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Z debaty nad etikou palachovského činu. Zleva u stolu: prof. J.Trojan, Doc. L. Ovečka, Prof. T.Halík,
Doc. J.Šrajer. Moderuje M.Staněk.
foto i-forum.cuni.cz

Vážení a milí,
bez ohledu na výsledek prezidentských voleb v naší zemi pro nás stále platí a bude platit
výzva Jana Palacha k nelhostejnosti z ledna roku 1969: „Člověk musí bojovat proti tomu zlu,
na které právě stačí“. Přestože je oběť tohoto studenta Filosofické fakulty neopakovatelná a
nevolá nás k následování („jde o jedinečnou singularitu tohoto činu“, jak upozornil
prof.Trojan), stále tu ční jako výzva, na kterou je třeba osobně odpovědět. V teologické
debatě nad etikou palachovského činu, kterou pořádala naše farnost ve spolupráci se
Studentskou radou FF UK, zazněly i další úvahy na téma hranice mezi mučednictvím, obětí
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a sebevraždou. V odpovědnosti vůči této výzvě pro nás křesťany zaznívá konečná
odpovědnost vůči Bohu a jeho povolání, shodli se všichni diskutující.
Společně s Janem Palachem snad trochu naivně stále věříme, „že naše národy víc světla
potřebovat nebudou“.
vaše farnost
NAVŠTIVTE NÁS NA WEBU: WWW.FARNOSTSALVATOR.CZ
ANEBO NA FACEBOOKU: AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA

AK T U AL I T Y
PŘEHLED PASTORACE ZA ROK 2012
V roce 2012 jsme pokřtili 31 dětí a jednu dospělou katechumenku z předchozího kurzu, 23
snoubenců si u nás slíbilo věrnost, jednoho farníka jsme vyprovodili na věčnost. Do
katechumenátu vstoupilo 52 zájemců o křest.
DERNIÉRA VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ PETRA VACÍKA 3.2. (21:15)

Formou nekonvenční reinstalace fotografií Petra Vacíka se rozloučíme s výstavou na
ochozu kostela v neděli 3. února po večerní mši svaté. Všechny fotografie jsou po dohodě
s autorem určeny k možnému zakoupení. Srdečně zve výstavní rada farnosti.

REKOLEKCE NA ZAČÁTKU POSTNÍ DOBY 10.2. OD 16:00 DO 19:30
Zveme vás ke společnému duchovnímu zastavení před vstupem do postní doby. Na
programu bude společná debata i individuální rozjímání, doprovází Adéla a Petr Muchovi.
Více (včetně upřesnění místa konání) na muchova@farnostsalvator.cz

XVIII. POPELEC UMĚLCŮ – STŘEDA 13.2. 2013
17.30 - Clarinet Factory & Alan Vitouš nabídnou v refektáři Dominikánského kláštera
hudební performanci Ozvěny z kamene. Vstup do refektáře bude otevřen již od 17.00
z Jilské ulice č.7a. Předpokládaný konec akce – 18.30. Vstupné dobrovolné, není třeba
rezervací, kapacita sálu je dostatečná.
19.00 - Bohoslužba s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora. Celebruje a promluví
Mons. Tomáš Halík. Hudebně doprovodí Robert Hugo a Clarinet Factory. V kostele budou
rezervována místa pouze pro starší návštěvníky předchozí akce u dominikánů.
20.30 - Vernisáž malířské intervence Patrika Hábla do prostoru kostela Nejsvětějšího
Salvátora. V sakristii kostela promluví autor společně s kurátorem intervence Norbertem
Schmidtem. Zveme k neformálnímu setkání.
Letošní Popelec umělců nebude přenášet Česká televize přímým přenosem.
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LITERÁRNĚ - HUDEBNÍ VEČER: JIŘÍ ORTEN - VÝBĚR Z POVÍDEK 11.2. (20.00)

Na začátku zazní charakteristika originálních rysů básníkovy spirituality a vztahu hudby
k motivům v jeho próze a poté pásmo, ve kterém se střídá četba s flétnou.
Jiří Orten (1919–1941) byl básník, prozaik a dramatik. Jeho povídky jsou lyrické, snové
a s dětským pohledem na svět, zároveň se ale v nich odráží čas ohrožení mezi dvěma
světovými válkami. Z tohoto podhoubí vyrůstá tragický životní pocit a obracení se do nitra
člověka. Právě v něm hledá básník jistotu a objevuje skutečnost jinak, skrze spiritualitu.
Přednes: Vilma Manová (studentka bohemistiky FF UK, korektorka v nakladatelství Gasset)
a Petr Janeš (absolvent bohemistiky a historie FF UK, učitel češtiny pro cizince na ÚJOP
UK Albertov). .Skladby pro sólovou flétnu hraje Tereza Seifertová (absolventka hudební
vědy FF UK).

FILMOVÝ KLUB 27. 2 (19.00) – MISTR (SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY)
USA, začátek 50. let. Vojáci po návratu z fronty bojují se svými poválečnými traumaty a
snaží se začlenit do běžného života. Předlohou pro postavu Mistra byl skutečný zakladatel
scientologické církve L. Ron Hubbard, což vzbudilo u části americké veřejnosti vlnu nevole.
Působivý snímek o víře, závislosti, hledání vnitřní svobody a manipulaci je dalším
originálním epickým dílem režiséra Paula Thomase Andersona (Magnolia, Až na krev, Opilí
láskou), zkoumajícího zásadní fenomény amerických dějin. USA 2012, Paul Thomas
Anderson, anglicky, české titulky, 144 min.
Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr. Lukáš Jirsa Ph.D. Koná se v kině Městské
knihovny na Mariánském nám. Vstupenky nutno rezervovat v Městské knihovně, cena 70Kč.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ
Srdečně Vás zveme na modlitební setkání s Písmem a zpěvy z
Taizé. Tato společná modlitba je otevřena všem zájemcům. Setkání
probíhají každou středu od 19:00 v kryptě kostela Nejsvětějšího
Salvátora v Praze 1 (vstup bočním vchodem u sakristie).
Společenství vede Pavel Svačina a Jozef Matějička. Více info:
krypta.salvator@gmail.com nebo
společenstvíkrypta.wordpress.com

SALVÁTOSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola 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. V únoru schola doprovodí
úterní mši sv. 12.2. (úterý před popeleční středou) americkými
spirituály.
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VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK 4.2. A 18.2. (19.00)
4. 2. Hra po městě
Pondělní Vysokoškolský Klub v kryptě kostela Nejsv. Salvátora, vstup bočním vchodem ze
dvora Klementina, tentokrát trochu akčněji a bez hosta.
18. 2. Setkání s hostem
V kryptě kostela Nejsv. Salvátora, vstup bočním vchodem ze dvora Klementina. Informace
o hostu večera bude upřesněna.
TICHÁ MEDITACE
Pobíhá 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).

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, může se volně zapojit do programu
Lazara Betánie. Koná se v 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.

NOVÁ KNIHOVNA!
Knihovna prošla díky velkolepé přízni sponzora celkovou revitalizací
a v současnosti doplňujeme fondy, proto prosíme, omluvte její
dočasnou nefunkčnost. Otevření plánujeme na konec měsíce února.
Děkujeme dobrovolnicím, které se přihlásily ke službě v nové
knihovně a těšíme se na jejich milou přítomnost.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ A REKOLEKCE
ÚNOR – DUBEN 2013
15. – 17.2. 2013 VÍKEND PRO RYCHLÉ BIŘMOVANCE ve Vinoři. Doprovází Petr a Adéla
Muchovi. Přihlášky na a.muchova@farnsotsalvator.cz
Následující 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 účelem
je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě. Kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního
života, naší modlitby a meditace i naší kreativitě a vnímavosti vůči druhým. Další informace
můžete získat na adrese meditace@farnostsalvator.cz či na tel. 257 21 24 26 (sestra
Denisa).
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Ze života naší farnosti (foto P.Neubert)
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V této chvíli již obsazené kurzy:
Meditativní víkend, 8.-10. 2. 2013
Jednodenní rekolekce s filmem, 17. 2. 2013
Sádhana, 22.–24.2. 2013
Víkend mezi duší a Duchem I., 8.-10. 3. 2013
Postní duchovní víkend, 22.-24. 3. 2013

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA, NEŽ BUDETE ČÍST DÁLE:
Přihlašujte se, prosím, pouze e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, uvádějte
název kurzu v “předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní,
pokud vám tedy na některém termínu zvlášť záleží, neotálejte s přihlášením.

5 – 7. 4. 2013 IGNACIÁNSKÝ VÍKEND
Exerciční dům Kolín
Víkendová duchovní obnova založená na meditaci nad biblickými texty. Nabízíme možnost
osobního rozhovoru. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Další
informace a přihlášky meditace@farnostsalvator.cz. Doprovází P. Jan Regner SJ.

15. – 17.2. 2013 KURZ KONTEMPLACE
Klášter trapistek v Poličanech
Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace. Meditační sezení, meditace v chůzi,
přednášky, zpěv, možnost individuálního doprovázení. Předpokládá se alespoň základní
zkušenost s modlitbou ticha. Přihlášky pro tento kurz: dlohos(zavinac)volny.cz, dotazy
ohledně kurzu lze směřovat na s. Denisu Červenkovou (meditace@farnostsalvator.cz).
Doprovází Jan Šedivý.

VÍKEND MEZI DUŠÍ A DUCHEM II.
místo bude upřesněno, 26.-28.4. 2013
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování Víkendu mezi
duší a Duchem I, i zde v interaktivní skupinové a individuální práci využijeme enneagramu.
Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé
vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu
duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Provází a psychoterapeut Michal
Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Kurz je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali
některý z předchozích Víkendů mezi duší a Duchem.
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PŘEKÁŽKY PŘI ROZLIŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO POVOLÁNÍ II.
Perníkářka (Dům sester karmelitek, U Perníkářky 2a, Praha5- Smíchov) 8.-12.5. 2013
Rekolekce určená mladým ženám, které uvažují o zasvěceném životě. Možnost zkusit si pár
dní v řeholní komunitě „naživo“ a současně pracovat s podněty k tématu rozlišování životní
cesty. 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.

AKCE NEJEN PRO SALVÁTORSKÉ
NA KARMELU EDITH STEIN
Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové
(Jinonická 22, Praha 5 – Košíře) - platí během akademického roku

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).

po

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.

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).

ÚNOR NA KARMELU
14.2.

19.00

Jan od Kříže. Večer duchovní četby z díla španělského mystika.
Pokračujeme v četbě knihy Výstup na horu Karmel (17.-18. kapitola
třetí části spisu).

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. Podrobnější info
k jednotlivým akcím najdete na www.cestanahoru.org, případně na adrese
karmelitky@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).
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DOPORUČUJEME
STUDIUM TEOLOGIE
Studovat teologii? Při práci nebo studiu jiné VŠ? Ekumenicky a v přátelské, otevřené
atmosféře? Doporučujeme studium oboru "Teologie křesťanských tradic - ekumenika" na
Univerzitě Karlově v Praze. Více info: Ivana Macháčková, machackova@etf.cuni.cz, tel.
221988626. http://www.iespraha.cz Institut ekumenických studií, Praha 1, Černá 9.

Z KALENDÁŘ E F ARNO ST I
Neděle

Úter ý
Čtvrtek

BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ SERVIS
14.00
mše sv.
20.00
mše sv.
17.00 -18.30
duchovní pohotovost (P. Petr Vacík, 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
PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

3.2.
10.2
11.2.
12.2.
13.2.

ne
ne
po
út
st

17.2.
24.2.
27.2.

ne
ne
st

19.00
20.00
20.00
20.15
7.00
19.00

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

19.00

Filmový klub - jedenkrát měsíčně (Městská knihovna).

19.00

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

DALŠÍ PROGRAM ÚNOR 2013
20:15
Nekonvenční derniéra výstavy P. Vacíka – ochoz kostela.
16:00 -19:30 Rekolekce na začátku postní doby.
20:00
Literárně hudební večer: Jiří Orten – výběr z povídek.
19:00
Mši sv.doprovodí schola americkými spirituály.
POPELEC UMĚLCŮ 2013
Hudební performance Clarinet Factory a Alan Vitouš (v refektáři
17:30
dominikánského kláštera).
19.00
Bohoslužba s udílením popelce (T. Halík, kostel Nejsv. Salvatora).
20:30
Vernisáž a neformální setkání v sakristii (kostel Nejsv. Salvatora).
20:00
Vstup katechumenů mezi čekatele křtu.
21.15
Kafe po mši.
19.00
Filmový klub: Mistr. Koná se v Městské knihovně.
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