
 

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

110/duben                    A.D. 2014    

   z d a r m a  
 

 

 

  
 

  
Tomáš Halík přebírá „prozatímní Templetonovu cenu“ a finanční odměnu                 foto Hana Rysová 
 
 

Vážení a milí, 

na tomto místě se sluší především pogratulovat (pochopitelně zpětně) Mons. Tomáši Halíkovi 
k získání tak významného ocenění, jakým je „nobelovka“ mezi náboženskými oceněními, 
Templetonova cena. Je to opravdu čest pro celou naši farnost,  ale i určitý závazek (o.Tomáš 
by řekl „Gabe und  Aufgabe – dar, a zároveň úkol“)  šířit dál hodnoty, které u Salvátora sajeme 
jako mateřské mléko. A jelikož toto číslo farního zpravodaje vychází až dva týdny po zmíněné 
radostné události a mezitím proběhla smršť rozhovorů a vyjádření do médií, dovolujeme si 
otisknout mírně upravený přepis neformálního komentáře laureáta k obdrženému ocenění na 
konci večerní mše sv. 16. března, kterou celebroval biskup Václav Malý. 
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Tomáš Halík:  Moji milí, moc vám děkuji za modlitební podporu v těchto dnech, kdy jsem 
musel odpovídat pro všechna možná média z různých míst světa na stejné otázky. Pamatuji 
si, jak  mi říkal Václav Havel: „Ti politici vždycky odpovídají na ty stejné otázky stejně, a mně je 
to blbý, když jsem spisovatel, tak já si musím vždycky vymyslet nějakou jinou odpověď, to je 
strašně namáhavý…“ Já se také cítím víc k těm spisovatelům než k  politikům, tak jsem si také 
musel vymýšlet vždycky něco jiného – a teď už mi došla invence… Chtěl jsem jenom říci (a i 
tam jsem řekl), že to beru samozřejmě jako poctu také pro náš národ, pro naši církev, pro 
katolickou církev jako takovou, protože myslím, že už pár let to ocenění nedostal nikdo 
z katolické církve; ale i pro tu naši českou církev. No a samozřejmě pro naši farnost.  
Takže je to vyznamenání jak  pro naši farnost, je to vyznamenání také pro všechny ty lidi, kteří 
mi do života něco přinesli a třeba se nedožili vůbec svobody… Bylo zvláštní, že to oznámení 
přišlo v den 10. výročí úmrtí mého velkého učitele víry, Jiřího Reinsberga – zrovna jsem se 
chystal na requiem do Týna, zazvonil telefon, já si říkal: už to nebudu brát, už běžím… A pak 
jsem to přece jenom vzal a ozval se pan Templeton a oznámil mi, že jsem letošním laureátem. 
Takže jsem tam tak došel do toho kostela a musel jsem se hodně soustředit na bohoslužbu, 
protože jsem si uvědomil, že to není jednoduchá věc, to všecko, co mě ještě v souvislosti s tím 
čeká. No a to veřejné oznámení zas bylo na výročí smrti Jana Patočky, dalšího z mých učitelů, 
a výročí nastoupení papeže Františka, takže ten timing byl takový nebeský. Tu vlastní cenu 
mám přebírat v St. Martin in the Fields na Trafalgarském náměstí 14. Května v 19 hodin. Tak 
kdybyste měli cestu do Londýna…    A když ne tam, tak to potom oslavíme tady. 
Takže ještě jednou vám, moc děkuji, jsem rád, že na tuto neděli, kdy se vidíme, připadl tento 
krásný obřad (přijetí do katechumenátu – pozn. red.) – mne samotného vždycky dojímá, jak to 
celé tělo, celou bytost člověka zasvěcujeme Pánu. Tak si uvědomme, že jsme takto zasvěceni 
Pánu; Pánu patříme, Pán nám dává velké dary – a když nám dal ty své dary, tak nám je nedal 
proto, abychom se chlubili nebo povyšovali, ale abychom jimi sloužili.  Sám mám teď trochu 
takový pocit, jestli až přijdu do nebe, do té brány, tak jestli mi neřeknou: Už má svoji 
odměnu… a šup do očistce! Ale zase jsem v životě tolikrát dostal pár facek, takže trošku slávy 
si taky člověk nakonec může užít, že. 
Rád cituji kardinála Königa, kterému jsem, když mu bylo asi třiadevadesát, uváděl česky jednu 
přednášku, a on tak poslouchal a potom povídá: „Já nevím, co pan profesor o mně říkal, asi 
mě chválil, ale víte, v mém věku mi to už nemůže uškodit…“ 
Takže já má takový pocit, že už jsem taky ve věku, kdy mi to tolik nemůže uškodit, a 
samozřejmě to spíš naplňuje pokorou, protože jsem si nikdy nemyslel, že se ocitnu 
v takovéhle společnosti, a tak se tam chápu jako reprezentant i našeho národa a také naší 
farnosti. Takže vám ještě jednou děkuji za podporu! 
 

Václav Malý: Tak takovýto potlesk jsem nezažil ani po koncertě Magdalény Kožené! 
 

TH: My tady vůbec nejsme kožený, Václave! 
 

VM: Já se k tomu potlesku přidávám, v pondělí nebo v úterý ti přijde pohlednice z Hejnic, na 
níž je podepsaná celá Česká biskupská konference. Byli jsme tam minulý týden na 
duchovních cvičeních, tak nás to také potěšilo, když jsme se dozvěděli, že jsi dostal tu cenu! 
Opravdu ti to ze srdce přeji! Děkuji ti také za vedení tohoto společenství, děkuji také bratřím 
jezuitům za pomoc, i všem těm, kdo tady přispívají k  bohatému programu, který probíhá 
v tomto chrámě. Jsem rád, že jsem dnes mohl přijmout zase katechumenky a katechumeny, je 
to takové povzbuzení, že Pán si stále volá různými cestami. A také děkuji vám za modlitby, za 
to, že se snažíte vnášet do naší společnosti noblesu a něco, co má pevné základy. A tak vám 
přeji, abyste tu postní dobu prožili opravdu v pokoji srdce s takovou velikou nadějí, která se 
nevyčerpává jenom nějakými vnějšími změnami společenské atmosféry. 
A Tomáši, o ty prachy se musíme šábnout, to ti neodpustím! 
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AKTUALITY 
 

NOVINKY Z KNIHOVNY   

Od dubna dochází k mírné úpravě úterní výpůjční doby: nově bude knihovna otevřena půl 
hodiny přede mší, ale poté i půl hodiny po mši.   
Knihovní fond salvátorské farní knihovny je v současnosti složen z celkem 1 291 svazků, jeho 
součástí je i kompletní soubor knih „salvátorských autorů“, Tomáše Halíka a Marka Orko 
Váchy. Do knihovního fondu jsou nově zařazena také aktuální čísla vybraných časopisů, ke 
čtení momentálně nabízíme Getsemany, Katolický týdeník, Teologické texty, Dingir a 
Universum. Připravujeme zařadit revui Salve a (prezenčně) kompletované starší ročníky 
Salvatore.  
Vzhledem ke stále probíhající katalogizaci knih není knihovní katalog zatím dostupný na 
internetových stránkách farnosti, v případě zájmu vám aktuální seznam knih rádi zašleme e-
mailem. Zároveň stále hledáme další dobrovolníky/dobrovolnice ochotné se zapojit do 
knihovnické služby. Těšíme se na návštěvu! Knihovnice Adéla, Irena, Kristýna 
Výpůjční doba: Út 18.30 – 19.00 a 20.00 – 20.30, Čt 20.00 – 21.30  
Kontakt: Irena Boumová irena.boumova@centrum.cz, 775 975 535 
 

LITURGIE SV. JANA ZLATOÚSTÉHO – MŠE SV. VÝCHODNÍHO OBŘADU- 8.4. 19.00 

Úterní studentská mše sv. bude po dvou letech opět něčím výjimečná – totiž svojí liturgií.  
Ta bude sloužena východním způsobem, tedy tak, jak ji běžně zažívají katoličtí křesťané 
východního obřadu (někdy též „řeckokatolíci“), například hned z vedlejší katedrály sv.Klimenta 
v Klementinu. Mši sv. bude celebrovat ThLic. Jan Kotas, odborník na liturgii a přednášející na 
KTF UK, společně s generálním vikářem řeckokatolického exarchátu Mons. Milanem 
Hanušem a biskupským vikářem P.Vasylem Slyvockým, farářem svatoklimentské katedrály. 
Se všemi zúčastněnými bude možné o východní liturgii diskutovat od 20.30 hodin v sakristii. 
Liturgii doprovodí svatoklimentský sbor. Na místě bude k dispozici pomocný text pro snazší 
orientaci.  
 

BESEDA O POUTI DO SANTIAGA DE COMPOSTELA – 9.4. 18.00 

Uvažujete o pouti do Santiaga a potřebujete trošku „připostrčit“ ke konečnému rozhodnutí 
vyrazit? Přijďte na neformální besedu, která se bude konat v sakristii kostela. Rádi se s vámi 
podělíme o naše zážitky a ukážeme pár fotek z poutí, vykonaných minulý rok. Na základě 
vlastních zkušeností se budeme snažit zodpovědět vaše dotazy - kde hledat informace, co si 
vzít a naopak nebrat s sebou, zda putovat sami nebo s někým atd.  

Těší se na vás: Larisa Jurkivová – Camino del Norte – září 2013, Jan Šimek – Camino del 
Norte – duben 2013, Jana Závěrková – Camino Frances - srpen 2013 (Spolek Cesta) 

VÝLET SPOLKU CESTA  - SOBOTA 12.4.  
PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA VE STARÉ HUTI U DOBŘÍŠE 

V rámci dubnového výletu navštívíme památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. 
Dopoledne nás čeká prohlídka památníku a odpoledne si projdeme naučnou stezku Karla 
Čapka dlouhou cca 10 km.  Tentokrát však kromě výletování přiložíme i ruku k dílu – budeme 
natírat dřevěné části informačních tabulí na naučné stezce (celkem 10 kusů). Zapojení do 
práce je dobrovolné, pracovní pomůcky (barvu a štětce) dostaneme na místě. V případě 
nepřízně počasí nahradíme odpolední program prohlídkou zámku Dobříš, který už ale natírat 
nebudeme.   
Sraz je v sobotu 12.dubna 2014 v 8:50 na stanovišti č. 7 autobusů směr Příbram na 
autobusovém nádraží Na Knížecí (stanice metra Anděl na trase B). Autobus odjíždí v 9.00! 

mailto:irena.boumova@centrum.cz
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Předpokládaný návrat do Prahy je v cca 18 hod. Prosíme, hlaste se do pátku 11.4. na 
emailu: spolekcesta@email.cz  Za spolek Cesta srdečně zvou Jana Závěrková, Larisa 
Jurkivová. 
 

 
 

Z obřadu přijetí do katechumenátu a následné besedy v neděli 16. března /foto Hana Rysová/ 
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VELKÝ PŘEDVELIKONOČNÍ ÚKLID 

V pondělí 14.4. od 9.30 do 16 h budeme připravovat kostel na velikonoční svátky, a tak  
prosíme farníky o zapojení – přijďte i na kratší čas, pomůcky, vybavení, teplý čaj i hřejivé 
slovo budou k dispozici. Předem děkujeme za pomoc! 

 

VELIKONOCE 2014  U  SALVÁTOR A  
 

ARS ACUSTICA PALMARUM  - KVĚTNÁ NEDĚLE 13.4. 20.00 

Slavnostní bohoslužbu Květné neděle v našem kostele doprovodí, podobně jako v minulém 
roce, elektroakustická hudební performance zasazující projasněné tradiční chorální nápěvy do 
zcela současných hudebních kontextů. Také letos se nechal skladatel Michal Rataj inspirovat 
hlubokou tradicí svátku, který zpřítomňuje Kristův vjezd do Jeruzaléma, a aktuální uměleckou 
intervencí v prostoru kostela: tentokráte řadou „postních praporů” s názvem Introdukce od 
malíře Jaromíra Novotného. Kristův slavnostní vjezd do Jeruzaléma v sobě nese zneklidňující 
pohyb a ambivalenci, předzvěst tragédie i skrytého vítězství. Oslavou Krále na oslátku začínají 
poslední dramatické dny Ježíšova pozemského života, začíná Svatý týden – vyvrcholení 
celého liturgického roku. Podobně jako Novotného „postní prapory” nevyznačují nějakou 
jednoznačnou cestu za světlem, tak i hudba v sobě ponese oba póly zvuků jásajícího 
jeruzalémského davu, davu, který nejdříve provolával Hosana a o pár dní později Ukřižuj! 

Hudební doprovod mše svaté: 

Mélusine de Pas – viola da gamba; Jan Mikušek – cimbál 
Michal Rataj – celkový koncept, zvukové objekty, live electronics 

Katedrální chorální schola: Jiří Hodina – umělecký vedoucí; Vojtěch Barták, Jakub Jelínek, 
Jan Lorenc, Štěpán Němec, Stanislav Předota, Filip Srovnal 
Jan Lorenc – varhany 

Po mši sv. následuje krátké debatní setkání s hudebníky v sakristii kostela. 
 

 

PROGRAM VE SVATÉM TÝDNU 

13.4.  Ne  14.00 a 20.00  Mše sv. na Květnou neděli  

(začátek na nádvoří Klementina, prosíme, přineste si vlastní ratolesti) 

16.4.  St  17.00 Kající bohoslužba slova a adorace s příležitostí ke svátosti smíření 

17.4.  Čt  18.00   Mše svatá na památku Večeře Páně  

                19.30     Bdění v Getsemane (s texty Janova evangelia a zpěvy z Taize) 

18.4.  Pá  18.00 Velkopáteční obřady 

19.4.  So  21.00 Velikonoční vigilie (začátek na nádvoří Klementina, vstup z Mariánského 
nám. nebo Karlovy ul.) 

20.4.  NEDĚLE VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY JAKO OBVYKLE -  VE 14.00 A 20.00 
 

VELIKONOČNÍ FESTIVAL BAROKNÍ HUDBY – KLEMENTINSKÉ BAROKNÍ VEČERY 

Již podruhé se ve velikonočním období bude v kostele Nejsv. Salvátora konat cyklus 
Klementinských barokních večerů, který přináší barokní hudbu spjatou se Svatým týdnem a 
Velikonocemi. Stejně jako loni budou koncerty zaměřeny na oratorní i komorní hudbu a budou 
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mít zajímavé mezinárodní obsazení. Pořádá Pražská umělecká kancelář ve spolupráci             
s Akademickou farností Praha. Zlevněné vstupenky pro salvátorské farníky budou k dispozici     
v sakristii. Těší se na vás Capella Regia Praha a Robert Hugo.  

Více: www.klementinumbaroque.com   
 

Program festivalu: 
 

Velký pátek 18. 4. 2014 | 20.00 Hudba k Božímu hrobu. G. Carissimi – Historia di Jephte. 
Oratorium.  Capella Regia Praha. 
 

Bílá sobota 19. 4. 2013 | 17.00 J. Haydn – Stabat Mater dolorosa. Oratorium 
Sólisté, Komorní sbor Canticorum Iubilo. Capella Regia Praha instrumentální soubor. 
 

Velikonoční pondělí 21. 4. 2014 | 18.00J. S. Bach a italské koncerty 
Jiří Stivín, Lucie Hůlová, Robert Hugo, Capella Regia Praha. 
 

Středa velikonočního oktávu 23. 4. 2014 | 18:00 Laudetur Jesus Christus 
Barokní hudba mezi Prahou, Salzburgem a Padovou. Komorní sbor Canticorum Iubilo. 
 

Pátek velikonočního oktávu 25. 4. 2014 | 18.00 J. S. Bach a italské koncerty 
Jiří Stivín, Lucie Hůlová, Robert Hugo. 
 

Středa 30. 4. 2014 |18.00 Paul Kayser (Lux). Varhanní koncert. 
 

Pátek 2. 5. 2014 | 18.00 W. A. Mozart a liturgická hudba barokního Salzburgu. 
Chlapecký sbor Wroclawské filharmonie, instrumentální soubor. Dirigent: Andrej Kosendiak. 
dirigent 
 

ZAČÍNÁ CYKLUS O MANŽELSTVÍ 

V dubnu začíná série přednášek Cyklu o manželství.Setkání začínají ve středu 23. dubna 
výjimečně již od 17.30 hodin a budou pokračovat až do 28. května (vždy od 18 hodin). 

Mezi letošními přednášejícími jsou ThLic. Jaroslav Lorman Th.D., P. Marek Orko Vácha Ph.D., 
Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Dobrovolné zápisné formou 
daru: 300 Kč/pár. Setkání budou probíhat v sakristii kostela Nejsv. Salvátora pouze pro 
přihlášené páry. Více informací a online formulář k přihlášení najdete na farním webu. 
 

SEMINÁŘ PRO „RYCHLÉ BIŘMOVANCE"   

neděle 27. 4. 2014, 14-19h (Praha) 

Jednodenní setkání „rychlých biřmovanců" (zváni jsou současní biřmovanci i bývalí 
absolventi). Opět se společně zamyslíme nad tématy duchovního života, modlitby a dalších 
praktických aspektů víry. Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. Podrobnosti budou účastníkům 
rozeslány emailem. Kontakt: muchova@farnostsalvator.cz. 
 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA KE DNI ZEMĚ 29.4.  

I poslední úterní studentská bohoslužba v měsíci dubnu bude mít liturgickou zvláštnost – je již 
dlouholetou tradicí vždy okolo svátku Dne Země uspořádat ve spolupráci s Českou  
křesťanskou akademií ekumenickou bohoslužbu s následnou debatou v sakristii. Tentokrát 
bude kázat RNDr. Jiří Nečas, předseda Ekologické sekce České křesťanské akademie, člen 
Společnosti pro trvale udržitelný život a laický kazatel Českobratrské církve evangelické. 

Po bohoslužbě srdečně zveme k debatě s  Doc. MUDr. Zdeňkem Susou, 
lékařem, evangelickým kazatelem, nakladatelem a poutníkem nad tématem krajiny českého 
pohraničí. 

mailto:muchova@farnostsalvator.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskobratrsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_evangelick%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kazatel
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 FILMOVÝ KLUB: SYNECDOCHA, NEW YORK/SYNECDOCHE, NEW YORK – 30. 4. 19.00 

(USA 2008, Charlie Kaufman, anglicky, české titulky, 118 min.) 

Canden (Philip Seymour Hoffman) je úspěšným 
divadelním režisérem v provinciálním městě 
Schenectady, ve státu New York. Když ho malé 
poranění na čele přiměje zamyslet se nad smrtí, 
umíráním a nad tím, že jeho život bude jednou 
pravděpodobně zcela zapomenut, pocítí nutnost 
zanechat po sobě něco významného. Právě jej opouští 
jeho manželka, malířka miniatur Adele (Catherine 
Keenerová) i s dcerou Olivií. Ale Canden dostane 

velký, prestižní finanční grant, se kterým si může dělat, co chce. Odstěhuje se do New Yorku, 
kde na obrovském jevišti vybudovaném v hangárech vytváří kopii života a natáčí vše na video. 
Čím více tvoří, tím víc se chce dostat blíž k podstatě života. A tím víc cítí, že jeho hra ještě 
není hotová pro publikum. Trvá to léta. Nakonec v jeho hře vystupují všichni, které znal, on 
sám, jeho lásky, děti a mnoho jiných. Máte-li rádi složitě zapletené příběhy s mnoha různými 
narážkami, náznaky a objevy v nitkách tapisérie života, pak si vás tento film plný dvojsmyslů a 
nejasností, alegorií a nereálné reality, jistě získá. Velký sál Městské knihovny v Praze, 
Mariánské nám. 1, Praha 1. Vstupné: 70 Kč. Předprodej v pokladně MKP (po-pá  14-20 hod.), 
tel.: 222 113 425, 222 113 377, online rezervace: www.mlp.cz 
Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.. 
 

STUDENTSKÝ VELEHRAD 2014 

Skupina dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů pod záštitou VKH v letošním roce opět 
připravuje pětidenní setkání na starobylém poutním místě nazvané Studentský Velehrad. Akce 
je určena především pro vysokoškolské studenty, kteří na ni budou moci společně vyslechnout 
přednášky renomovaných osobností, diskutovat nad aktuálními tématy, účastnit se 
bohoslužeb, modliteb Taizé i modliteb chval či relaxovat při koncertech a jiných kulturních 
vystoupeních. Letošním tématem jsou LIMITY. Online registrace na Studentský Velehrad 2014 
již spuštěna. Více informací najdete na adrese www.studentskyvelehrad.cz 
 

HLEDÁME AU-PAIR NA LETNÍ REKOLEKCE PRO RODINY 

V termínu 7-10.8.2014 v exerciční domě v Kolíně hledáme dívku či ženu pro dopolední (mezi 
9-12h) hlídání malé skupiny dětí po dobu duchovních cvičení rodičů. Odměnou je byt, strava a 
možnost účastnit se dalšího programu. Je možné použít jako pedagogickou praxi.  Hlaste se 
na emailu: regnerjan@gmail.com 

 

VÝHLEDOVĚ: 
 

PĚŠÍ PUTOVÁNÍ JUDSKEM 26. 10. – 2. 11. 2014 

Po velkém ohlasu na poutní duchovní cesty do Izraele pořádané ve spolupráci Akademické 
farnosti a CK Křížek v uplynulých letech srdečně zveme i na podzim roku 2014 na osmidenní 
pěší putování Judskem s Biblí v ruce a batohem na zádech v termínu 26. 10. – 2. 11. 2014. 
Duchovní doprovod P. Jana Regnera SJ bude tvořit rámec této neobvyklé duchovní cesty – 
pěšího výstupu Judskými horami a Judskou pouští do Jeruzaléma. Uzávěrka přihlášek je 
stanovena na 12. 8. 2014, avšak kapacita je omezena na 25 osob! Hlásit se můžete přímo u 
pořádající CK Křížek (info@ckkrizek.cz). Podrobnější informace najdete na samostatném 
letáku vloženém v tomto čísle, popř. na adrese www.ckkrizek.cz 

 

http://www.mlp.cz/cz/akce/e12043-jen-buh-odpousti/
http://www.studentskyvelehrad.cz/
mailto:regnerjan@gmail.com
mailto:info@ckkrizek.cz
http://www.ckkrizek.cz/
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Popelec umělců 2014: Hlas kontra bas (Ridina Ahmedová a Petr Tichý)       foto Martin Staněk 

 

 
Popeleční středa: mše sv. s udílením popelce                                                            foto MS 
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Popelec umělců 2014: Vernisáž výtvarné intervence Jaromíra Novotného                     foto MS 

 

 
Popeleční středa 2014: výtvarná intervence Jaromíra Novotného                  foto Petr Neubert 
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PASTOR AČNÍ  PÉČE O SAL VÁTORSKÉ RODINY  
 
Akademická farnost Praha směřuje svou pastorační péči především na studenty a učitele 
pražských vysokých škol. Zkušenost však ukazuje, že salvátorským „absolventům“, kteří 
zakládají rodiny, chybí program šitý na míru jejich potřebám, aby mohli tento rodinný rozměr 
duchovně reflektovat a rozvíjet a současně neopouštět svou farnost, ve které se cítí z mnoha 
důvodů doma. V současnosti se můžete zapojit do níže popsaných programů pro rodiny, které 
se konají z iniciativy Pauly Jirsové-Fassati, Daniela Soukupa, Aleny Scheinostové a dalších.  
 

CYKLUS REKOLEKCÍ PRO KOJÍCÍ MATKY ANEB JAK PŘEŽÍT MATEŘSTVÍ A VYTĚŽIT Z NĚJ 

„MAXI- MUM“ 

Cílem rekolekcí pro kojící matky je nabídnout podporu duchovního života prostřednictvím 
společného setkávání nad praktickými a duchovními tématy slučitelnými s časově náročnou 
rolí matky batolete a také vytvořit společenství matek – proto se předpokládá spíše pravidelná 
účast.  
Setkávání probíhá každou poslední středu v měsíci na Karmelu v Jinonické 22, Praha 5. 
Připojit se k setkávánílze  kdykoliv. Děti do 1,5 roku (po domluvě výjimečně starší) mají 
zajištěné hlídání, ovšem nejsou zcela mimo dosah matky. Oběd vlastní, možnost ohřevu 
v mikrovlnné troubě a varné konvici. Příspěvek na provoz prostoru, kde se rekolekce 
odehrávají a na službu hlídání dětí činí 150Kč. Přihlášky vždy do 15. dne v daném měsíci na 
fassati@farnostsalvator.cz, další info na webu farnosti nebo Facebooku („Rekolekce pro 
maminky s dětmi“). 
 
Nejbližší setkání:  30.4. od 12 hodin.  
Hostem bude dětská psycholožka Vladímíra Bartáková 
 

Od 15 hod bude příležitost ke svátosti smíření či duch. rozhovoru (P.Eliáš Paseka OFM) za 
současného hlídání dětí. 
 

SALVÁTORSKÉ SPOLEČENSTVÍ RODIN 

Společenství se schází celoročně (kromě letních a vánočních prázdnin) zhruba jednou za 
čtrnáct dní v salvátorské sakristii, a to vždy po odpolední nedělní mši, tedy asi v 15:15. Členy 
společenství jsou rodiny s dětmi ve věku 7–12 let; děti o něco mladší i starší mohou přijít a 
vyzkoušet si, jestli by pro ně společenství bylo smysluplné.  Setkání začíná společným agapé 
z donesených zásob, poté následuje oddělený program pro dospělé (v kryptě) a pro děti (v 
sakristii) v délce asi 45 minut. Program připravují sami členové společenství a vychází 
z liturgických čtení na příslušnou neděli. Společenství přijímá nové členy a zájemci jsou vítáni 
na každém setkání, a to i bez předchozího ohlášení.  
Nejbližší termíny setkání: 23. 3., 13. 4., 27. 4., 18. 5., 1. 6., 15. 6. 2014 
Všechny dotazy rád zodpoví koordinátor (Daniel Soukup, d.soukup@centrum.cz). 
 
 

PR AVIDELNÁ SETKÁNÍ  
 

 

STŘEDEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA  (CONVENTUS CHORALIS) 

Každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, proměnlivé společenství          
k chorální modlitbě ranních chval. Její těžiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech.         
Po skončení (cca 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné začátečníky. 

mailto:d.soukup@centrum.cz
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Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup zadem přes sakristii z průchodu do Klementina. 
Kontakt na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com – 603 323 591 

POZOR! Ve středu svatého týdne (16.4.) se ranní chvály NEKONAJÍ. 
 

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 hodin v Kryptě kostela Nejsvětějšího 
Salvátora (vstup bočním vchodem u sakristie). Společenství vede 
Pavel Svačina a Jozef Matějčka. POZOR! Ve svatém týdnu před 
velkonocemi (16.4.) se setkání v Kryptě NEKONÁ! 
Více http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/. 

 
 

SALVÁTORSKÁ SCHOLA  

Salvátorská schola pravidelně doprovází bohoslužby v našem 
kostele. Ke společným zkouškám se schází každé úterý od 17 hodin 
v sakristii. V dubnu schola zazpívá při mši sv. v úterý 22. 4. 2014 
velikonoční skladby z 19. A 20. Století. Zájemci o zapojení do 
scholy se mohou hlásit sbormistryni Evě Filipové na emailu 

filip.eva@seznam.cz 

   
 

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). 
 

 
 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE 

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván se volně zapojit do 
programu Lazara Betánie, Program nabízí sportovní vyžití pánům  
i dámám, a to bez ohledu na sportovní výkonnost. V zimní sezóně se 
scházíme v tělocvičně ZŠ Umělecká, P7 od 19 hodin. Další podrobnosti     
najdete na www.lazar.borec.cz.  Kontakt: Karel Hlaváček – 777 581 824 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ  KLUB  POVYK   
 

3.4., čtvrtek, 19.00 Čajovna 
O zemi, jenž miluje čaj aneb proč v Turecku nesmí lev sežrat poslíčka čaje. Nechte se okouzlit 
krásou země tisíce a jedné noci a vychutnat její čajový poklad. Studentské centrum VKH, 
Sabinova 4. 
 

7.4., pondělí, 19.00 PoVyK 
Hostem bude Petr Hirsch, Poutník. Studentské centrum VKH, Sabinova 4. 
 
9.4., středa, 19.00 Postní koncert STABAT MATER 

http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/
mailto:filip.eva@seznam.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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VKH Praha a Legáto o.p.s. vás srdečně zvou na postní koncert. Vystoupí Foerstrovo komorní 
pěvecké sdružení, Malý komorní orchestr a další. K dispozici budu překlady textů skladeb 
s postní tématikou. Vstupné dobrovolné. Kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí. 
 
10.4. a 24.4., čtvrtek, 19.00  Duchovní večer: Setkání nad Biblí s P. Jendou Regnerem 
Přijďte se na chvíli zastavit, otevřít společně Písmo a zamyslet se nad zajímavým úryvkem, 
podívat se na něj z jiného úhlu. Čím mě může oslovit právě dnes? Studentské centrum VKH, 
Sabinova 4. 
 
11.- 12.4., pátek a sobota – Světový den mládeže pražské diecéze 
Kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí a Salesiánské středisko mládeže, Kobylisy. Podrobnosti 
na http://praha.signaly.cz/ 
 
23.4., středa, 19.00 Studentská mše, celebrantem bude P. Karel Satoria z Dobříše, který 
nám po mši věnuje přednášku na téma Modlitba. Kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí. 
 

Středy (2.,16.,30): Studentské mše u sv. Ignáce od 19.00. 
 
 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
(LEDEN –  SRPEN 2014) 

 

Následující exercicie se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti používají 
jezuité ve spolupráci s Akademickou farností Praha jako exerciční dům. Je to malý 
barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. Přihlašujte se 
emailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz a uvádějte v předmětu zprávy číslo 
kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem. 
Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“. 
 

Kurz 034 Karmelitánský víkend (2 dny) 

4.-6. 4. 2014, pátek 18.00 až neděle odpoledne 

Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro 
začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří 
potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Rekolekce se inspiruje 
karmelitánskou mystikou. Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu                
vč. ubytování s plnou penzí 1.180Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 950Kč. 
 

Kurz 035 Filmové exercicie (4 dny) 

9.-13.4.2014, středa 18.00 až neděle odpoledne 

Tento kurz se zaměří na filmy režiséra Terrence Malicka. Tato filmová verze Ignaciánských 
exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně 
jako se to dělá s biblickými texty. Budou zařazeny i krátké přednášky k filmům a možnost 
diskuse. Doprovází Petr Vacík. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360Kč, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 1.890Kč. 
 

Kurz 036 Velikonoce v kolínském klášteře 

(otevřený příjezd) 17.-21.4.2014 

V tomto víkendu strávíme Velikonoční svátky meditací, liturgií, společnou přípravou na liturgii 
(včetně diskuse) a prací na jarní zahradě. V pondělí vyrazíme pěšky na „Emauzskou“ cestu 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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(Lk 24,13-35). Ideální je přijet ve čtvrtek dopoledne, lze však přijet po dohodě i později, 
nejpozději však v pátek večer.Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou 
penzí (podle délky pobytu) 1.770 – 2.360 Kč (podle příjezdu), studenti a osoby s nízkým 
příjmem 1.400 – 1.890 Kč. 
 

Kurz 037 Víkend „Kurzu základů víry“ 2.B (2 dny) 

25.-27.4.2014, pátek 18.00 až neděle odpoledne 
Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky online formuláři 
na webu v sekci Kurz základy víry. 

Kurz 038 Kontemplativní exercicie (4 dny) 

30.4.-4.5. 2014, středa 18.00 až neděle odpoledne, obsahuje státní svátek 

Jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již 
alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v přísném mlčení,                
s individuálním doprovázením. Je možné se připojit i pokud vám chybí větší zkušenost 
s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází Elva Frouz a srov. Denisa 
Červenková CSFT. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 1.890Kč. 
 

Kurz 039 Meditativní exercicie s Mistrem Eckhartem (4 dny) 

7.-11.5. 2014, středa 18.00 až neděle odpoledne, obsahuje státní svátek 

Prodloužený víkend strávíme společnou i individuální meditací, konfrontací s mystickým 
učením Mictra Eckharta a prací na jarní zahradě. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro 
pokročilé. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360Kč, studenti 
a osoby s nízkým příjmem 1.890Kč. 
 

Kurz 040 Sádhana (2 dny) 

16.-18. 5. 2014, pátek 18.00 až neděle odpoledne 

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní 
pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout         
v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze 
Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace se konají společně v několika blocích během 
dne. Nechybí bohoslužba či možnost osobního rozhovoru. Vhodné i pro začátečníky. 
Doprovází Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180Kč, studenti  a osoby 
s nízkým příjmem 950Kč. 
 

Kurz 041 Víkend „Kurzu základů víry“ 2.C (2 dny) 

23.-25.5.2014, pátek 18.00 až neděle odpoledne 

Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky online formuláři 
na webu v sekci Kurz základy víry. 
 

Kurz 042 Exercicie salvátorské scholy v Kolínském klášteře (2 dny) 

30.5..-1.6.2014, pátek 18.00 až neděle odpoledne 

Rezervováno pro členy salvátorské scholy v Akademické farnosti Praha. Doprovází Jan 
Regner SJ. 
 

Kurz 043 Víkend mezi duší a Duchem (3 dny) 

5.-8.6. 2014, čtvrtek 18.00 až neděle odpoledne 
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Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě 
a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření a duchovní růst. K sebepoznání 
využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). V interaktivní skupinové         
i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále 
pracovat. Důraz je položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Během rekolekce 
se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. 
Doprovází: psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování 
s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
1.700Kč. 
 

Kurz 044 Filmové exercicie  

11.-15. 6. 2014, středa 18.00 až neděle odpoledne 

Filmová verze Ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmy a jejich interakcí 
s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Doprovází Scarlett Vasiluková - 
Rešlová a Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 1.890Kč. 
 

Kurz 048 Uspořádat si život (Ignaciánské exercicie) 

6.-13. 7. 2014, neděle 18.00 až neděle odpoledne (7dní) 

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené k uspořádání vlastního života a na hledání svého 
místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, 
rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši 
otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle    
sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při 
přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují 
povolání). Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. 
ubytování  s plnou penzí 4.130Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300Kč, větší sleva je u 
tohoto kurzu možná po dohodě. 
 

Kurz 053 Rekolekce pro rodiny (4 dny) 
6.-10. 8.2014, středa 18:00 až neděle odpoledne 
Prodloužený víkend je určen pro rodiny s dětmi, které chtějí prohloubit společné prožívání 
spirituality. V programu bude vyhrazen dopolední čas k podnětům pro rodiče, zatímco děti 
budou mít jiný tematicky zaměřený program. Odpolední program bude společný pro celé 
rodiny. Ve večerních časech budou opět podněty pro rodiče, zejména pro podporu rodičovství 
a výchovy. Do přípravy programu se můžete zapojit. Doprovází P. Jan Regner SJ ve 
spolupráci s manželi Zimmelovými.  Cena kurzu vč. Ubytování s plnou penzí 2.360Kč, studenti 
a osoby s nízkým příjmem 1.890Kč. 
 

Kurz 054 Ignaciánské exercicie  

17.-24. 8. 2014, neděle 18:00 až neděle odpoledne (7 dní) 

Klasické ignaciánské exercicie s individuálním doprovázením povedou Frantrišek Hylmar SJ    
a Jan Regner SJ. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je 
při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem      
a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich 
probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré nechávat je delší dobu 
bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a P. Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. 
Ubytování s plnou penzí 4.130Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300Kč, větší sleva je    
u tohoto kurzu možná po dohodě. 
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AKCE NEJEN PRO SALVÁT ORSKÉ  
 N A KARMELU EDITH STEIN  

  
Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře) 
   

 
 
 
 

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 předsedají Libor Ovečka SDB, Jan 
Regner SJ, Pavel Pola OCD nebo Prokop Brož (KTF UK). Nejen pro 
univerzitní studenty 

20.00 
Dialogy (u) karmelitek. 
Některé pondělky zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které 
s námi zůstávají po mši na drobné pohoštění a neformální setkání. 

St 18.00 
Eucharistická oslava. Celebruje Petr Glogar OCD, Václav Ventura 
(KTF UK). 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.  
1 krát měsíčně. 

 

Jak se k nám na Karmel dostanete: tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na 
zastávce Klamovka, první ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze jste u domu č. 22). 
 

 

DUBEN NA KARMELU 
 

9.4. 19.00 Koncert pro Indii + Indie očima dobrovolnice. 

11.-13.4. 
Víkend v Luké 

 

 

Dobrá společnost, skromné ubytování v klášteře, 
kreativní práce s dětmi.  
Další info na karmelitky@gmail.com, nebo na 
723 588 512. 
 

23.4. 19.00 
Jan od Kříže: Temná noc 
Čteme a komentujeme klasické texty duchovní 
literatury. 

 

Vedle uvedených akcí 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 15nko 
k jednotlivým akcím najdete na www.cestanahoru.org, případně na adrese 
karmelitky@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).  
 

 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI  
 

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

Neděle  
14.00 mše sv. 

20.00 mše sv. 

Úterý  

17.00 -18.30 duchovní pohotovost (P. Petr Vacík, zpovědní místnost ve věži) 

17.00 -18.30 duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, Krypta) 

19.00 mše sv. 

http://www.cestanahoru.org/
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20.15-21.00 duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář) 

Čtvrtek  20.00 adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem 
 

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

Úterý  

17.00 Pravidelná zkouška scholy 

18.00-19.00 Výpůjční doba knihovny 

20.15 Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF) 

20.15 Kurz Základy víry (Mons.Tomáš Halík a další) 

20.15-21.15 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha) 

Středa  
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

19.00 Modlitební setkání v Kryptě 

Čtvrtek 19.00 Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7) 

 20.00-21.30 Výpůjční doba knihovny 
 

 

D A L Š Í  P R O G R A M -  D U B E N  2 0 1 4  
 

8.4. Út 
19.00 Liturgie sv. Jana Zlatoústého - mše sv. podle východního obřadu. 

Celebruje P.Jan Kotas  

20.15 Debata o východní liturgii s liturgikem P. ThLic. Janem Kotasem  

9.4. St 18.00 Beseda o pouti do Santigo de Compostela (sakristie) 

12.4. So      Výlet Spolku Cesta: Stará Huť u Dobříše 

13.4. Ne 15.15 Setkání salvátorského společenství rodin (sakristie, Krypta) 

13.4. Ne 20.00 
Ars Acustica Palmarum (originální hudební doprovod bohoslužby 
podle konceptu Michala Rataje) 

14.4. Po 9.30 – 16.00 Velký předvelikonoční úklid 

16.4. St 17.00 Kající bohoslužba slova a adorace s možností svátosti smíření 

17.4. Čt 

18.00 Mše sv. na památku Večeře Páně 

19.30 –
21.30 

Bdění v Getsemane (jižní loď kostela) 

18.4. Pá 18.00 Velkopáteční obřady (Sbírka na Svatou zemi) 

19.4. So 21.00 Velikonoční vigilie (začátek v areálu Klementina!) 

22.4. Út 19.00 
Bohoslužbu doprovodí schola velikonočními skladbami z 19. a 20. 
století 

27.4. Ne 
15.15 Setkání salvátorského společenství rodin (sakristie, Krypta) 

21.15 Kafe po mši 

29.4. Út 
19.00 Ekumenická bohoslužba ke Dni Země  

20.00 Doc. MUDr. Zdeněk Susa: Dojmy z putování českým pohraničím.  

30.4. St 19.00 Filmový klub: Synekdocha, New York. Sál Městské knihovny. 
pppppp 
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