SALVATORE
zpravodaj

pražské

137/duben

akademické

farnosti

A.D.2017
zdarma

Z vernisáže instalace gotického Fragmentu Krista v Getsemanech

(foto P.Neubert)

Vážení a milí,
letošní Velikonoce jsou krásně zasazeny právě doprostřed měsíce dubna – již je jaro, ale zima
ještě neřekla své poslední slovo. Sluníme se na Petříně, v kostele nám však mrznou nohy.
Jsme v mezičase, v tom, co přímo charakterizuje křesťanské eschatologické pojetí času,
v onom „již a ještě ne“. Postní doba ještě neřekla své poslední slovo, ovšem „pilná včela“
z velikonočního chvalozpěvu Exsultet již pomalu hněte vosk na paškál. A my sami jsme
celoživotně rozkročeni mezi těmito dvěma póly – mezi popelečním „pamatuj, že prach jsi a
v prach se obrátíš“ a velikonočním „byli jste s Kristem vzkříšeni“.
Pátou neděli postní vychází z hrobu Lazar. Kristus jej povolává zpět mezi živé. Lazarův život
se tak paradoxně dostává alespoň na jemu vyměřený čas a pro jeho současníky do opačného

gardu – je náhle rozkročen mezi vzkříšení a smrt. Lazarův život po vzkříšení z hrobu je tak jen
fragmentem jeho celého života, tak jako je jen fragmentem scény v Getsemanské zahradě
postava modlícího se Krista, nalezená nedávno v našem kostele. Chybí anděl, spící
apoštolové…Jako vzkříšení Lazarové, ještě zmateni a oslepeni náhlým světlem, vstupujeme
zanedlouho do Svatého týdne, a tím i do dramatu getsemanské zahrady s fragmentem svého
vlastního života.
„Mám jizvy, jež nejsou vidět, mám silný příběh, který mi nikdo nevezme; každý mě teď zná“,
zpívá nedlouho před smrtí David Bowie v písni Lazarus. Do intimního příběhu noci po
Zeleném čtvrtku vstoupíme společně s Kristem se svými jizvami, se svým osobním dramatem,
se svým fragmentem, nehotovi, rozkročeni mezi „již a ještě ne“.
Vstoupíme, abychom slyšeli Ježíšovu řeč na rozloučenou, jak ji zachovalo Janovo evangelium
a slyšeli jeho slova: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já
vám dávám. Vaše srdce ať se nechvěje a neděsí!“ a jinde: „nezanechám vás osiřelé, přijdu
k vám“. Pak teprve můžeme tuto naši lazarovskou „rozkročenost“ otočit do protisměru,
směrem ke vzkříšení.
Martin Staněk

AKTU ALITY
FRAGMENT KRISTA V GETSEMANECH
Šest set let starý fragment z někdejšího dominikánského kostela sv. Klimenta, který byl
náhodně objeven v roce 2016 pod schodištěm jižní věže kostela Nejsvětějšího Salvátora, se
letos stal průvodcem postní doby. Instalován je Velkého pátku 14. dubna 2017 v kostele
Nejsvětějšího Salvátora. Autorem instalace je Norbert Schmidt.
Instalace je přístupná vždy v době bohoslužeb, tedy v úterý a v neděli vždy půlhodinu před
a půlhodinu po mši sv. Mimo tyto časy mohou i menší skupiny žádat o umožnění vstupu na
tel. 222 221 339 nebo farním emailu.
Instalace fragmentu Krista v Getsemanech se koná pod záštitou ministra kultury České
republiky Daniela Hermana a s podporou Hlavního města Prahy.

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ 2017
Salvátorský cyklus postních zamyšlení, ke kterým jsme již potřetí pozvali několik zajímavých
hostů, se inspiruje jak tradicí postních kázání, tak i letošní instalací fragmentu Krista v
Getsemanech. Koná se po pět postních čtvrtků v kostele před adorací, tedy od 19.30 hodin.
Setkáme se v presbytáři u instalace, vstup je kostelem z Křižovnického náměstí. Všechna
setkání naleznete v podobě audonahrávky na našem webu.
6.4. sr. Irena Göbelová CSTF z Karmelu Edith Stein

KRISTUS V GETSEMANECH - KATALOG K INSTALACI
Katalog vyšel jako doprovod umělecké instalace a obsahuje odborné články i teologické
reflexe Tomáše Halíka, Petra Vacíka SJ, Jana Royta, Benedikta Mohelníka OP, Jana Havrdy
a Miroslava Kováře. Editor: Norbert Schmidt.
Pro Akademickou farnost Praha vydalo nakladatelství Krystal OP ve spolupráci
s nakladatelstvím Arbor Vitae. Vychází s podporou Hlavního města Prahy a firmy Etna.
Katalog (a sponzorské pohledy) lze získat v kostele po dobu instalace, v sakristii i nadále.
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KOLOKVIUM - FRAGMENT KRISTA A DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER SV. KLIMENTA, 19.4. OD
18.00, SAKRISTIE
U příležitosti nálezu gotického fragmentu Krista v kostele Nejsv. Salvátora a na závěr jeho
veřejné prezentace v presbytáři kostela se v salvátorské sakristii uskuteční malé kolokvium.
Večer bude rozdělen na dvě části. V první se zaměříme na samotný fragment Krista, ve druhé
se budeme věnovat otázce, co všechno dnes víme o slavném dominikánském konventu sv.
Klimenta, který stál v místech dnešního jezuitského Klementina. Pozvání k debatnímu stolu
přijali přední odborníci na danou problematiku.
První část večera otevře prof. Jan Royt, historik umění a prorektor Karlovy univerzity, který
provedl první analýzu nalezeného fragmentu a datoval ho mezi roky 1370-1380. Nad možnými
souvislostmi, analogiemi a otevřenými otázkami s ním následně budou debatovat nestor české
uměnovědy prof. Ivo Hlobil a současný ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze
Dr. Marius Winzeler. Moderovat bude mladý historik umění Filip Srovnal, který se specializuje
právě na období vrcholné gotiky.
Druhou část večera otevře archeolog Jan Havrda z Národního památkového ústavu, který
vedl poslední archeologické výzkumy v Klementinu. Do debaty nad dosavadními poznatky se
zapojí také historik monastické architektury Dušan Foltýn z Centra medievistických studií
a architekt Ondřej Šefců, současný ředitel NPÚ v Praze, který se dlouhodobě věnuje právě
Starému Městu, Karlovu mostu a Klementinu. Moderovat bude architekt Norbert Schmidt,
vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.
Po každé panelové debatě bude vyhrazen čas i pro otázky a případné připomínky všech
přítomných v auditoriu. Připomínáme ještě, že k salvátorskému nálezu vydalo Nakladatelství
Krystal OP, obsáhlý katalog, jenž je k dostání v akademickém kostele. Najdete v něm mimo
jiné dva zásadní příspěvky prof. Jana Royta a archeologa Jana Havrdy, které chystanému
kolokviu poslouží jako výchozí základ.
program:
18.00 Kristus v Getsemanech
teze: prof. Jan Royt
panelová debata: prof. Ivo Hlobil a Marius Winzeler
moderuje: Filip Srovnal
19.30 dominikánský klášter sv. Klimenta
teze: Jan Havrda
panelová debata: Dušan Foltýn a Ondřej Šefců
moderuje: Norbert Schmidt
kolokvium pořádá:
Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK

NORBERT SCHMIDT - PŘÍMLUVA ZA SOUČASNOST
V dubnu konečně vychází nová kniha architekta Norberta Schmidta, kurátora a leckdy i autora
uměleckých intervencí, s názvem Přímluva za současnost.
Kniha dokumentuje umělecké a prostorové intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora
v letech 2009–2016 a v několika případech i umělecké a architektonické počiny v jiných
církevních i necírkevních prostorech, které však se zkušenostmi z akademického kostela
souvisejí a z nich také vyrůstají.
Svazek uvozují dvě rozsáhlejší a teoretičtější kapitoly: První nastiňuje dějiny klementinského
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kostela a dává nahlédnout do jeho vrstevnatého genia loci. Druhá tento pohled rozšiřuje
o několik příkladů ze zahraničí, které se staly pro autora kniha jako organizátora salvátorských
uměleckých událostí důležitou inspirací, teoretickým zázemím a také zdrojem potřebné zpětné
vazby. Knihu doprovází cyklus fotografií Petra Neuberta, který svým objektivem soustavně
zaznamenával salvátorské umělecké dění. Vydává nakladatelství Triáda.

KŘÍŽOVÁ CESTA S KRYPTOU - 5.4. OD 18.00
Zveme jako již tradičně v postní době k modlitbě křížové cesty. Sejdeme se ve středu
5.4.2017 v 18.00 u prvního zastavení na Petříně a vydáme se po chvíli na cestu, kterou se
ubíral náš Pán. Vítáni jsou všichni, kdo si tuto modlitbu s námi chtějí projít.

FILM A SPIRITUALITA – ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI / BACALAUREAT, STŘEDA 19.4.
Jako lékař a občan se Romeo těší úctě obyvatel malého města v Transylvánii. Jeho pověst se
začne hroutit, když se ve snaze zajistit nadané dceři lepší budoucnost zaplete do řetězce
služeb a protislužeb a ztratí tvář i před svou rodinou.
Drama o kompromisech, osobní morálce a podstatě rodičovství je po 4 měsících, 3 týdnech
a 2 dnech dalším filmem Cristiana Mungiu, který si odnesl ocenění z hlavní soutěže v
Cannes a pro mnohé kritiky patřil k tomu nejlepšímu, co festival v Cannes v loňském roce
nabídl.
Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí. Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr.
Lukáš Jirsa, Ph.D.
Rumunsko – Francie – Belgie, 2016, režie Cristian Mungiu, české titulky, 128 min., od 12 let,
vstupné 80 Kč, velký sál Městské knihovny, Mariánské náměstí.
Online rezervace: www.mlp.cz

BIŘMOVÁNÍ S BISKUPEM MONS. VÁCLAVEM MALÝM 23.4.
V neděli 23. dubna nás ve 14 hodin již poněkolikáté poctí svou návštěvou biskup Mons.
Václav Malý, aby při mši sv. biřmoval ty, kteří se k této svátosti připravují rok a půl půl roku
(tzv. rychlé) s Adélou a Petrem Muchovými. Po mši sv. bude pro biřmovance a jejich kmotry
možnost setkat se s o. biskupem v sakristii.

VÝLET SPOLKU
NEDĚLE 23.4.

CESTA

- NÁRODNÍ

PAMÁTNÍK ODPOSLECHU U

LIPNICE

NAD

SÁZAVOU,

„Život lidský, poslušně hlásím, pane oberlajtnant, je tak složitej, že samotnej život člověka je
proti tomu hadr.“ – tento citát z Haškova románu „Dobrý voják Švejk“ vyrytý v několika jazycích
do „spisovatelovy hlavy“, bílého žulového pomníku odhaleného u příležitosti 130. výročí jeho
narození, bude počátečním bodem našeho lipnického putovaní. Pomník Hlava XXII, stojící na
louce nedaleko Dolního Města byl vytvořen sochařem Radomírem Dvořákem, který je taky
autorem/spoluautorem působivého Lipnického triptychu - rozměrných sochařských výtvorů
vytesaných do stěn bývalých lomů. Skulptury s názvy Bretschneidrovo ucho, Ústa pravdy
a Zlatý voči tvoří takzvaný Národní památník odposlechu, patronem kterého je Haškův vnuk
pan Richard Hašek.
Od památníku doputujeme do Lipnice nad Sázavou (cca 5km), kde po obědě v hostinci U
České koruny můžeme navštívit buď lipnický hrad, nebo památník Jaroslava Haška. Celkovou
délku pěší trasy podle zájmu můžeme prodloužit na cca 11 km pěším návratem do Světlé nad
Sázavou, odkud nám odjíždí zpáteční vlak do Prahy.
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Sraz je v neděli 23. 4. 2017 v 7.40 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem – prodejna
jízdenek). Vlak R977 Porta Coeli do Světlé nad Sázavou odjíždí v 8.04. Předpokládaný návrat
do Prahy je v 17.51.
Prosíme, hlaste se na emailu: spolekcesta@email.cz
Za výletní spolek Cesta
Larisa Jurkivová a Jana Toulcová

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA KE DNI ZEMĚ 25.4. 2017
Již tradiční ekumenická bohoslužba ke Dni Země se letos koná v úterý 25. 4. 2017 od
19.00 v akademickém kostele Nejsv. Salvátora. Bohoslužbu vede P. Marek Orko Vácha, farní
vikář Akademické farnosti, kázáním poslouží farářka Církve československé husitské
Mgr. Renata Wesleyová. Hudebně doprovodí sbor Gabriel. Pořádá ekologická sekce České
křesťanské akademie ve spolupráci s Akademickou farností Praha.

CYKLUS O MANŽELSTVÍ 2017 - ÚTERÝ 25.DUBNA OD 20.00
Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství, který je koncipován jako
společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos začínáme 25.dubna, přednášky budou
pokračovat až do 6. června, vždy v úterý od 20 hodin v sakristii kostela Nejsv. Salvátora. Do
sakristie se nevchází kostelem, ale z nádvoří Klementina. Mezi letošními přednášejícími jsou
P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin
Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu
na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na
poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům
bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Dobrovolné zápisné formou
daru: 300 Kč / pár (na místě). Přihlásit se lze online formulářem na webových stránkách
farnosti.

STŘEDOEVROPSKÝ MAGIS 2017
Magis znamená „více“ a mladým lidem nabízí příležitost
naučit se hledat a nacházet Boha ve všech věcech, posunout
si své hranice a lépe poznat sami sebe i druhé lidi
v různorodosti jejich kultur. O příštích prázdninách, 14. až 23.
července 2017, pořádají čeští jezuité mezinárodní setkání
mladých lidí Středoevropský Magis (Central Europe Magis,
CEM).
První část setkání tvoří tzv. experimenty neboli zkušenosti,
které se budou konat v několika státech střední Evropy
(Česká
republika,
Slovensko,
Polsko
a Německo?). Experimenty se dělí do pěti základních
kategorií (umělecké, socio-kulturní, putovní, duchovní a
experimenty zaměřené na službu, kam spadají experimenty
sociální a ekologické); účastní se jich malé skupinky o zhruba
patnácti lidech několika národností.
Na závěr se všichni účastníci sjedou do Prahy, kde na ně budou čekat přednášky a workshopy
k hlavnímu tématu setkání („Kontemplativní v činnosti“), společné poznávání Prahy i vzájemné
sdílení zážitků.
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Aktuálně hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli jakýmkoliv způsobem zapojit do příprav
setkání. Přípravy budou probíhat během celého akademického roku a jejich součástí budou
také formační setkávání, která zájemcům přiblíží základní principy ignaciánské spirituality.
Pokud se nemůžete zapojit do příprav v průběhu roku, budeme potřebovat také dobrovolníky
v průběhu vlastního setkání. Více informací o Magis naleznete na webu www.jesuit.cz/magis
Kontakt a info (Lenka Češková): magis.bohemia@gmail.com

SBÍRKY, DARY, PODPORA
Znovu děkujeme všem dárcům, kteří malými i většími částkami přispívají na chod naší farnosti
(a na její projekty). Vaše příspěvky nám pomáhají podporovat pastorační aktivity, kromě
kostela Nejsv. Salvátora také v exercičním domě v Kolíně, umožňují chod scholy, ale
i webových stránek kázání a přednášek, pomáhají s opravami a investicemi v kostele,
umožňují existenci farního zpravodaje Salvatore a podobně. Za všechny dary vám patří vřelý
dík a naše modlitby za vás.
Nedělní sbírka nejen v neděli
Rádi bychom vás také upozornili na možnost přispívat pravidelně na chod farnosti přímo na
náš bankovní účet namísto do košíčku při nedělní sbírce (účet u České spořitelny
1933882329/0800) a vaše příspěvky si na konci roku můžete podle zákona odečíst z daní.
Stačí zadat trvalý příkaz k úhradě s variabilním symbolem 1111, abychom dar mohli
identifikovat a vystavit vám potvrzení.
Příspěvkové asignace
Nabízíme možnost příspěvkových asignací – tedy možnost vybrat si aktivitu nebo konkrétní
projekt, který chcete buď dlouhodobě nebo jednorázově podporovat.
V současné době můžete podpořit:
 Sbírku na koberec k oltáři (var. symb. 1987)
 Sbírku na instalaci a záchranu gotického fragmentu Krista v Getsemane (var. symb.
1420)
 Exercicie a duchovní cvičení (var.symb. 2222)
Sbírka na nový koberec ke skleněné mense
Přestože je nový červený koberec u skleněné mensy po 30 letech služby vyměněn a
doinstalován, rádi bychom nadále pokračovali ve sbírce na jeho pořízení. Náklady na výrobu
dosáhly 28 700,- Kč, instalaci provedli ve své pracovní době naši tři kostelníci, jimž patří velký
dík. K 31.3. je na koberec vybráno (nebo bylo převedeno na účet) 20 093,-Kč
Sbírka na záchranu a instalaci gotického fragmentu Krista v Getsemanech
Náklady na projekt jsou 180 000,-Kč, z toho 85 000,- Kč nám poskytlo jako účelovou dotaci
Hlavní město Praha. Potřebujeme tedy celkem získat z dalších zdrojů 95 000,-Kč.
K 31.3. je vybráno formou příspěvku do kasiček (oproti pohledu či katalogu) 46 503,-Kč,
formou přímého peněžního daru 17 000,- Kč. Celkem 63 503,-Kč
Velice děkujeme za vaši podporu.
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OPRAVY A INVESTICE:
V tuto chvíli máme péčí diecézního konzervátora a vikáře P. Vladimíra Kelnara potvrzeny
finance na závěrečnou etapu restaurování vzácných soch apoštolů z dílny Jana Jiřího Bendla.
Poslední 4 apoštolové se snesou ze zpovědnic do dílny pana Jiřího Padevěta již začátkem
dubna.
Deinstalace provizorního podia pro varhany v jižní lodi kostela, které vzniklo původně jako
náhrada po dobu rekonstrukce velkých varhan, bude provedena do Velikonoc.

SVATÝ

TÝDEN A

VELIKONOCE 2017

U

SALVÁTOR A

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který
slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce (nikoliv tedy ještě
Velikonocemi) je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův
vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je tzv. Triduum (třídenní), ve kterém si
zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud,
cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci (odtud
Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví tuto centrální událost víry
(Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). Tutéž radostnou událost slavíme samozřejmě i o první
neděli Velikonoční. Doba Velikonoční končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi).

KVĚTNÁ NEDĚLE U NEJSV. SALVÁTORA 9.4. VE 14.00

A VE

20.00

Obě mše sv. začínají na II. nádvoří Klementina (vstup z Karlovy ulice nebo z Mariánského
náměstí), kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní jakékoliv olistěné ratolesti). Po průvodu Karlovou ulicí do kostela pokračuje mše běžným
způsobem, na místě evangelia se letos čtou Matoušovy pašije, při zmínce o ukřižování se
pokleká.

20.00 ARS ELECTROACUSTICA PALMARUM
Večerní mši svatou se svěcením ratolesti hudebně doprovodí projekt Ars Electroacustica
Palmarum. Zazní kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými
možnostmi hudebních technologií. Hudební koncept navazuje na předcházející roky, kdy
liturgii Květné neděle doprovázela experimentální hudba. Letošního konceptu se opět ujal
skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl.
Obsazení:
Tomáš Reindl - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka
Jiří Hodina - gregoriánský chorál, housle
Jan Jirucha - pozoun
Eva Bublová - varhanní improvizace

STŘEDA 12.4.
18.00 Kající bohoslužba slova s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo
duchovního rozhovoru (v sakristii). K dispozici budou všichni naši farní kněží, včetně
P. Jana Regnera SJ.
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ZELENÝ ČTVRTEK 13.4.
18.00 Mše sv. na památku Večeře Páně, celebruje Mons. Tomáš Halík
Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí
nohou (ustanoveným 12 mužům) a obřad přijetí do katolické církve. Sv. přijímání je tentokrát
podobojí způsobou, přistoupí k němu poprvé i ti, kdo se rok a půl k této svátosti připravovali.
Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku. Po krátké přestávce zde bude
následovat tradiční asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé, letos
u instalovaného fragmentu Krista v Getsemanech v presbytáři kostela.

VELKÝ PÁTEK 14.4.
18.00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže
Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při
zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí
zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti,
Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a
s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická
bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání.
20.00 Velkopáteční oratorium, Antonio Draghi – Sacra Lancia Sepolchro ((Novodobá
světová premiéra, Capella Regia Praha, dir. Robert Hugo)
Vstup volný, koná se v presbytáři kostela, tedy nedaleko instalovaného „Božího hrobu“.

BÍLÁ SOBOTA 15.4.
17.00 Klementinské barokní večery - František Antonín Míča - Abgesungene Batrachtungen,
Oratorium Barokní orchestr pražské konzervatoře, dir. Jakub Kydlíček
19.00 Přípravné obřady katechumenů (sraz s kmotry v 18.30 vsakristii)
21.00 Mše sv. - Velikonoční vigilie Slavnosti vzkříšení a křty dospělých
Začíná se opět na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta. U vchodu do našeho kostela
i na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od
něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Po průvodu Karlovou ulicí se v kostele na trojí
zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane“. Po příchodu do setmělého kostela
začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět
čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany
a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos bude pokřtěno
a biřmováno 61 dospělých katechumenů. Celé shromáždění také obnoví své křestní vyznání.
Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí po půlnoci.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ 16.4.
14.00 a 20.00 Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin budeme křtít děti.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 17.4.
(nekonají se bohoslužby)
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17.00 Kostel Nejsvětějšího Salvátora, 5. Klementinské barokní večery, slavnostní varhanní
koncert Pavel Černý

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 23.4.
14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

VELIKONOČNÍ FESTIVAL BAROKNÍ HUDBY – KLEMENTINSKÉ BAROKNÍ VEČERY 2017
Již popáté se ve velikonočním období bude (nejen) 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 mít zajímavé mezinárodní obsazení. Pořádá Pražská umělecká kancelář ve
spolupráci s Akademickou farností Praha. Těší se na vás Capella Regia Praha a Robert Hugo.
Více: www.klementinumbaroque.cz

PROGRAM FESTIVALU:
Zahajovací koncert
Neděle 9. 4. 2017 | 18.00 hodin Zrcadlová kaple Klementina Gunther Jacob (1685–1734)
Musica pro Dominica Palmarum / Hudba pro květnou neděli
Capella Regia Praha, dir. Robert Hugo
Středa 12. 4. | 18.00 hodin Zrcadlová kaple Klementina
František Xaver Brixi
Crux morientis. Oratorium
Capella Regia Praha, dir. Robert Hugo
Velký pátek 14. 4. 2017 | 20.00 hodin
Kostel Nejsv. Salvátora
Antonio Draghi – Sacra Lancia. Sepolchro (Novodobá světová premiéra)
Capella Regia Praha, dir. Robert Hugo. Vstup volný v rámci mše sv.
Bílá Sobota 15. 4. 2017 | 17.00 hodin
Kostel Nejsv. Salvatora
František Antonín Míča: Abgesungene Batrachtungen. Oratorium
Barokní orchestr pražské konzervatoře, dir. Jakub Kydlíček
Velikonoční pondělí 17. 4. 2017 | 17.00 hodin
Kostel Nejsv. Salvatora Slavnostní varhanní koncert
Pavel Černý
Sobota 22. 4. 2017 | 18.00 hodin
Zrcadlová kaple Klementina
Gunther Jacob – Missa Dei Patris
(Novodobá světová premiéra)
Antonio Vivaldi – In turbato mare ingrato. Motetto Capella Regia Praha, dir. Robert Hugo
Sobota 29. 4. | 18.00 hodin
Zrcadlová kaple Klementina
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Anton Reichenauer – Missa in B
Joseph Brentner – Malostranská motetta
Capella Regia Praha, dir. Robert Hugo
Závěrečný koncert
Neděle 14. 5. | 18.00 hodin
Kostel Nejsv. Salvatora
Tradiční pravoslavná liturgická hudba
Mužský sbor Láska opravdivá (Brno), dir. Jan Špaček

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
SALVÁTORSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola působí v našem kostele od podzimu 1990
a pravidelně doprovází úterní bohoslužby, pořádá benefiční koncerty a příležitostně vystupuje také mimo domovskou farnost. Zpívá duchovní hudbu od středověku po současnost, včetně skladeb vlastních autorů. 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.
V letošním akademickém roce se vedení ujala nová sbormistryně Josefína Nedbalová. Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou
Filipu Rajnochovi na e-mailu filip.rajnoch@gmail.com

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. 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.

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ
Pravidelná rozjímavá modlitební setkání Krypty inspirovaná textem Písma a
písněmi z Taizé. Druhá a čtvrtá středa v měsíci, tj. 12.4. a 26.4. vždy od 19
hod. v Kryptě (vstup do Salvátora dvorem).
Setkání jsou otevřená všem zájemcům o tuto formu modlitby, bez ohledu na
věk, stav, povolání či konfesi. Více na http://krypta.maweb.eu

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
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Z Popelce umělců (foto P.Neubert)

Nedávno zesnulý Miloslav kardinál Vlk v našem kostele v roce 2007 (foto M.Staněk)
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SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván, aby se volně zapojil
do programu Lazara Betánie, Program nabízí sportovní vyžití pánům
i dámám, a to bez ohledu na sportovní výkonnost. Hrajeme každý
čtvrtek od 19.00 v tělocvičně ZŠ v Umělecké ulici a to volejbal, fotbal,
florbal a basket. Program se přitom může měnit v závislosti na počtu
účastníků Další podrobnosti najdete na www.lazar.borec.cz, kontakt:
Karel Hlaváček - 777 581 824

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA
Farní knihovna obsahuje bezmála 1500 svazků, mezi nimi i kompletní soubor knih
„salvátorských autorů“ Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě množství knih nabízíme ke
čtení i aktuální čísla Katolického týdeníku a časopisy Getsemany a Universum. Aktuální
seznam knih je umístěn na internetových stránkách farnosti.
Výpůjční doba: Út 20.00 – 20.30 (každé druhé úterý, viz kalendář na webu farnosti) a neděle,
při kterých se koná „Kafe po mši“.
Děkujeme novým i stálým knihovnicím a knihovníkům Ireně Sládečkové Skurovcové, Jasmíně
Ledecké, Márii Bridové a Matyášovi Fialkovi za jejich službu v knihovně!

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLIC KÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
St 5.4. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí
Mši svatou slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď
Po 3.4. od 19.00, Pondělní vysokoškolský klub (PoVyk), Družinský sál v Ječné
Hostem bude Pavel Kuchař, salesián a pedagog, který bude mluvit na téma "Je odlišnost druhého nepřekročitelná"?
St 12.4. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí
Mši svatou slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď
Út 18.4. od 17.00, Valná hromada VKH Praha, Studentské centrum na Žižkově
St 19.4. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce Karlovo náměstí,
Mši svatou slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď
St 26.4. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí
Mši svatou slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď

S ALVÁTORS KÁ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ V

KOLÍNĚ

Všechny zde 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.
Program duchovních cvičení v kolínském klášteře a přihlášení na ně je přes formulář na
kolinskyklaster.org.
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(Případně se můžete přihlásit e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, pak uvádějte
v předmětu e-mailu číslo kurzu a prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz
samostatným e-mailem). Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.
V tomto čísle Salvatore je vypsán pouze jeden nový kurz exercicií č. 202, během dubna
však budou zveřejněny další kurzy na září až listopad přímo na stránkách
kolinskyklaster.org Najdete je tam tedy vyjimečně dříve než v Salvatore.
Kurz 191 Filmové exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek)
27.4 -1.5. 2017, čtvrtek 18.00 až pondělí 15.00
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a
jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro
ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a Scarlett VasilukováRešlová. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
Na tento kurz přijímáme již jen náhradníky! - Kurz 192 Duchovní cvičení (5 dní, obsahuje
státní svátek)
3. - 8. 5. 2017, středa 18.00 až pondělí 15.00
Individuálně vedená duchovní cvičení (ignaciánské exercicie) s volbou doprovázení mezi třemi
doprovázejícími: Ivana Noble (husitská farářka a teoložka), Gisela Heitz (sestra kongregace
Sester sv. Josefa) a Petr Vacík (jezuita). Klasická forma duchovních cvičení založených na
individuálních meditacích biblických textů a na dalších cvičeních s každodenním rozhovorem/konzultací s někým z doprovázejících. Denní bohoslužby předpokládají ekumenicko otevřenost. Denně také hodina společné práce v klášteře a na zahradě a dostatek času na procházky v přírodě. Cena kurzu je 2950 Kč včetně ubytování v jedno- a dvoulůžkových pokojích
se soc. zařízením a plné penze.
Na tento kurz přijímáme již jen náhradníky! - Kurz 195 Sádhana (2 dny)
26 - 28.5.2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, jak tomu učil indický jezuita A. de Mello SJ. 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. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v minulosti již
zúčastnili. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s
nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 200 Exercicie Uspořádat si život (7 dní, obsahuje státní svátky)
2.- 9.7. 2017, neděle 18.00 až neděle 15.00
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého 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 P. František Hylmar SJ a sr. Irena G blová CSTF. Cena kurzu vč. Ubytování s plnou
penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.
NOVĚ VYPSANÝ KURZ! Kurz 202 Sádhana (2 dny)
14. - 16.7. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, jak tomu učil indický jezui13

ta A. de Mello SJ. 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. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v minulosti již zúčastnili. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí
1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 203 Kontemplativní exercicie (7 dní)
6. - 13.8. 2017, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních domech, zatím spíše v zahraničí. Tento kurz není
vhodný pro úplně začátečníky, je určen pro ty, kteří již absolvovali alespoň jeden kurz kontemplativních exercicií (máte-li pochybnosti, kontaktujte nás). Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF (pravděpodobně bude doplněn ještě jeden doprovázející). Cena kurzu vč. ubytování
s plnou penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.
Kurz 205 Ignaciánské exercicie (7 dní)
20.- 27.8. 2017, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty
a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřeny 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 sr. Denisa
Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem
3290 Kč.
Nově vypsaný kurz: 211 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)
26.9.-1.10. 2017, úterý 18.00 až neděle 15.00
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. Doprovází Jan
Šedivý. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800 Kč.

Z návštěvy ukrajinského arcibiskupa Mons. Svjatoslava Ševčuka (foto M.Staněk)
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AKCE

NA

KARMELU

EDITH STEIN

PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN
Eucharistie
agapé. Po mši je možné zůstat na čaj, kafe, drobné
pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či
štědrosti příchozích. Eucharistii předsedají Libor Ovečka SDB,
František Hylmar SJ, Jan Poříz/Jaroslav Suroviak OCD nebo Prokop
Brož (KTF UK). Nejen pro univerzitní studenty.
Dialogy (u) karmelitek – některé pondělky zpestřeny návštěvou
zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši na drobné
pohoštění a neformální setkání.
Eucharistická oslava – Celebrují střídavě Petr Glogar/Pavel Pola
OCD, Václav Dvořák, Jan Kofroň, Martin Chleborád. Po mši sv. je
možné se připojit k dalším modlitbám řeholní komunity.
Společenství žen. Nekoná se každou sobotu, kvůli datu a dalším info
je dobré kontaktovat Michaelu Pluskalovou misaba@seznam.cz

19.00
Po
20.00

St

18.00

So

09 -15.00

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).

CO

NABÍZÍ

KARMEL

3.4.

20.00

10.4.

20.00

23.4.

V DUBNU

Gwiwer Avedisyan - koncert. Duchovní poezii M. Matouše zhudebnila,
zpívá a na klavír doprovází Gwiwer Avedisyan.
Následování Krista. Pokračování četby a komentáře z klsických děl
duchovní literatury.
Jednodenní rekolekce s filmem Tak jako v nebi. Doprovází sestry
karmelitky a V. Suchánek.

Z K ALENDÁŘE AK ADEMICKÉ FARNOSTI
BOHOSLUŽBY
Neděle
Úterý
Čtvrtek

14.00
20.00
19.00
20.15
20.00

PRAVIDELNÝ

Úterý

Středa

A DUCHOVNÍ SERVIS

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář)
Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru (v sakristii.)

TÝDENNÍ PROGRAM

17.00
20.00 – 20.30
20.15
20.15
20.15 - 21.15
7.00

Pravidelná zkouška scholy
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF)
Kurz Základy víry (sakristie)
Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)
Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
15

Čtvrtek

DALŠÍ

Modlitební setkání v Kryptě (1x za 2 týdny, viz web)
Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7)

19.00
19.00
PROGRAM-

DUBEN 2017

5.4.

St

18.00

Křížová cesta s Kryptou, Petřín

6.4.

Čt

19.30

Postní zamyšlení: sr. Irena G belová CSTF

9.4.

Ne

14.00

Květná neděle, mše sv. se svěcením ratolestí

20.00

Květná neděle, mše sv., zazní Ars Electroacustica Palmarum

18.00

Kající bohoslužba slova a adorace s příležitostí ke svátosti smíření,

18.00

Zelený čtvrtek, Mše svatá na památku Večeře Páně,

19.30

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

18.00

Velkopáteční obřady, celebruje Mons. Tomáš Halík

20.00

Velkopáteční oratorium, Antonio Draghi – Sacra Lancia Sepolchro
(Novodobá světová premiéra, Capella Regia Praha, Robert Hugo)

19.00

Přípravné obřady katechumenů.

21.00

Velikonoční vigilie se křty dospělých (začátek na II. nádvoří Klementina, vstup z Mariánského nám. nebo Karlovy ul.),

12.4.

13.4.

14.4.

15.4.

St

Čt

Pá

So

14.00
16.4.

Ne

Neděle Velikonoční, mše sv. - celebruje Mons. Tomáš Halík

20.00
18.4.

19.4.

23.4.

25.4.

Út

19.00

Mši sv. hudebně doprovodí Salvátorská schola

18.00

Kolokvium - Fragment Krista a dominikánský klášter sv.
Klimenta, sakristie kostela

19.00

Film a spiritualita: Zkouška dospělosti, Městská knihovna

07.40

Výlet spolku Cesta: Národní památník odposlechu, Lipnice nad
Sázavou

14.00

Mše svatá s biřmováním, celebruje Mons. Václav Malý

St

Ne

Út

19.00
20.00

Ekumenická bohoslužba ke Dni Země, káže farářka Církve
československé husitské Mgr. Renata Wesleyová.
Hudebně doprovodí sbor Gabriel.
Cyklus o manželství, sakristie (jen pro přihlášené páry)
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