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SKONČILA

INSTALACE BEAUTIFUL! BEAUTIFUL LIFE

V říjnu jsme měli možnost v našem kostele vidět instalaci Beautiful! Beautiful Life (Krásný!
Krásný život)‚ Dust to Dust korejského umělce Choi Jeonghwy.
Pro zpětnou reflexi této instalace si celou událost ještě přiblížíme následujícím textem. Choi
Jeonghwa odmítá sám sebe definovat jako umělce, ale spíše se vidí jako mediátor, který
spojuje umění a lidi. Věří, že umění je estetická reprezentace našeho života a toho, co se děje
kolem nás. Odtud plyne i hlavní koncept jeho umění, který tíhne k velice jednoduchému, ale
pravdivému poselství o pomíjivosti života. Proto je pro Choi Jeonghwa přirozené, hledat
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materiál pro své instalace mezi předměty denní spotřeby.
Možná znáte onu starou myšlenku zakladatele jezuitů, sv. Ignáce z Loyoly, který nás
povzbuzuje v tom, hledat Boha ve všech věcech na světě, i těch nejmenších. Taková
perspektiva může zcela změnit pohled člověka na svět. Tato myšlenka stála mimo jiné i u zrodu
celého barokního umění, které se občas nazývalo (někdy zjednodušeně, a někdy i hanlivě)
jezuitské umění.
Nepodobá se Ignácova myšlenka tomu, jak Choi Jeonghwa přemýšlí o umění?
Intervence předního jihokorejského umělce do jezuitského kostela Nejsv. Salvátora odpovídá i
dvěma důležitým snahám naší Akademické farnosti: dialogu se současným uměním a dialogu
kultur a náboženství. Pracovali zde přední čeští umělci jako Adriena Šimotová, Václav Cigler,
Stanislav Kolíbal, Jindřich Zeithammel či Petr Nikl. Choi Jeonghwa přiřazuje do „virtuální
galerie“, která se buduje v paměti zdí tohoto kostela, další silný, tentokrát na první pohled
trochu cizokrajný obraz. Oblíbený pražský kostel je také místem, které navštěvují představitelé
různých křesťanských církví, ale i muslimů, buddhistů, včetně např. tibetského Dalajlamy.
Co jsme vlastně mohli očekávat od Krásného života Choi Jeonghwa? Teologickou reflexi
interkulturního a mezináboženského dialogu? Nebo to bylo autorovo svědectví o jeho
zkušenosti z barokního prostoru? Anebo jen výbuch čisté radosti, kterou nespoutávají
sedimenty naší tradice, stereotypy a předsudky? Není snad právě kostel prostorem, kde lze
tuto osvobozující zkušenost prožít?
Vedle toho všechno je tu i otázka: smíme se smát v kostele? Samozřejmě, že ano, ale každý
smích má svůj konec. Proto se během svého umístění v kostele změnilo i dílo Choi Jeonghwa
a doprovodilo nás tak k svátku Všech svatých a Památce všech věrných zemřelých.
JW Stella & Norbert Schmidt

VÝBUCH ČISTÉ DĚTSKÉ RADOSTI V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
Ve čtvrtek 1. 12. proběhla deinstalace „Krásného života“, tedy balonků. Stejně jako při instalaci
jsme pozvali děti ze dvou základních církevních škol (Veselá škola a ZŠ Voršilská), nyní přišly
i děti z mateřské školy z Nebušic, aby si rozebraly něco málo z oněch pěti tisíc balonků,
spuštěných nyní na podlahu kostela. V jednom okamžiku se presbytář zaplnil asi sedmdesáti
výskajícími
dětmi,
které si odnášely celé
trsy
nad
hlavou.
Problémem byly často
úzké dveře, ale všichni
se dostali ven bez
úhony i s balonky, a tak
děti se svými učiteli
procházeli
šedivou
Prahou jako zářivé
rozčepýřené
palmy.
Stali se tak na chvíli
oblíbeným
terčem
turistických fotoaparátů
a kamer. Podařilo se
tak rozdat asi tři tisíce
balonků,
dalších
zhruba pětset jsme se
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vydali rozdávat před kostel, opět s dětmi ze základní školy. Vznikl tak zajímavý happening,
který se stal tím nejlepším možným zakončením a především naplněním myšlenky instalace
Beautiful Life. Choi Jeonghwa by byl jistě nadšen.
Toto číslo Salvatore tedy doprovázejí fotografie Martina Staňka z instalace, vernisážové mše
sv. a deinstalace celého projektu, které vás mohou povzbudit v převážně dušičkovém období
(a počasí).
Martin Staněk

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POST FARNÍ ASISTENTKY
Jelikož se naše historicky první farní asistentka chystá na tříletou rodičovskou dovolenou,
vyhlašujeme výběrové řízení na její post. Jedná se tedy o zástup, nikoliv o smlouvu na dobu
neurčitou, nicméně je možné, že se zástup prodlouží. Nabízíme práci ve velmi inspirativním
prostředí, velmi vstřícný pracovní kolektiv, možnost paralelního vzdělávání, úpravy pracovní
doby dle potřeby. Požadujeme znalost církevního prostředí obecně, organizační a
komunikační schopnosti, jazykové a stylistické dovednosti, časovou flexibilitu a ideálně
teologické vzdělání, které však není podmínkou. Zásadní podmínkou však je znalost
Akademické farnosti Praha a určitý vnitřní soulad adepta s jejími vizemi. Životopisy posílejte do
15. 11. 2012 na info@farnostsalvator.cz.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NOVÉHO SBORMISTRA SALVÁTORSKÉ SCHOLY
Jan Steyer opouští svou pozici scholového sbormistra, čímž mu
srdečně děkujeme za veškerou péči a čas, který schole věnoval.
Na jeho místo bychom rádi našli člověka, který má vzdělání
v hudebním
oboru
(středoškolské/vysokoškolské),
souzní
s katolickým prostředím a má základní orientaci v liturgii. Ideálně
by měl mít velké nasazení (časové i energetické) a nezbytné
organizační schopnosti. Schola potřebuje sbormistra, který bude
schopen vytvářet podnětné prostředí a bude otevřený ke spolupráci ve všech směrech.
Předchozí praxe v oboru je samozřejmě vítána.
K povinnostem sbormistra bude patřit: jednou měsíčně doprovodit se scholou úterní
bohoslužbu (cca 9x za rok). Dvakrát za rok doprovodit nedělní bohoslužbu (večerní). Jednou
za rok ve spolupráci s farností uspořádat benefiční koncert. Dále sbormistr vybírá a připravuje
notový materiál, vede zkoušky, provádí nácvik a řídí provedení. V rámci možností se snaží
provádět díla méně známá či nová, spolupracuje s farností, je členem hudební rady farnosti,
podporuje společenský a sociální rozměr scholy.
Své stručné strukturované životopisy prosím zasílejte do 8.11 mailem na adresu
michalreiser@centrum.cz. Sbormistr bude vybrán komisí na základě osobního pohovoru.

ROZHOVOR
Po určitý čas interviewovala pro Salvatore farní tým. Nyní nastal čas zeptat se zase jí.
Paula Jirsová Fassati, farní asistentka.
Tento rozhovor bude tak trochu bilanční – chystáš se v poměrně blízké době na
mateřskou dovolenou a můžeš se ohlížet za čtyřmi roky u Salvátora. Jak ses vůbec
v Akademické farnosti ocitla?
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PJF: Když se zpětně ohlédnu, vidím to
jako „běžnou souhru náhod“, díky
kterým jsem se, podobně jako většina
ostatních budoucích salvátorníků, ocitla
na prahu kostela. Tenkrát skončila
určitá etapa mého života, nazvěme ji
taneční, a nastalo zvláštní prázdno,
které ale naštěstí našlo naplnění v pro
mě zcela nečekaném, křesťanském
hledání. Narazila jsem na knihu T.
Halíka (Ptal jsem se cest) a zcela
propadla
fascinujícímu
způsobu
svědectví o životě, které tam T. Halík
podal. Připadalo mi, že to je ta cesta,
kterou mi kdysi naznačovala babička
a kouzlo skautských křesťansky laděných táborů, a já na ni v toku života z různých neurčitých
důvodů nenastoupila a teď se přede mnou najednou otevřela. Odtud už zbývalo jen pár týdnů
k rozhodnutí najít ten „Salvátor“ a jít se tam podívat na vlastní oči… Nicméně jako neznalý
mimopražák jsem nejdříve zamířila do Salvátora evangelického. V půlce bohoslužby jsem si
říkala, že to je nějaká jiná slavnost, než jsem viděla v televizi, a až na konci jsem si u dveří
přečetla, kde jsem – tak špatně na tom je moje generace se znalostí tradic a kořenů své země.
Omluvou mi snad může být jen to, že mi bylo kolem dvaceti a můj vývoj naštěstí zdaleka nebyl
u konce. Další neděli jsem už ale šla najisto a zůstala, jak jinak, v prostoru u kropenky za mříží
– ostatně, tam jsme začínali všichni, že. Z nějakého zvláštního popudu ke mně však přišel
kdosi s košíčkem a prosil mě, jestli bych mohla vybrat sbírku. Vysvětlila jsem mu, že netuším,
co po mně chce. Ten člověk se ale kupodivu nevzdal a podrobně mi vysvětloval, co se bude dít
a kdy a kam mám vyrazit. Takže místo klidného místečka za mříží jsem absolvovala první
liturgický rychlokurz a ocitla se rovnou uprostřed dění. Možná to byla malá předzvěst toho, jak
to se mnou nakonec dopadne – kdyby mi tehdy někdo řekl, že za pár let bude k nám domů
chodit na večeři celé osazenstvo kolem oltáře, asi bych si myslela, že se zbláznil. Můj další
vývoj byl „tabulkově salvátorský“ - zjistila jsem, že jsem byla jako malá pokřtěná a že mi teda
schází přijmout svátost biřmování, absolvovala jsem kurz Základy víry a hlavně jsem začala
jezdit na exercicie, které mě ujistily, že tady jsem konečně po všech jógínských
a buddhistických výletech doma a už tu chci zůstat.
A odtud byl už jen krůček k zaměstnání…
PJF: Krůčky to byly postupné. Nejdříve jsem ve svém konvertitském nadšení začala psát
diplomku o tom, co jsem na vlastní kůži zažívala - o městské posttradiční religiozitě, jejíž
základ tkvěl ve výzkumu motivů, jak a proč dojde současný městský mladý intelektuál ke
konverzi ke křesťanství. Díky tomu jsem trávila spoustu času v Klementinu - mezi studovnou
Národní knihovny a sakristií je naštěstí jen pár metrů… Konzultovala jsem spoustu věcí s tebou
a při tom vždy viděla, jak je tady práce jako na kostele, tak jsem vždycky ještě chvíli zůstala
a pomohla, s čím bylo třeba, aby se vám všem tady trochu ulevilo od návalu všech těch
neodbytných povinností a mě zase od přesezeného těla ve studovně. No a postupně jsem tu
byla víc a víc, až se z toho vyklubala pracovní nabídka.
Studovala jsi kulturologii a po nějakou dobu též teologickou fakultu, nedávno jsi získala
titul Ph.D. Přesto ses pustila do organizační práce – Patočka by řekl do „obstarávání“.
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Funkce farní asistentky je celkem obecný pojem. Můžeš nám prozradit, co je vlastně
náplní tvé práce?
PJF: Obstarávání je podmínka fungování a žádný patočkovský „duchovní člověk“ se bez něj
neobejde, stejně jako naše farnost. Protože jako laici nemůžeme v téhle branži být u té finální
„produkce“, nezbývá nám, pokud se chceme na věcech podílet, zůstat v zákulisí
a obstaráváním připravit dobrou půdu pro ty nahoře, aby oni zase mohli dobře obstarat své
věci a nemuseli řešit ono známé
„tisíckrát nic umořilo vola“. Může
to znít zvláštně, ale tohle
„zametání
uličky“
našim
kaplanům a faráři opravdu zabere
plnou pracovní dobu minimálně
jednoho člověka a tím, že věci
vyřeším já, se mohou kněží
věnovat svým věcem lépe.
A z toho mám základní dobrý
pocit. Už to ale naznačuje, že
takové zametení uličky od dveří
sakristie k oltáři znamená sebrat
ze země a roztřídit všechno
možné (občas i nemožné) –
přebrala
jsem
především
veškerou
jejich
farní
administrativní agendu, která čítá
desítky mailů, vyřízení všech
možných potvrzení, objednávek,
fakturace, dále organizace chodu
kostela
–
nedávno
jsem
spočítala, že se na jeho provozu
podílí více než 50 lidí, které je
nutno
stále
slaďovat
a komunikovat s nimi. Občas to
popisuju jako hromadu blech
v kleci, které musím udržet uvnitř,
ale pořád mi někdo někam
vyskakuje, proto já musím
diplomaticky uhlídat, aby to
všechno dohromady ladilo a nic
se nezanedbalo. Tím, že většina
lidí,
kteří
s farností
nějak
spolupracují, jsou velké osobnosti a navíc jsou většinu času mimo prostory kostela, se často
stává, že chtějí věci řešit po svém a nenapadne je, že by v tom mohl být nějaký zádrhel. A tam
právě nastupuju já a vysvětluju, slaďuju, doháním průšvihy a podobně. Dále namátkou tvořím
Salvatore, spravuju miniknihkupectví, iniciuju a vedu porady týmů našich farních ministerstev
(máme tu např. pastorační tým, kněžský tým, výstavní tým, ekonomický tým, technický tým
atd.) – všichni tito lidé se musí jednou za čas sejít, zhodnotit svou činnost a naplánovat další
a hlavně se aspoň občas propojit a setkat, protože každý pracuje někde jinde, ale jejich přínos
pro farnost je zcela zásadní. A tohle neustálé propojování je moje parketa.
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Náplň tvé práce je opravdu široká – co tě bavilo nejvíce a co bys naopak nejraději už
nikdy nedělala?
PJF: V každé práci je část tzv. otravná, kterou děláme jen proto, že by se ten kreativní zbytek
bez toho neobešel. V té mojí nekreativní části je to nekonečné opisování rodných příjmení
prababiček a podobných záležitostí do matrik, SPZ aut řemeslníků pro vpuštění do areálu ke
kostelu nebo úmorné opisování fakturačních údajů do účetního systému. A je pravda, že tato
činnost zabere většinu mého času. Nicméně jsou to ve výsledku vlastně drobnosti, protože pak
na druhou stranu může člověk být
u takových událostí, jako bylo například
requiem za Václava Havla, kdy jsme za
jediný den zprodukovali událost pro cca
1500 lidí a já jsem absolvovala návštěvy
všech možných institucí od prezidentské
kanceláře, přes sestry Boromejky, které
se o Havla staraly do posledního
okamžiku až po policii a záchranku
a během toho zvládla polepit Prahu
desítkami plakátů, vyřídit přes sto
telefonátů s nadšenými dobrovolníky,
kteří se řinuli ten den proudem,
a nakonec zažít tu krásnou chvíli
„pravdoláskařské sounáležitosti“ všech
přítomných při mši. Podobně krásný
zážitek
jsem
měla,
když
jsem
připravovala svěcení Petra Vacíka. Vše
jsme domlouvali půl roku předem po
skypu z Ameriky, kde on tenkrát studoval.
A pak když celá ta velká slavnost běžela,
tak jsem měla nepopsatelný zážitek
z toho, že jsem součástí tak dobrého díla,
že jsem se v tom našla a tím našla
i domov, půdu pod nohama, za kterou má
smysl bojovat.
Z těch drobností, které oceňuju na
své práci v běžném životě kostela je to
například letní ranní otvírání kostela, kdy
se nejdřív můžu projít liduprázdným
kostelem (komu se to jen tak poštěstí)
a pak otevřu ta obrovské vrata a vnitřek kostela i mě zalije slunce a pohled na všechnu tu
nádheru Prahy, kterou nám tu předci zanechali. V tu chvíli jsem hrdá na to, že jsem součástí
velké křesťanské tradice a že mě pochopení těchto hlubších významů neminulo, ač se to lehce
mohlo stát. Nebo mám tu obrovskou výsadu, že se mi přímo v práci před očima střídají velké
osobnosti intelektuálního života na přednáškách, jsem v kontaktu se současným špičkovým
výtvarným i hudebním uměním a u všeho vidím do zákulisí. A v neposlední řadě mám strašně
ráda všechny ty pracovní schůzky i nepracovní obědy a večeře s lidmi z celého týmu, jsou to
opravdu neuvěřitelní lidé. Těm neformálním schůzkám říkáme pracovně „pěstování substrátu“,
čímž se myslí paradoxně vlastně ta nejdůležitější práce - na obrábění nejzákladnější životní
půdy vztahů k sobě i ostatním, která pak dává člověku růst, být plodný a lidský. S tím zcela
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lidsky souvisí se zároveň i dobře najíst, odpočinout si a naučit se mít se prostě dobře. Tyhle
„substrátové“ schůzky mám ze všeho nejradši.
Co tě překvapilo na Salvátoru při podrobnějším pohledu ze zákulisí, tedy při nahlížení
pod pokličky?
PJF: Moc věcí mě vlastně na farnosti nepřekvapilo. Jako nadšeného konvertitu mě spíš možná
zpočátku překvapilo fungování některých křesťanských rodin, kde byly hádky na denním
pořádku, ale když někdo nešel v neděli do kostela, byl to strašný průšvih. Tohle formální
dodržování pravidel mě odpuzuje dodnes. Ve farnosti se samozřejmě projevují běžné lidské
vlastnosti jako kdekoliv jinde - jak psal
kdesi Orko - rozdíl mezi katolíky
a nekatolíky je jen v tom, že katolíci by si
měli být svých nedokonalostí trochu více
vědomi, mají je ale úplně stejně jako
všichni. Spíš mě možná teď při pohledu
zpět překvapuje, jak skvělí lidé jsou ve
farním týmu a že se nám běžné lidské
sváry opravdu v podstatě vyhýbají. I když
jsou samozřejmě i výjimky, které však
spíše potvrzují pravidlo. Pak mě ale
překvapila ještě jedna věc - v jakém
nasazení žije Tomáš Halík a jak je možné,
že se to stále stupňuje a při tom je stále
schopen být plodný a lidský. To je ale jiná
kapitola.
Tématem tvé diplomové práce byla
městská
posttradiční
religiozita,
v jejímž rámci jsi prováděla ještě
jakožto běžná návštěvnice kostela na
salvátorských farnících své výzkumy.
Jak sis musela upravit své poznatky
nebo k čemu se ti hodily?
PJF: Řekla bych, že jsem jen zhmotnila
tabulkový profil intelektuálně založeného
člověka, který je z nevěřícího prostředí
a prochází procesem konverze. Zajímalo
mě, jak je možné, že se vlastně stane
takový „zázrak“, že člověka osloví křesťanství, když s ním neměl nikdy co do činění.
U Salvátora se kumulují vysokoškoláci, kteří se přirozeným vývojem díky postupnému
poctivému hledání smyslu života „propochybují“ až ke křesťanským východiskům, ač před tím
prošli nejrůznějšími jinými světonázory. Zajímavé bylo sledovat, jaký vliv na to mají lidské –
sociologicky ověřitelné faktory jako např. samotné studium různých typů vysokých škol, co
v celém tom procesu zmůžou přátelé, co knihy, co jiné inspirativní veřejně známé katolické
osobnosti… Faktorů je mnoho, shrnout se to však dá asi tak, že ten, kdo se tím vším poctivě
probírá, potřebuje po určitou dobu otevřenou živnou půdu, kde se nemusí bát, o což se naše
farnost přesně snaží. Tady se nikdo nezlobí za „nevhodné“ otázky, nikdo nikoho do ničeho
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nenutí - naopak. Tahle reflexe mi nesoužila ani tak ke studiu, jako k současné práci - bez téhle
zkušenosti bych se do farního fungování asi těžko zapojila.
Myslíš, že se Salvátor někam vyvíjí, posouvá, roste nebo naopak stagnuje, zhoršuje?
A v čem?
PJF:
Salvátor
před
čtyřmi roky, kdy jsem
oficiálně
nastoupila
a teď je úplně jiná firma.
Z menšího vyhlášeného
pekařství se postupně
stává velkovýrobna, jen
si musíme dát pozor,
abychom se v tom všem
sami neupekli. Aktivit
přibývá a jen ty nejlíp
víš, jak jsi kdysi dělal vše
sám
od
zametání
kostela po přípravu
přímého přenosu pro
televize. Teď už máme
mnohem
více
zaměstnanců, kaplanů,
odborných spolupracovníků a dobrovolníků, společenství a tím i programu. Je známá věc, že
nám díky množství lidí trochu unikají osobní kontakty a vztahy s jednotlivými farníky, což
některé může pochopitelně mrzet. Jiní zase oceňují anonymitu, zvlášť na začátku, kdy je nikdo
do ničeho násilně nevtahuje. Takže je to něco za něco, každopádně můžu s čistým svědomím
(myslím, že i za ostatní) říct, že se všichni snažíme vydat ze sebe to nejlepší, ač se nám to
v různých ohledech nemusí dařit. V tomhle nejvíce oceňuji funkci kaplanů, kteří mají konečně
čas na lidi, kteří o to stojí, tráví s nimi desítky hodin v rozhovorech nejen v „úředních hodinách“,
ale i mimo - například v kavárnách po všech akcích, kde se právě vytváří ty bazální vztahy, bez
kterých by to nešlo.
Chystáš se po skončení mateřské dovolené vrátit do našeho tavícího kotle?
PJF: Uvidíme, co mi život přinese. Zatím plánuju návrat, ale jen Pán Bůh ví, co se za tu dobu
změní ať už u mě, tak ve farnosti. Budeme-li mít to štěstí a budeme moct mít ještě další dítě,
nebudeme to odkládat, čímž se z toho lehce může stát i pět a více let mimo „službu“. Za tu
dobu už bude T. Halík emeritním profesorem ve Vatikánu, kaplani budou provozovat nějaký
supermoderní exerciční dům v lesích mimo Prahu a Ty budeš děkanem Katolické teologické
fakulty. Salvátoru ale vděčím za mnohé, v mnohém účelně doplnil moji rodinu tak, že mi
poskytl dotvoření hlubší vnímavosti k životu, lidem, vztahům. Navíc jsem se tu sblížila se svým
drahým mužem, našla mnoho přátel, životní orientaci - přijala několik svátostí, naučila se
mnoho po všech stránkách, nejen intelektuálních. Taky jsem díky Salvátoru (tj. díky vám všem
- kaplanům, otci Tomášovi, sestře Denise, manželům Muchovým, Tobě a dalším a samozřejmě našemu nejvyššímu šéfovi na nebi, bez nějž by žádný Salvátor nebyl) ustála
jednu zásadní vážnou životní krizi, která mi zcela změnila život tím, že se nakonec proměnila
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----------------------INFO K IZRAELSKÝM POUTÍM K VYTRŽENÍ-------------------------

POUTNÍ DUCHOVNÍ CESTA
PĚŠKY DO JERUZALÉMA (7 . – 14. 4. 2013)
osmidenní pěší putování Judskem s Biblí v ruce a batohem na zádech

Charakteristika cesty:
Jedná se o pěší putování Judskými horami a Judskou pouští, jehož cílem je svaté město –
Jeruzalém. Cesta nabízí jedinečnou možnost zažívat biblickou krajinu a nechat na sebe
působit Boží slovo. Třebaže prochází přes mnohá biblicky známá místa, poznávání při ní se
neobrací v prvé řadě navenek ke kostelům a chrámům, nýbrž dovnitř do duše poutníka.
Atmosféra prastarých poutních stezek, dech beroucí krása biblické krajiny i četná setkání
s jejími dnešními obyvateli vytvářejí rámec tohoto putování. Ten, kdo se na cestu vydá, může
počítat s duchovním doprovodem P. Petra Vacíka SJ. Třebaže cesta vyžaduje určitou fyzickou
kondici (denně se ujde kolem 15 km), může ji absolvovat průměrně zdatný chodec.

Pořadatel cesty:

CK Křížek (www.ckkrizek.cz, Hájíčkova 206/15, 143 00 Praha 4 tel.:
732 922 737, 241 911 248, e-mail: info@ckkrizek.cz)

Termín cesty:

neděle 7. 4. – neděle 14. 4. 2013

Duchovní doprovod: P. Petr Vacík SJ, farní vikář
Cena cesty:

24.900 CZK za osobu ve dvoulůžkovém pokoji

Konečná cena zahrnuje: autobusový transfer v den odletu na letiště Praha - Ruzyně, veškeré
náklady na leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha (letenky, palivové příplatky, letištní a
bezpečnostní poplatky), dopravu turistickým klimatizovaným autobusem/mikrobusem po
Izraeli, 5x ubytování v dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 1x ubytování
v pouštním kempu v hromadných stanech se společným sociálním zařízením, 6x polopenzi
(snídaně /některé formou balíčků/ a večeře), veškeré vstupy dle programu, veškeré bakšišné
(bakšišné patří zcela samozřejmě k obchodnímu životu Izraele, některé cestovní kanceláře ho
účtují zvlášť, zde je bakšišné však již započteno v konečné ceně zájezdu), česky hovořícího
průvodce, duchovní doprovod P. Petra Vacíka SJ, cestovní zdravotní pojištění, transfer
zavazadel mezi místy ubytování

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v hotelích, kibucích, poutnických domech a pouštním
kempu zpravidla v jedno- a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením

Stravování:

Stravování je zajištěno formou polopenze (snídaně a večeře).

Doprava:

Doprava je zajišťována letecky s ČSA, po Izraeli klimatizovaným turistickým
autobusem.

Termín pro příhlášení:
Program cesty:

7. ledna 2013

1. den – neděle: večerní bohoslužba na začátek duchovní cesty v kostele Nejsvětějšího
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Salvátora, následně odjezd autobusem na Letiště Václava Havla Praha, odlet letadla v noci z
neděle na pondělí
2. den – pondělí: ráno přílet do Tel Avivu, přejezd autobusem na úpatí Judských hor do
biblických Emauz, po jednoduché snídani a ranní bohoslužbě start na první etapu, postupné
stoupání po západních výběžcích Judských hor s výhledy do Ajalonského údolí, krajinou
uměle zalesněnou a minimálně obývanou, krátce po poledni příchod do Neve Ilan, ubytování,
odpočinek, možnost koupání, večeře, nocleh
3. den – úterý: vyjití na cestu za ranního rozbřesku, ranní modlitba v údolí, výstup do Abu
Gosh, návštěva kostela Panny Marie - Archy úmluvy, sestup k benediktinskému opatství
Panny Marie od Zmrtvýchvstání (Abbey Sainte Marie de la Resurrection), návštěva křižáckého
kostela, mše sv., polední pauza, po obědě pokračování přes arabské vesnice Abu Gosh a Ein
Rafa k Ein Lamun (Citrónovému prameni), výstup ke kibucu Tzuba, ubytování, odpočinek,
večeře, nocleh
4. den – středa: vyjití na cestu za ranního rozbřesku, výstup k ruinám středověké křižácké
pevnosti Belmont, ranní modlitba, sestup k prameni Ein Tzuba, snídaně u Jeskyně sv. Jana
Křtitele v pustině, výstup k bývalé vesnici Sataf a následný sestup úbočím mezi borovicemi a
fíkovníky kolem antických terasovitých políček a vodní přehrady z doby Herodovy k Ein
Hindak, cesta úbočím do Ein Karem, návštěva a prohlídka kostelů Narození sv. Jana Křtitele a
Navštívení Panny Marie, mše sv., transfer do Judské pouště do kibucu Almog, ubytování,
odpočinek, večeře, nocleh
5. den – čtvrtek: vyjití na cestu za ranního rozbřesku, ranní modlitba v poušti, výstup na hranu
příkopového zlomu údolí Jordánu, mše sv., putování Judskou pouští podél Vádí Og, návštěva
muslimského poutního místa Nabi Musa (dle muslimské tradice Mojžíšův hrob), pokračování
cesty po bývalé velbloudí pouštní stezce s výhledy na Jeruzalém, sestup do Vádí Og
k Cisterně Králů (Bir el malki) a dále skrze vádí až k pouštnímu kempu Genesis Land,
ubytování, odpočinek, večeře, nocleh
6. den – pátek: mše sv. za ranního rozbřesku v poušti, snídaně v kempu, sestup do Vádí Kelt
k Ein Fawar, cesta pouštním vádí, kterým protéká životodárná voda, možnost koupání, výstup
k pouštnímu klášteru sv. Charitona, transfer na horu Mt. Scopus, pěší příchod k Jeruzalému
údolím potoku Cedron, vstup Lví branou do Jeruzaléma a po Via Doloris až k Chrámu Božího
hrobu, ubytování v poutním domě sv. Tomáše syrské katolické církve, večeře, nocleh
7. den – sobota: ranní mše sv., po snídani celodenní prohlídka Starého města, jeho čtvrtí, zdí,
bran a kostelů, hory Sion s bazilikou Zesnutí, Večeřadlem a Davidovou hrobkou, Zdi nářků,
křížové cesty (Via dolorosa) a chrámu Božího hrobu, odpoledne možnost duchovního
programu na jednotlivých zastaveních křížové cesty, individuální volno, večeře a nocleh
v poutním domě sv. Tomáše
8. den – neděle: v časných ranních hodinách účast na mši sv. v Chrámu Božího hrobu od
05.15 hod., následně společná snídaně „na střechách jeruzalémských“, návštěva Chrámového
pahorku a zakončení duchovního programu cesty u kaple Nane-bevstoupení, kolem 14.00
hod. transfer na letiště, odlet do Prahy kolem 19.00 hod.
Více informací, fotogalerie z cest i videa získáte na: www.ckkrizek.cz
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POUTNÍ DUCHOVNÍ CESTA AKADEMICKÉ FARNOSTI DO
IZRAELE (2 . – 11. 2. 2013)
desetidenní cesta po stopách Ježíše z Judské pouště do Jeruzaléma

Charakteristika cesty:
Jedná se o poutní duchovní cestu pro studenty a přátele Akademické farnosti Praha, jejímž
cílem je poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa, životem Ježíše Krista a
působením prvotní církve. Setkání s pátým evangeliem – jak Svatou zemi označuje i Benedikt
XVI. – lze uskutečnit různým způsobem. Náš způsob nebude spočívat v uspěchaných
návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném pronikání do biblické
krajiny, do geografie Boží cesty s člověkem. Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a
Galileu dorazíme v pátek odpoledne do Jeruzaléma, abychom na místě prožili své osobní
velikonoce. Naším prvotním cílem nejsou jednotlivá svatá místa, ale cesta, jejíž cíl i počátek
leží v Jeruzalémě.

Pořadatel cesty:

CK Křížek (www.ckkrizek.cz, Hájíčkova 206/15, 143 00 Praha 4 tel.:
732 922 737, 241 911 248, e-mail: info@ckkrizek.cz) ve spolupráci
s Akademickou farností Praha

Termín cesty:

sobota 2. 2. – pondělí 11. 2. 2013

Duchovní doprovod: P. Jan Regner SJ, farní vikář
Cena cesty:

26.990 CZK za osobu ve dvoulůžkovém pokoji

Konečná cena zahrnuje: autobusový transfer v den odletu na letiště Ruzyně, veškeré náklady
na leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha (letenky, palivové příplatky, letištní a
bezpečnostní poplatky), dopravu turistickým klimatizovaným autobusem po Izraeli, 8x
ubytování v dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 8x polopenzi (snídaně
a večeře), veškeré vstupy dle programu, veškeré bakšišné (bakšišné patří zcela samozřejmě
k obchodnímu životu Izraele, některé cestovní kanceláře ho účtují zvlášť, zde je bakšišné však
již započteno v konečné ceně zájezdu), česky hovořícího a státem Izrael akreditovaného
průvodce, duchovní doprovod P. Jana Regnera SJ, cestovní zdravotní pojištění, výjezd vozidly
taxi na horu Tábor.

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v hotelích, kibucu a poutnických domech v jedno- a
dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (1x v Judské poušti,
1x v Betlémě, 3x v Nazaretě, 3x v Jeruzalémě /Staré město/).

Stravování:

Stravování je zajištěno formou polopenze (snídaně a večeře).

Doprava:

Doprava je zajišťována letecky s ČSA, po Izraeli klimatizovaným turistickým
autobusem.

Termín pro příhlášení:
Program cesty:

15. listopad 2012
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1. den – sobota: bohoslužba na začátek duchovní cesty, následně odjezd autobusem na letiště
Ruzyně, odlet letadla ve 23.55 hod.
2. den – neděle: přílet do Tel Avivu v 04.35 hod., přejezd do pouště, nedělní ranní mše sv. v
poušti, jednoduchá snídaně v poušti, návštěva kláštera sv. Gerasima, seznámení se s tradicí
pouštního mnišství, příjezd k Mrtvému moři, fakultativní návštěva přírodního parku Ein Gedi,
možnost koupání a odpočinku, večeře a nocleh v kibucu,
3. den – pondělí: ranní modlitba v poušti, návštěva Kumránu (duchovní pozadí novozákonní
doby, sekta esénů, vykopávky, jeskyně s kumránskými svitky od Mrtvého moře), návštěva
tradičního místa Ježíšova křtu nedaleko od ústí Jordánu do Mrtvého moře (Betanie za Jordánem),
obnova křestních slibů, návštěva a prohlídka Herodionu, příjezd do Betléma, návštěva a prohlídka
pole a kaple Pastýřů, bohoslužba, večeře a nocleh v Betlémě,
4. den – úterý: v brzkém ránu možnost účasti na mši sv. v jeskyni Narození Ježíše Krista, po
snídani prohlídka Betléma, baziliky Narození Ježíše Krista, kostela a kláštera sv. Kateřiny, Mléčné
jeskyně, transfer do Nazaretu, prohlídka města, bývalé nazaretské synagogy, baziliky Zvěstování,
chrámu sv. Josefa - Svaté Rodiny, večeře a nocleh v Nazaretu
5. den – středa: po snídani návštěva archeologických vykopávek v Cipori, metropoli Galileje
v dobách římské nadvlády, návštěva Kány Galilejské spojená s obnovou manželských slibů,
kostela Zázraku, odpoledne pěší výstup na horu Tábor (pro méně fyzicky zdatné výjezd vozidly
taxi), na vrcholu piknik a návštěva baziliky Proměnění Páně, mše sv., večeře a nocleh v Nazaretu
6. den – čtvrtek: po snídani odjezd ke Galilejskému jezeru, návštěva Hory Blahoslavenství
s kostelem Blahoslavenství – bohoslužba slova, pěší sestup ke Galilejskému jezeru, Kafarnau
s jeho archeologickými vykopávkami, dle tradice někdejšího domu Šimona Petra, koupání
v Galilejském jezeře, Tabgha na břehu jezera – návštěva baziliky Rozmnožení chlebů a ryb a
chrámu Primátu sv. Petra s Mensou Christi – mše sv., večeře a nocleh v Nazaretu
7. den – pátek: po snídani odjezd z Nazaretu směrem do Jeruzaléma podél Jordánu, po příjezdu
do Jeruzaléma pěší putování údolím potoku Cedron do Getsemanské zahrady, prohlídka baziliky
Všech národů, návštěva židovské páteční bohoslužby v synagoze, večeře v hotelu, po večeři
procházka nočním jeruzalémským Starým městem bez výkladu – sabat v Jeruzalémě, nocleh v
Jeruzalémě
8. den – sobota: po snídani celodenní prohlídka Starého města, jeho čtvrtí, zdí, bran a kostelů,
hory Sion s bazilikou Zesnutí, Večeřadlem a Davidovou hrobkou, Zdi nářků, křížové cesty (Via
dolorosa) a chrámu Božího hrobu, odpoledne možnost duchovního programu na jednotlivých
zastaveních křížové cesty, večeře a nocleh v Jeruzalémě
9. den – neděle: v časných ranních hodinách účast na mši sv. v chrámu Božího hrobu od 05.15
hod, následně společná snídaně „na střechách jeruzalémských“, návštěva Chrámového pahorku a
zakončení duchovního programu cesty u kaple Nanebevstoupení, od oběda individuální volno
v Jeruzalémě, brzká večeře, nocleh v Jeruzalémě
10. den – pondělí: ve 01.15 hod. odjezd na letiště, odlet letadla v 05.05, přílet do Prahy v 09.15
hod.
Více informací, fotogalerie z cest i videa získáte na: www.ckkrizek.cz
----------------------K VYTRŽENÍ-------------------------
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v pověstnou „halíkovskou“ šanci, za níž
jsem strašně vděčná, protože by bez ní můj
současný život nebyl ani zdaleka takový,
jaký je. Takže bych to ráda zpátky všechno
vrátila, ale jak říkám, uvidíme, kde to bude
a co nás všechny čeká… Každopádně na
večeři k nám jste všichni zváni už napořád,
ať budete kdekoli!
Milá Paulo, díky za vše, co pro nás a pro
farnost děláš (a doufáme, že ještě
uděláš) a přejeme ti tu nejkrásnější ze
všech dovolených.
Ptal se Martin Staněk (a také Petr Vacík SJ)

AK T U AL I T Y
WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.FARNOSTSALVATOR.CZ

Kontakty na jednotlivé členy farního týmu najdete na webu, tvoří je zpravidla
příjmení@farnostsalvator.cz

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - MŠE SV. 1.11. (19.00)
V den slavnosti Všech svatých se bude před pravidelnou adorací konat mše sv.

BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ S REQUIEM W. A. MOZARTA 2.11. (20.00)
Na svátek všech věrných zemřelých, se bude od 20 hodin v našem kostele konat každoroční
bohoslužba za zemřelé, kterou celebruje Mons. Tomáš Halík, a při níž zazní Mozartovo
Requiem. Jelikož se jedná o mši sv., nikoliv o koncert, není třeba si rezervovat vstupenky.
Zazpívají sólisté: soprán/ Marie Fajtová, alt/ Nadia Ladkany, tenor/Ondřej Šmíd, bas/ Jan
Morávek. Capella Regia Praha, Pražský komorní sbor, řídí Robert Hugo.

FILMOVÝ KLUB 7.11. (18.00) –
SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V rámci filmového klubu budeme
tentokrát promítat film Tady to
musí být / This Must Be the
Place (Francie-Irsko-Itálie 2011,
Paolo Sorrentino, anglicky, české
titulky, 118 min).
Téma: Cheyenne (Sean Penn) je
bývalá rocková hvězda. Ve svých
padesáti letech se stále obléká ve
stylu gothic a žije v Dublinu ze
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svých autorských honorářů. Smrt jeho otce, se kterým dlouhých 30 let nekomunikoval, ho
zavede zpět do New Yorku. Cheyenne zjišťuje, že jeho otec byl celý život posedlý jednou věcí:
pomstou za pokoření, které utrpěl v koncentračním táboře v Polsku. Cheyenne se rozhodne
pokračovat tam, kde jeho otec skončil a vydává se na cestu napříč Amerikou. Film získal cenu
ekumenické poroty v Cannes a mnohá další vyznamenání.
Úvod, projekce filmu a přednáška s diskusí, uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš
Jirsa, Ph.D. Koná se v kině Městské knihovny na Mariánském náměstí. Vstupenky nutno
rezervovat v Městské knihovně, cena 70Kč.

MŠE SV. K MEZINÁRODNÍ KONFERENCI JEZUITŮ A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKŮ
PŮSOBÍCÍCH V UNIVERZITNÍ PASTORACI 10.11. (20.00)
Již třetí ročník
Konference
evropských jezuitů
a
jejich
spolupracovníků
působících
v
univerzitní
pastoraci se po
Římě a Maltě bude
8.-11.11.
2012
konat
v české
metropoli. Během
konference
se
budou v Praze
konat
dvě
bohoslužby
pro
veřejnost, kterých
se všichni vzácní
hosté zúčastní. Ta
první proběhne v
pátek 9. listopadu od 17.30 v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí, druhá určená zejména
pro studenty v sobotu 10. listopadu od 20 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora.
Téma setkání je Nová evangelizace - ignaciánská cesta. Pozvání přijali mimo jiné předseda
evropských provinciálů John Dardis, profesor systematické teologie z Dublinu James Corkery
nebo sekretář generálního představeného pro záležitosti víry Gerald Blaszczak. Kromě nich
přijede na 30 jezuitů z celé Evropy.

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČER - JAN SKÁCEL 12.11. (20.00)
Večer začíná charakteristikou originálních rysů básníkovy spirituality a vztahu hudby k poezii.
Poté následuje pásmo, ve kterém se střídá recitace se skladbami pro sólovou violu, dvě
interpretační cesty. Výběr poezie (tematiky: domov, roční doby, přísloví; o lidské duši, vině,
smrti). Hudba: J. S. Bach, G. P. Telemann. Recitátor Michal Ježek, student bohemistiky na FF
UK, redaktor Českého rozhlasu. Violista Tomáš Hanousek, student AMU. První violista
Komorního orchestru Quattro. Koná se v kryptě.
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STUDENTSKÁ POUŤ K 17. LISTOPADU (8.50)
Jako každý rok,
tak také letos
vyráží
studenti
tento den na pouť.
Letošní
trasa
povede z Řevnic
přes
Skalku,
Mníšek pod Brdy a
skončí na Malé
Svaté
Hoře.
Doprovázet budou
jezuité
Jan
Regner a Petr
Vacík.
Sraz
účastníků je v 8:50
v
Praze
na
Hlavním nádraží
v předprostoru
prodeje jízdenek,
návrat je plánovaný v odpoledních hodinách. Více info a kontakt najdete na stránkách
www.vkhpraha.cz.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PETRA VACÍKA - VERNISÁŽ 18.11. (21.15)
Desetileté putování Petra Vacíka světem za poznáním a studiem nese své plody kromě jiného
v podobě fotografií, které máte možnost shlédnout do konce roku na ochozech našeho kostela.
Autor sám říká, že oněch 10 let fotil do šuplíku s tím, že až se jednoho dne vrátí ze studií domů,
negativy začne vytahovat. Když výstavní rada zjistila, že se tak stále neděje, rozhodla se
oznámit mu termín jeho vlastní výstavy. Doufejme, že autor do vernisáže všechny potřebné
negativy dohledá.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 25.11. (20.00)
Chorální doprovod mše sv. pod vedením Filipa Srovnala a Conventus choralis, který tvoří jádro
středečních ranních chval.

ADVENTNÍ VĚNCOVÁNÍ 28.11. (16.00-18.00)
Přijďte nám pomoci vyzdobit adventní věnec do kostela a vytvořte si zároveň svůj vlastní
věnec. Děti, nápady a čerstvé chvojí vřele vítány! Přihlášky s předmětem „adventní
věncování“ (kvůli zajištění dostatku materiálu pro všechny) na: info@farnostsalvator.cz.
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P r a vi d e l n á s e t k á n í
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ
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 Jozef Matějička.
Další info: spolecenstvikrypta.wordpress.com nebo krypta.salvator@gmail.com

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK 5.11. A 19.11. (19.00)
VKH Praha Vás zve na Pondělní vysokoškolský klub - PoVyK, který navazuje na tradici
oblíbeného Prvního pokusu. Koná se v kryptě. Hosté v listopadu budou Michal Němeček
a Prokop Brož, témata naleznete na webu farnosti v sekci kalendář akcí. Toto diskuzní
společenství se schází každý lichý týden v měsíci. Těšíme se na staré kamarády i na Vás nově
příchozí!
VKH Praha a schola Rytmig Vás srdečně zvou na pravidelné rytmické mše v 19:00 v kostele
sv. Ignáce na Karlově náměstí. Více info na novém webu: http://www.vkhpraha.cz.

LITURGICKÝ SILVESTR 1.12. (18.00)
Prvou adventnou nedeľou sa začína nový liturgický kalendár. Prečo sa nerozlúčiť s tým starým
oslavou silvestra? Táto už tradičná akcia je tak trochu recesiou. Budú balóny a aj prípitok. Ide
hlavne o to, zísť
sa s kamarátmi a
spoznať nových.
Pozvaní ste vy i tí,
ktorých pozvete.
Bude
to
neformálne
stretnutie
pri
dobrom jedle a
pití. To si ale
zaisťujeme sami,
takže
si
nezabudnite vziať
niečo dobré so
sebou! Viac info:
Jakub Dubovský –
vkh.predseda@se
znam.cz.

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, může se volně zapojit do programu Lazara Betánie. Koná se vv
tělocvičně v ZŠ Umělecká ul. V Praze 7. Program: 19:00 - 20:00 fotbal.
Podrobnosti na www.lazar.borec.cz, kontakt: Karel Hlaváček - 777 581 824.
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SALVÁTOSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola i v tomto akademickém roce bude pokračovat ve své činnosti a zve do
svých řad nové tváře i hlasy. Informace o vstupu do scholy u Michala Reisera každé úterý před
zkouškou v sakristii 17hod nebo na farním mailu info@farnostsalvator.cz. Schola zkouší každé
úterý 17 – 18.30 v sakristii, jednou měsíčně doprovází úterní studentskou mši.

KNIHOVNA
Knihovna projde během října celkovou rekonstrukcí a doplněním
fondů, proto prosíme, omluvte její dočasnou nefunkčnost
a omezení provozu v prostoru chodby. O to více se můžete těšit na
její novou podobu. Děkujeme dvěma dobrovolnicím, které se již
ozvaly na inzerát o službu v knihovně, těšíme se na jejich
milou přítomnost.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ A REKOLEKCE NA PODZIM 2012
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 úcelem je
nabídnout uvedení a pomoc na této cestě. Tyto kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního
života, naší modlitby a meditace i naší kreativitě a vnímavosti vůči druhým. Vzhledem k malé
kapacitě jsou všechny kurzy (kromě jednoho) plně obsazeny. Kvůli organizačním
a technickým komplikacím se budeme snažit vypsat nové termíny kurzů co nejdříve,
v současné době však zatím informace o termínech nejsou.
Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně
(bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc
v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné
i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@
farnostsalvator.cz či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).
Přihlašuje se pouze e-mailem na nové adrese meditace@farnostsalvator.cz, uvádějte
název a datum kurzu v “předmětu”.
Jednodenní rekolekce s filmem Strom přání, Karmel Edith Steinové, 18. 11. 2011
Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz. JIŽ PLNĚ OBSAZENO.
Víkend mezi duší a Duchem I., Kolín, 22.11.-25.11. 2012
Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz. JIŽ PLNĚ OBSAZENO.
Překážky při rozlišování životního povolání, Kolín, 30.11.-1.12. 2012
Rekolekce určená mladým ženám, které uvažují o zasvěceném životě. Nabízí možnost zkusit si pár
dní v řeholní komunitě „naživo“ a současně pracovat s podněty k tématu rozlišování životní cesty. Její
součástí jsou rozhovory, meditace, společná liturgie, duchovní četba a práce. Doprovází sestry
karmelitky z Karmelu Edith Steinové a hosté. Další informace a přihlášky:
meditace@farnostsalvator.cz. (Zvláště u tohoto kurzu se prosím nerozhodujte podle ceny, můžeme
vám vyjít i velmi značně vstříc). ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
17

Adventní duchovní cvičení uprostřed všedního dne
Advent 2012, doprovázejí: P. Petr Vacík SJ, sr. Denisa Červenková CSTF, P. František Hylmar SJ, P.
Josef Čunek SJ. JIŽ PLNĚ OBSAZENO.

Adventní rekolekce, Kolín, 14.-16.12. 2012
Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz. JIŽ PLNĚ OBSAZENO.

Každé úterý 20.15 Tichá meditace probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv.
Salvátora u Karlova mostu. 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)

AK C E N E J E N P R O S ALV Á TO R S K É N A K AR M E L U
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 jednak zůstat na čaj, kafe,
drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu
či štědrosti příchozích. Eucharistii předsedá Libor Ovečka SDB, Jan
Regner SJ, Jan Poříz OCD, nebo Prokop Brož (KTF Praha).

20.00

Dialogy (u) karmelitek.
Cca 1x měsíčně zveme hosty z různých oborů umění, vědy, kultury
apod. k debatnímu večeru na aktuální teologické téma.

stř

18.00

Eucharistická oslava. Po mši sv. je možné se připojit k dalším
modlitbám řeholní komunity. Celebruje 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.

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

5.11.

19.00

Kaštanové posvícení. Po eucharistické oslavě pečeme kaštany.
Veškeré další plody podzimu vhodné ke konzumaci jsou vítány.

15.11.

19.00

Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel. Večer četby z díla klasiků
duchovní literatury.
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26.11.

20.00

O církvi. Dialogy karmelitek.
Po pravidelné eucharistické oslavě následuje debatní večer na téma
čas. Host měsíce: Prokop Brož.
VÝHLEDOVĚ NA KARMELU

3.12.

19.00

Autorský večer na téma ticho.

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 na adrese karmelitky@gmail.com či na tel. 257 21 24 26
(sestra Denisa). Aktuální informace na www.cestanahoru.org.

DOPORUČEJEME DALŠÍ AKCE:

DVOJITÉ POZVÁNÍ NA POUTNÍ DUCHOVNÍ CESTY DO IZRAELE (ÚNOR A DUBEN 2013)
Po velkém ohlasu na letošní únorovou poutní duchovní cestu do Izraele srdečně zveme
nejprve všechny ty, na které se v únoru nedostalo, ale i ostatní zájemce z akademické farnosti
na nový termín cesty Po stopách Ježíše z Judské pouště do Jeruzaléma. Duchovní doprovod
tentokrát převezme P. Jan Regner SJ a cesta se uskuteční v termínu 2. – 11. 2. 2013. Přihlásit
se je třeba nejpozději do 15. listopadu 2012.
Ti, kteří už Betlém, Galileu a Jeruzalém znají, anebo upřednostňují jiný druh poznávání, dále
pak zveme na osmidenní pěší putování Judskem s Biblí v ruce a batohem na zádech v termínu
7. – 14. 4. 2013. Duchovní doprovod P. Petra Vacíka SJ bude tvořit rámec této neobvyklé
duchovní cesty – pěšího výstupu Judskými horami a Judskou pouští do Jeruzaléma. U této
cesty je uzávěrka přihlášek stanovena na 7. ledna 2013, avšak již v tuto chvíli je obsazena více
jak polovina její kapacity.
U obou cest se přihlášky přijímají v došlém pořadí. Hlásit se můžete u Pauly Jirsové Fassati
(fassati@farnostsalvator.cz), popř. přímo u spolupořádající CK Křížek (info@ckkrizek.cz).
Bližší informace k oběma cestám získáte z letáků všitých jako prostřední dvoustrana do tohoto
vydání Salvatore popř. na adrese www.ckkrizek.cz.

SETKÁNÍ PŘÁTEL KOMUNITY JERUZALÉM 17.11. (14:00)
Komunita Jeruzalém srdečně zve do benediktinského opatství Emauzy v Praze na setkání
všech přátel, které se v minulosti konalo i v naší farnosti. Program: - Mnišství srdce uprostřed
velkoměsta (přednáška), společná modlitba liturgie hodin, adorace. Bližší info:
janapolaskova@post.cz.
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Z K AL E N D Á Ř E FAR N O S T I
BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ SERVIS:
14.00
mše sv.
20.00
mše sv.
17.00 -18.30
duchovní pohotovost (P. Petr Vacík SJ, zpovědní místnost za oltářem)
17.00 -18.30
duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, krypta)
19.00
mše sv.
20.15-21.00
duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář)
20.00
adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem

Neděle

Úter ý
Čtvrtek

P R AV I D E L N Ý T Ý D E N N Í P R O G R A M :

Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek

19.00
20.00
20.00
20.15
7.00
19.00

Povyk – 1x za 14 dní.
Literárně-hudební večer 1x měsíčně.
Kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další).
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková).
Chorální ranní chvály v kryptě.
Modlitební setkání v kryptě.

19.00

Filmový klub - první středa v měsíci. Koná se v Městské knihovně na
Mariánském nám.

19.00

Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7).
DALŠÍ PROGRAM

1.11.

čt

19.00

2.11.

pá

20.00

6.11.
7.11.

út
stř

20.00
19.00

10.11.

so

20.00

12.11.
17.11.
18.11.
25.11.
28.11.

po
so
ne
ne
st

20.00
8.50
21.15
20.00
16-18

- L I S TO PAD 2 0 1 2

Mše sv. - Slavnost všech svatých. Následuje pravidelná adorace.
Mše sv. za zemřelé – Celebruje Mons. Tomáš Halík, zazní Requiem
W. A. Mozarta v podání Capella Regia Praha – řídí Robert Hugo.
Mši sv. doprovodí salvátorská schola. Zazní Missa Brevis Z. Lukáše.
Filmový klub – „Tady to musí být“. Koná se v Městské knihovně.
Mše sv. - u příležitosti mezinárodní konference jezuitů a jejich
spolupracovníků působících v univerzitní pastoraci.
Literárně hudební večer – Jan Skácel. Koná se v kryptě.
Studentská pouť k 17. Listopadu, pořádá VKH.
Vernisáž fotografií Petra Vacíka SJ a kafe po mši.
Slavnost Krista Krále, chorální doprovod mše sv.
Adventní věncování. Přihlášky na info@farnostsalvator.cz.

VÝHLEDOVĚ:
1.12.

so

18.00

Liturgický silvestr. Pořádá VKH.

FACEBOOK: facebook.com/akademicka.farnost.praha
e-adresy jednotlivých členů farního týmu: příjmení@farnostsalvator.cz
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