum
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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.

KNIHOVNA
Chystáme rekonstrukci knihovny včetně skříně a reorganizace svazků, proto je
knihovna dočasně mimo provoz.

Duchovní cvičení a rekolekce
Duchovní víkendy pro katechumeny a biřmovance:
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.
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 1.900 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 1.900 Kč. Přihlášení na
meditace@farnostsalvator.cz.
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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).

ČERVEN NA KARMELU
11.6.
14.6.

Po
19.00
Čt
19.00

Mše sv. s následným jarněletním soirée. Hosté: Oldřich Janota (kytara,
zpěv), Romana Šilhavá (zpěv, housle).
Četba z děl duchovních klasiků
Pokračujeme četbou druhé knihy Výstupu na horu Karmel od sv. Jana od
Kříže.

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).
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Z K ALENDÁŘE FARNOSTI
BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ SERVIS:
14.00
20.00
17.00 -18.30
17.00 -18.50
19.00

Neděle

Úter ý

20.15-21.00
Čtvrtek

20.00

mše sv.
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Petr Vacík SJ, krypta), naposledy: 26.6.
duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, krypta), naposledy: 26.6.
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář),
naposledy: 19.6.
adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem,
naposledy: 21.6.

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM:

kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další) – poslední setkání:
19.6.
tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková) – poslední
meditace: 19.6.
chorální ranní chvály v kryptě
modlitební setkání v kryptě – poslední setkání 27.6.
německá konverzace (krypta/sakristie, p. Zima)
sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7)

20.00
Úterý
20.15
7.00
19.00
16-18
19.00

Středa
Čtvrtek

–

DALŠÍ PROGRAM

1.6.

pá

6.6.

st

7.6.
10.6.
11.6.
13.6.

čt
ne
po
st

19.6.
20.6.
26.6.

út
st
út

20.0024.00
19.30
18.00
19.00
14.00
17.00
18.00
19.00
19.00
18.00
19.00

ČERVEN

2012

Noc kostelů.
Večer pro dobrovolníky farnosti.
Cyklus o manželství: Petr Goldmann: Psychologie manželství.
Mše sv. - Slavnost těla a krve Páně.
Mši sv. doprovodí pěvecký sbor Beauvarlet Coor z Belgie
Klub První pokus: táborák v Malešickém lese.
Cyklus o manželství: Michal Petr: Dynamika partnerských vztahů.
Filmový klub: Habemus papam! Koná se v Městské knihovně.
Salvátorská schola doprovodí mši sv. africkými spirituály.
Cyklus o manželství: M. Staněk: Svatební obřad a manželský slib.
Slavnostní mše sv. na ukončení akademického roku s oslavou na
Studentském nádvoří Klementina.

PROGRAM ČERVENEC – ZÁŘÍ
neděle

20.00

pondělí – neděle
1.-9.9.
2.10.2012

10 - 18
10 - 18
19.00

Mše sv., možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru od
19.30. Mons. Halík nebude přítomen celý červenec.
Kostel otevřen k prohlídkám či ztišení.
Živé chrámy – komentované prohlídky pro cizince zdarma.
Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku.

WWW.FARNOSTSALVATOR.CZ

FACEBOOK: facebook.com/akademicka.farnost.praha

e-adresy jednotlivých členů farního týmu: příjmení@farnostsalvator.cz
Salvatore. Měsíčník. Redakce: Paula Jirsová Fassati, Martin Staněk.
Dáno do tisku 1.6. 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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