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Vážení a milí,
toto číslo bulletinu Salvatore vychází s určitým zpožděním, až 10. ledna, na svátek Křtu Páně.
Když jsme hledali sofistikovanější vysvětlení pro takové zdržení, které by znělo lépe než „o
Vánocích jsme hlavně odpočívali s rodinami“, napadlo nás při jednom běžném mezivánočním
setkání v chodbě mezi naší sakristií a řeckokatolickou katedrálou sv. Klimenta učinit tzv.
cimrmanovský krok stranou. Když jsme si s bratry řeckokatolíky třásli rukou s přáním
požehnaných svátků Vánočních a oni se tvářili poněkud rozpačitě, uvědomili jsme si, že
přinejmenším ukrajinská část této katolické farnosti ještě žádné svátky nemá, protože se řídí
juliánským kalendářem. Takže slavnost Narození Páně z našeho pohledu slavili až 6. ledna,
kdy jsme my zápaďané měli již slavnost Zjevení Páně (Tři krále). Tedy suma sumárum na
svátek Křtu Páně v neděli 10. ledna je pro jednu část katolické církve vlastně teprve 29.

prosince! S pomocí takové vypůjčené identity (navíc v rámci jedné církve!) se nám podařilo si
trochu pocestovat časem a plán splnit včas.
Téma rozostřené identity je velkým tématem a prostorem pro nekonečné spekulace - viz
například důležitost či nedůležitost domnělého data Kristova narození, hranice církve atd.
Avšak smyslem křesťanských Vánoc (bez ohledu na to, zda se odehrávají v prosinci nebo
v srpnu) je nepochybně uvědomění si identity božské, respektive to, že jsme Božím obrazem,
odrazem, odleskem, protějšky, partnery, snoubenkami ..., což se nejdokonaleji projevilo
v onom dítěti z Betléma (a později muži z Nazareta), pro kterého tenkrát nebylo místo pod
střechou.
Logos, smysl, prvotní pořádající princip se stal člověkem. Ten, který svět stvořil před oněmi
čtrnácti miliardami let, se stal člověkem ne proto, aby si vyzkoušel, jak chutná chléb nebo víno
a jak lidi bolí nohy, ale aby ve svém životním příběhu ukázal tuto blízkost, to nejvnitřnější
spojení, doslova pupeční šňůru, která nás spojuje. Toto znamení je dáno každému člověku,
nejen křesťanům a nejen pro neděle. Bůh je nablízku římskokatolíkům stejně jako šíitům i
všem lidem dobré vůle (ten verš v rukou sádrového anděla nad chlévem má své
pokračování.... „et in terra pax hominibus bone voluntatis“). Je to identita obecně lidská,
protože božská.
Nedělní svátek křtu Páně nám však připomíná i jeden významný prvek křesťanské identity.
Tím prvkem je schopnost metanoia, obrácení – Janův křest byl především křtem obrácení, ve
smyslu urovnání stezek, narovnání překážek i příkopů, jež nás často od Boha dělí, jak
zvěstuje prorok Izajáš.
A tak až půjdeme kolem kropenky v kostele, sáhněme si hlouběji než obvykle do svěcené
vody, až na její dno (vědci z NASA potvrdili, že voda v kropenkách je v zimě nezávadná) a
opláchněme si čelo s připomínkou křtu, případně i s touhou po něm. Slovo se totiž stalo tělem.
Bůh neusnul a nezapomněl. Dítě se v jeslích nedočkavě vrtí.
Martin Staněk

AKTU ALITY
SPOLEK CESTA – VÝLET NA BÍLOU HORU 17. LEDNA 2016
V rámci výletu, který se bude konat v neděli 17. ledna 2016, navštívíme poutní areál při
kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Kdysi slavné a vyhledáváné poutní
místo stojí v centru někdejšího dějiště bělohorské bitvy a kromě ekumenického hrobu vojáků
padlých v této bitvě, ukrývá i krásnou mariánskou barokní svatyni na jejíž dnešní podobě se
podílel i Jan Blažej Santini-Aichel. Naší průvodkyní bude sestra Francesca z komunity Venio,
která obývá tento areál od roku 2007. Po komentované prohlídce a mši bude následovat
společné posezení a povídání o benediktínské spiritualitě a současném životě
v klášteře. Odpolední část výletu strávíme procházkou v oboře Hvězda.
Sraz je v neděli 17. ledna 2016 v 9.45 na konečné zastávce tramvaje č. 22 Bílá Hora.
Předpokládaný konec výletu je kolem 17. hod. Podrobnější itinerář je k dispozici na stránkách
farnosti. Jako obvykle prosíme o
přihlášení předem na emailové adrese
spolekcesta@email.cz. Za výletní spolek Cesta srdečně zvou Larisa Jurkivová a Jana
Závěrková.

FILMOVÝ KLUB – DHEEPAN, STŘEDA 27. LEDNA V 19.00
Když se porážka v občanské válce na Srí Lance zdá být neodvratná, bojovník za nezávislost
Dheepan uprchne do Paříže, kde začíná nový život jako správce domu na předměstí. Iluzi, že
dokáže uniknout konfliktům a vybudovat rodinu, ale záhy rozbíjí násilí, které je ve velkoměstě
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na denním pořádku. Tamilský tygr Dheepan se tak znovu musí uchýlit ke svým válečnickým
instinktům.
Francie 2015, Jacques Audiard, francouzsky, české titulky, 109 min. Uvádí
P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Filmová projekce se koná ve středu od
19 hod. ve velkém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Vstupné
90 Kč. Informace – tel: 257 532 908, 257 532 013. Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377,
online rezervace: www.mlp.cz

STATISTIKA 2015
V uplynulém roce bylo v naší farnosti pokřtěno 31 dětí a 71 dospělých, svátost biřmování
přijalo 43 osob, 2 párů snoubenců u nás zahájilo společnou životní cestu vzájemným
manželským slibem. Proběhly rovněž 3 pohřby.

BENEFICE V ADVENTU 2015
V adventím čase se v našem kostele odehrály dva tradiční koncerty: koncert Salvátorské
scholy a Orchestru a sboru Univerzity Karlovy. Oba koncerty byly benefiční a ve spolupráci
s Člověkem v tísni byl výtěžek určen na sbírku “Skutečná pomoc”.
Oba koncerty proběhly v krásné atmosféře adventu, za hojné účasti (nejen) našich farníků
a pro mnohé byly hudebním zážitkem. Tímto Salvátorské schole v čele s Evou Filipovou
a Orchestru a sboru UK v čele s Haigem Utidjianem ještě jednou děkujeme. A také děkujeme
vám všem, kteří jste na sbírku přispěli. Díky vám se vybralo skutečných 30 608 Kč!

26 LET OBNOVENÉ STUDENTSKÉ PASTORACE U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA
V pátek 1. února si připomeneme 26 let obnovené studentské pastorace v našem kostele.
Studentská pastorace u Nejsv. Salvátora byla od přerušení v roce 1948 znovu obnovena
dekretem kardinála Tomáška 1. února 1990. V čele tehdejší Duchovní správy pro studenty a
dnes Akademické farnosti stojí Mons.Tomáš Halík. Jeho předchůdci byli od r.1987 P. Miroslav
Wágner a Mons. Antonín Liška.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
STŘEDEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA (CONVENTUS CHORALIS)
Každou středu v 7 hodin se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, proměnlivé společenství
k chorální modlitbě ranních chval. Její těžiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po
skončení (cca v 8 hodin) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné začátečníky.
Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup přes sakristii z průchodu do Klementina. Kontakt
na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, tel. 603 323 591

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Zveme všechny zájemce o pravidelné i občasné sportování do Lazara
Betánie. Scházíme se každý čtvrtek večer v tělocvičně ZŠ Umělecká
v Holešovicích. Od 19.00 hrajeme fotbal, od 20.00 volejbal. Nezáleží na
sportovní výkonnosti, ale na chuti a dobré náladě. Na třetí poločas si
chodíme popovídat někam na pivo či nealko. Podrobnosti vč. mapky
najdete na FB: "Lazar sportovní čtvrtky na poločasy". Kontakt: Karel
Hlaváček, tel. 777 581 824
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SALVÁTORSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola pravidelně doprovází bohoslužby v našem kostele. Ke společným
zkouškám se schází každé úterý od 17 hodin v sakristii. Během celého roku zkouší
v pravidelných cyklech vždy nový repertoár k danému období. Zájemci o zapojení do scholy
jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou sbormistryni Evě Filipové na mailu
filip.eva@seznam.cz.

TICHÁ MEDITACE
Probíhá vždy v úterý po mši svaté v Kryptě našeho kostela. 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
exerciční adresu: meditace@farnostsalvator.cz

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 druhou středu od 19 hodin (konkrétní data na farním
webu) v Kryptě našeho kostela (vstup bočním vchodem u sakristie). Více
na: http://spolecenstvikrypta.wordpress.com

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA
Farní knihovna obsahuje 1.472 svazků, mezi nimi i kompletní soubor knih „Salvátorských
autorů“, Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě knih nabízíme ke čtení i aktuální čísla
Katolického týdeníku a časopisy Getsemany a Universum. Aktuální seznam knih je umístěn na
internetových stránkách farnosti. Těšíme se na vaši návštěvu! Knihovnice Adéla, Irena B.,
Irena S. a Kristýna. Kontakt: Adéla Růžičková adela.r@email.cz
Výpůjční doba: Út 18. 0 – 19.00 a 20.00 – 20.30 h, Čt 20.00 – 21. 0 h a neděle, při kterých se
koná „Kafe po mši“.

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLIC KÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
Pá 22. 1, od 19.00., Ples VKH Praha
Milí přátelé, kamarádi, příznivci VKH Praha!
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Ples VKH Praha, který se bude konat v pátek 22. 1. 2016
od 19 hodin v prostorách Komunitního centra Matky Terezy v Hájích. K tanci a poslechu
zahraje kapela The Five band. Vstupné: 220 Kč. Vstupenky jsou v prodeji na všech našich
pravidelných akcích a také po úterních mších u Nejsv. Salvátora. Aktuální informace a fotky
z předchozích ročníků plesu najdete na www.vkhpraha.cz. S případnými dotazy či podněty se
obracejte na nás e-mailem: ples.vkhpraha@gmail.com. Těšíme se na setkání!
7., 11., 21. a 28.1. od 19.00 Taneční
Budou probíhat ve Studentském centru vždy od 19 hodin. Přijďte si do Studentského centra
vyzkoušet různé tance a naučit se pár základních kroků, nebo si jen připomenout, co odvál
čas ;-). Půjde o takovou amatérskou školu tance, neformální prostředí, neformální oblečení…
Středy (6.,1 ., 20., 27.1.) od 19.00 Studentské mše u sv. Ignáce na Karlově náměstí.
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S ALVÁTORS KÁ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ V

KOLÍNĚ

Máme vlastní internetové stránky!
Nově najdete program duchovních cvičení v kolínském klášteře a další informace také na
stránkách kolinskyklaster.org. Je možné se nyní přihlašovat i přes tyto stránky.
Všechny uvedené kurzy se konají v kolínském klášteře, který v současnosti používá
Akademická farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý klášter 40 minut
vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.
Přihlašujte se e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz a uvádějte v předmětu emailu
číslo kurzu, nebo využijte výše uvedené stránky. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na
každý kurz samostatným e-mailem.
Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.
Kurz 124 Kontemplativní exercicie (3 dny)
21.-24.1.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již
alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním
doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám větší zkušenost s kontemplací chybí, je však
třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena ubytování s plnou penzí včetně
příspěvku na kurzovné je 1.970 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.610 Kč.
Kurz 125 Ignaciánské exercicie (7 dní)
30.1.- 7.2.2016, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty
a individuální doprovázení. 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.
Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování
s plnou penzí 4.1 0 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem .290 Kč.
Kurz 127 Postní mini-exercicie (2 dny)
12.- 14.2.2016, pátek 18.00 až neděle 15.00
Velmi zkrácená verze ignaciánských duchovních cvičení, vhodná jako úvod do modlitby, do
duchovních cvičení vůbec nebo do ignaciánské spirituality, případně prostě prostor pro ztišení
a přípravu na Velikonoce. Doprovází P. Petr Vacík SJ a některá ze sester karmelitek (bude
upřesněno). Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby
s nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 129 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)
25.- 28.2.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací
k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické
metody (zejm. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak
během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu
nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena
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ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070 Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 1.710 Kč.
Kurz 133 Velikonoce v kolínském klášteře (4 dny)
24.- 28. . 2016, čtvrtek 18.00 - pondělí 15.00
Během tohoto prodlouženého víkendu strávíme velikonoční svátky meditací, společnou
přípravou na liturgii, slavením velikonočních obřadů a prací na jarní zahradě. Kurz probíhá jen
v částečném mlčení. V pondělí vyrazíme pěšky na „emauzskou“ cestu neboli výlet
(Lk 24,13- 5). Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2. 60 Kč,
studenti a osoby s nízkým příjmem 1.880 Kč.
Kurz 135 Kontemplativní exercicie (3 dny)
7.-10.4.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již
alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním
doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám větší zkušenost s kontemplací chybí, je však
třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena ubytování s plnou penzí včetně
příspěvku na kurzovné je 1.970 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.610 Kč.
Kurz 136 Meditace Sádhana (2 dny)
15.-17.4.2016, pátek 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je
přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu
uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Nabízíme možnost
účasti na slavení eucharistie. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu
v minulosti již zúčastnili. Doprovází P. Jan Regner SJ a Petr Miklas.
Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.280 Kč, student a osoby
s nízkým příjmem 1.040 Kč.
Kurz 137 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)
19.-24.4. 2015, úterý 18.00 až neděle 15.00
Exercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého. Tyto
kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení
praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky
jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením. Cena
ubytování s plnou penzí je 2.950 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2. 50 Kč, příspěvek
na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800 Kč.
Kurz 139 Ignaciánské exercicie (4 dny)
4.-8.5. 2016 , středa 18.00 - neděle 15.00
Individuálně vedená ignaciánská duchovní cvičení. Během kurzu je zachováváno mlčení.
Exercicie jsou především určeny těm, kteří touží lépe poznat sebe a Boží působení ve svém
životě. Mohou se také stát školou modlitby a příležitostí se naučit duchovně rozlišovat a tak se
správně rozhodovat v důležitých životních situacích, nebo prohloubit a oživit náboženskou
zkušenost. Doprovází P. Jan Regner SJ a Doc. Mireia Ryšková z KTF UK. Cena ubytování
s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.560 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem
2.080 Kč.
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Kurz 141 Mezi duší a Duchem II. (3 dny)
19.-22.5.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování kurzu Mezi duší
a Duchem I. 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.). Během rekolekce se
zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá.
Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen
pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích kurzů Mezi duší a Duchem. Cena
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070 Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 1.710 Kč.
Kurz 143 Ekumenické exercicie (4 dny)
1.-5.6.2016, středa 18.00 až neděle 15.00
Tento kurz duchovních cvičení je určen jak pro katolíky s ekumenickým smýšlením, tak i pro
účastníky z nekatolických církví. Základem k meditaci budou biblické texty. Nebude chybět
mlčení a možnost individuálního doprovázení, nebo účasti na bohoslužbě. Součástí kurzu
nebudou přednášky, ale jen krátké podněty k osobní meditaci. Duchovní cvičení mohou
posloužit k lepšímu sebepoznání, kultivaci duchovního života a vnímání Boží přítomnosti.
Doprovází P. Jan Regner SJ a Ivana Macháčková z CČSH. Cena ubytování s plnou penzí
včetně příspěvku na kurzovné je 2.560 Kč, studenti a osobys nízkým příjmem 2.080 Kč.

AKCE

NA

KARMELU

EDITH STEIN

PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN

19.00

Eucharistická oslava + agapé. Eucharistii předsedají střídavě Libor
Ovečka SDB, Jan Regner SJ, Jan Poříz OCD, Prokop Brož (KTF UK).

Po

20.00

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

St

18.00

St

19.00

CO

NABÍZÍ

Eucharistická oslava - celebruje střídavě Jan Kofroň, Petr Glogar OCD,
Pavel Pola OCD a hosté. Po mši sv. je možné se připojit k dalším
modlitbám řeholní komunity.
Následování Krista - Cyklus duchovní četby – třetí středa v měsíci
(změny vyhrazeny).

KARMEL

V LEDNU

Po

11.1.

Koncert Ivy Folajtárové od 20 hod.

St

20.1.

Četba z duchovních klasiků: Následování Krista (IV.)

Po

25.1.

Setkání maminek
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Kudy na Karmel: 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).

Z K ALENDÁŘE FARNOSTI
BOHOSLUŽBY

A DUCHOVNÍ SERVIS

Neděle

14.00
20.00

mše sv.
mše sv.

Úterý

17.00 - 18.30
19.00
20.15 - 21.00

Čtvrtek

20.00

duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, krypta)
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář)
adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru (nově v kostele)

PRAVIDELNÝ

17.00
18.30 – 19.00
20.00 – 20.30
20.15
20.15
7.00
19.00
19.00
20.00 – 21.30
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30

Úterý

Středa
Čtvrtek
Neděle*

DALŠÍ

TÝDENNÍ PROGRAM

PROGRAM-

Pravidelná zkouška scholy
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF)
Kurz Základy víry (sakristie)
Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
Modlitební setkání v Kryptě (jednou za 2 týdny)
Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P.7)
Výpůjční doba knihovny
Výpůjční doba knihovny (*jen u příležitosti „Kafe po mši“)

LEDEN 2016

5.1.
10.1.
11.1.

Út
Ne
Po

19.00
20.00
18.00

Tříkrálová mše s doprovodem scholy
Křest dospělých při mši svaté
Deinstalace Hvězdné oblohy Matěje Formana a betléma

17.1.

Ne

20.00

Mše svatá se vzpomínkou na Jana Palacha

17.1.

Ne

09.45

Spolek Cesta – výlet k Panně Marii Vítězné na Bílé Hoře

17.1.

Ne
Pá

21.00

Kafe po mši

19.00

Ples VKH –Komunitní centrum Matky Terezy, Praha-Háje

22.1.

VÝHLEDOVĚ:
1.2.
10.2.

Pá
St

26 let obnovené studentské pastorace u Nejsv. Salvátora
Popeleční středa – popelec umělců, mše svatá, vernisáž

Titulní fotografie: z instalace Pavla Mrkuse v adventu (foto M.Staněk)
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