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Vážení a milí,
i letos jsme se masopustním rejem protančili ze zářivých sálů kamsi do zadních místností, 
prošli jsme šatnou, kde jsme odložili nedojedenou koblihu a vyšli do ticha doby postní. Ne-
vadí nám to a necítíme smutek, vždyť jsme ještě zadýcháni z poskakování a kabát není třeba 
zapínat, byť je trochu sychravo. Hřeje nás uplynulý čas radosti. Překročili jsme práh z času 
hojnosti do času skromnosti, do doby postní. Nikdo nás k tomu nenutil. Ten práh je zřetelný – 
na čele si neseme jeho znamení z pomíjivého popela a v mysli nám rezonují slova: „Pamatuj, 
že prach jsi a v prach se obrátíš.“ Potřebujeme to takto slyšet, ovšem jen a právě v tomto 
zvláštním, vyhrazeném čase. Potřebujeme si čas nejen dělit na menší části, ale rozlišovat jej 
i v jeho rozmanitosti.

Nikdo to nenapsal lépe než autor biblické knihy Kazatel: „Všechno má určenou chvíli a veš-
keré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet 
i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;  
je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; je čas 
hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet 
i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.“

Každý takový čas má také svůj začátek, svůj práh, své popostrčení.
I pro dobu postní se stalo pokání symbolem, stejně jako se jím pro tuto dobu stalo veliké 

kyvadlo v kostele. Impulz, popostrčení, rozkývání. Hodinové kyvadlo se chápe jako symbol 
neúprosného času, kterého se obáváme. Hlasité tikání hodin při závěrečných testech je zkouš-
kou nervů, metronom na klavíru přísného korepetitora nezná slitování. Čas někdy běží rychle, 
jindy se sotva vleče, nikdy s ním nejsme spokojeni.

Víme však, že každá vteřina jednou skončí, aby ji nahradila jiná. Že mnohdy záleží na síle, 
kterou kyvadlu udělíme. A že se také jednou zastaví. I postní doba se vyčerpá a bude nahrazena 
velikonoční radostí. Je jenom obdobím, jež netrvá věčně, je spíše kyvadlem než metronomem.

O času života, který nám byl dán, toho mnoho nevíme, ale jeho jednotlivé doby, sloky 
a refrény můžeme rozkývávat. Některé věci potřebují jen popostrčit, jiné je třeba doslova 
a pořádně nakopnout. Zkušení manželé vědí, že i svatební slib je jen prvotní impulz, který je 
třeba časem udělovat znovu a znovu, jinak se kyvadlo zastaví.

A pak je tu i kairos, pravý čas, ten, který se nedá změřit ani předvídat, ten, který se neo-
čekávaně objevuje a zase mizí, a je třeba jej zachytit. Tedy opět Kazatel: „On všechno učinil 
krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek 
ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat 
v životě dobro.“

Nebyli jsme u začátku, pravděpodobně nebudeme ani u konce, vstoupili jsme kamsi do-
prostřed příběhu a neznáme všechny odpovědi. Radovat se a konat v životě dobro (jedno bez 
druhého nelze) je ta nejlepší možná „z nouze ctnost“ a skvělé poselství nejen pro čas postní. 
Kéž k tomu najdeme odvahu.

 Martin Staněk



2 32

TřIceT leT OBNOVeNé AKAdeMIcKé PASTORAce u SAlVáTORA

rozhovor s Denisou Červenkovou
V rámci 30. jubilea jsme oslovili ty, kteří „u toho“ byli již tenkrát v devadesátých letech a kteří mohli 
zblízka sledovat vývoj naší farnosti až do dnešních dnů.

ThLic. Mgr. Denisa Červenková Th.D. CsTF

Narodila se v Bohumíně v roce 1972, vystudovala bohemistiku a religionistiku na pražské Filozo-
fické fakultě a teologii v Itálii. 

Byla pokřtěna v Slezské církvi evangelické luterského vyznání, nikdo ji ovšem v dětství k víře 
nevedl. Během vysokoškolských studií ji oslovilo prostředí salvátorského společenství, absolvovala 
zde přípravu na svátosti a v roce 1994 byla biřmována. Roku 2006 tu také složila své věčné řeholní 
sliby v kontemplativně-apoštolské kongregaci sester karmelitek sv. Terezie. do řádu vstoupila 
v roce 1996, léta vstupní formace prožila v Itálii, zpátky v Praze je od roku 2005 a žije na košířském 
Karmelu edith Steinové. Přednáší teologii náboženství a etiku dialogu na KTF uK, zabývá se vzta-
hem náboženství a společnosti, věnuje se též duchovnímu doprovázení a vede mnohé exercicie 
v kolínském exercičním domě (nyní centru spirituality a duchovních cvičení).

 ▶ Jak a kdy ses dostala k salvátorovi?
Když jsem přišla studovat na filozofickou fakultu, setkala jsem se tam s profesorem Machovcem 
a profesorem Halíkem a z přednášek vedla nějak přirozeně cesta do nejbližšího kostela, čili k Sal-
vátorovi. což bylo někdy v pradávnu, v roce 1993. Na podzim jsem to riskla a zkusila se přičlenit ke 
skupině lidí, která se vzdělávala v základech víry a uvažovala, jestli se nechá pokřtít či biřmovat. 
Odtud mě pak vedlo nadšení pro Boha ke karmelitkám, do kláštera jsem vstoupila v roce 1996  
a po řádové formaci a studiích v Itálii se nějak stalo, že nám v komunitě Salvátor trochu přirostl  

foto © MS
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k srdci – vzhledem k tomu, že s námi v domě bydlí vysokoškolské studentky, bylo by divné, kdy-
bychom se nezapojily do akademické farnosti.

 ▶ Co na tebe tenkrát v devadesátých letech zapůsobilo, jak jsi salvátor vnímala?
Zdálo se mi, že tohle je konečně to prostředí, které není moc „úzké“: lidsky ani duchovně. Že tu 
nebudu ve svém prozkoumávání toho, jestli chci vsadit život na Boha, aspoň zpočátku (než se roz-
hodnu) moc pod drobnohledem a zároveň dostanu nějaké důležité podněty k tomu, abych Boha, 
jestli tedy je, našla. Přístup Tomáše Halíka k lidem mi tehdy moc pomohl – už sice byl důležitou 
postavou české intelektuální a duchovní scény, ale nebylo těžké vést s ním osobní dialog o spo-
lečných tématech. Přímo v salvátorském kostele, při adoraci, jsem taky prožila první významnou 
duchovní zkušenost.

 ▶ A co farnost: změnila se nějak od té doby?
V něčem ne: tu roli církevního prostoru pro lidi, kteří by jinak nad církví a křesťanstvím jen kroutili 
hlavou, myslím pořád plní. Jsou tu samozřejmě vedle Salvátora dneska i další důležitá inspirativní 
centra a skvělé farnosti. Ale třeba zrovna to salvátorské propojování vstupu do světa křesťanství 
přes katechezi a spiritualitu zároveň, mi přijde skvělé a jedinečné. Tohle jsme tu sice měli už před 
těmi mnoha lety, ale spíš zárodečně. A samozřejmě se změnilo i to, že se podařilo vybudovat farní 
tým.

 ▶ kde vidíš dnes její silné, případně slabé stránky?
řekla bych, že farnost dobře funguje pro lidi, kteří hledají tvář církve, která se nebojí současné 
kultury a živě s ní komunikuje. Neříkám, že to umí jen Salvátor. Je to ovšem silná i slabá stránka 
zároveň: nejsme možná moc zdatní při komunikaci smyslu a způsobu toho, jak pracujeme a žijeme 
svoji víru směrem do vnitrocírkevního prostředí, občas pak vypadáme zbytečně podezřele. 

� Děkujeme�za�rozhovor

AKTuAlITY

JoseF PLeskoT – kYvADLo
Akademický kostel nejsvětějšího salvátora
Popeleční středa – velký pátek 2020

Barokní jezuité se nebáli misijních, výtvarných ani vědeckých experimentů. Hnala je touha po 
poznání stvoření a spáse duší. Pražské Klementinum je toho dodnes zářícím příkladem. Modlitby, 
teologické a filozofické úvahy provázela odvaha k velkému urbanistickému dílu, na svou dobu 
výsostně progresivní architektura a umělecká výzdoba, divadlo, hudba a dokonce astronomická 
věž uprostřed areálu. Kvetla tu bohatá mezinárodní výměna. V samotném kostele Nejsvětějšího 
Salvátora kázal jak Bohuslav Balbín, tak Antonín Koniáš, působili zde hudebníci a skladatelé, jakými 
byli Jan dismas Zelenka a Jan Jakub Ryba, ale také tu třeba slavný pražský Španěl Rodrigo Arriaga 
vedle filozofických systémů promýšlel fyzikální zákony. Při výzkumu zrychlení a zemské gravitace 
pouštěl kuličky z vysoké lucerny kupole kostela nad křížením a měřil jejich rychlost. Společně 
s obsáhlou neustále se rozrůstající knihovnou tu již od 17. století vznikalo takzvané matematické 
muzeum plné nejmodernějších vědeckých přístrojů a technických pomůcek. Ale také tu návštěv-
níci mohli obdivovat tzv. artificialia, tedy mechanické hříčky, automaty a další kuriozity, jako byla 
třeba mechanická želva. Profesuru experimentální fyziky jezuité v Klementinu založili již roku 1747.  
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Jezuité a jejich žáci pozorovali hvězdnou oblohu a pohyb Slunce. diskutovali, stavěli a zdokonalo-
vali sluneční hodiny, různé glóby a modely světa včetně kopernikovského. dokonce se tu prováděly 
pokusy s vakuem a elektřinou. Klementinská matematicko-fyzikální laboratoř neměla tehdy u nás 
obdoby. Vyšla tu první učebnice fyziky v Čechách. Barokní jezuita Valentin Stansel (1621–1705) se 
v Klementinu například snažil sestavit i perpetuum�mobile a, jak dokládají jeho spisy, jistě také 
v našem kostele snil o tom, že člověk jednou poletí do vesmíru. Jeho pozorování komet a Měsíce 
si cenil mimo jiné Isaac Newton.

Také do tohoto kontextu vstoupí architekt Josef Pleskot v postní době 2020 svým kinetickým 
objektem. Kyvadlo zavěsí doprostřed, do centra hlavní lodi, nad hlavy návštěvníků bohoslužeb. 
Kyvadlová soustava zpřítomní čas, rytmus a trvání, ale zdůrazní také nutnost razantního počáteč-
ního impulzu, po kterém následuje pomalé doznívání. Západovýchodní pohyb svislé i vodorovné 
části, která se „zázračně“ nevychýlí ze své roviny, na sebe v sakrálním kontextu váže překvapivě 
velké množství subjektivních asociací. Během postní doby se nad nimi sejdeme s autorem kyvadla 
a dalšími přizvanými hosty, odborníky z různých odvětví věd a umění, ke společnému přemítání.

Kinetickou soustavu do detailu spočítali, navrhli a sestrojili vynikající inženýři z firmy eXcON. 
Objekt z klasických materiálů jako je dřevo a kov, nicméně v neuvěřitelných rozměrech a v subtilním 
provedení, je tak i poctou technickým dovednostem člověka. Připomeňme, že Josef Pleskot do 
návrhů architektury rád viditelně integruje krásu a logiku technických konstrukcí. V kostele ji svým 
kyvadlem dokonce povýší na samostatné existenciální umělecké dílo. A v této souvislosti přece 
jen naznačme jednu nabízející se významovou rovinu: návštěvník totiž v Pleskotově kinetickém 
objektu může zahlédnout i zhmotněný otazník nad současným elektronicko-mediálním světem, 
digitální modernou a její virtuální realitou.

� Norbert�Schmidt,�kurátor

Architekt Josef Pleskot (* 1952) vystudoval architekturu na ČVuT 
v Praze, krátce vyučoval na katedře teorie a vývoje architektury. Poté 
pracoval v Krajském projektovém ústavu. Od roku 1991 vede vlastní ar-
chitektonickou kancelář AP atelier. Mezi jeho nejvýznamnější realizace 
patří rekonstrukce lvího dvora a průchod valem Prašného mostu na 
Pražském hradě, ústředí ČSOB v Praze – Radlicích, Vinařství Sonberk 
v Popicích, revitalizace Zámeckého návrší a Regionálního muzea v li-
tomyšli, postupná obnova průmyslového areálu Vítkovických železáren 
v Ostravě nebo revitalizace dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze. 

Více informací najdete na www.apatelier.cz.

komentovaná prohlídka intervence s úvodní panelovou diskusí – za účasti Josefa Pleskota, 
Vladimíra Janaty, Tomáše Halíka, Petry Oulíkové a Norberta Schmidta – se uskuteční v neděli 
15. března 2020 v cca 21.00 hodin, bezprostředně po bohoslužbě, která začíná ve 20.00 hodin.

Přednáška prof. Cejnara o fyzice času a prohlídka matematických sálů klementina v pondělí 
30. března od 18.00 hodin (viz níže samostatná pozvánka).

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit u farní asistentky Sandry 
Krupičkové: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339, 724 367 681.

kontakt pro média:
kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz
produkce: Martin Staněk
realizace: eXcON, a.s.
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truhlářské práce: Truhlářství Mesi – Marek Mesiereur
velká pomoc při realizaci: Pavel Šimáček
Pořádá Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při kTF uk.
letošní uměleckou intervenci podpořilo hlavní město Praha.
Hlavním sponzorem je eXCon, a.s.

AŤ Je sLovo sLYŠeT!
Po téměř třiceti letech jsme se rozhodli k výměně ozvučení kostela. 

Staré ozvučení z počátku devadesátých let již nesplňuje současné standardy a v některých čás-
tech kostela je slyšitelnost nízká. Výměnu provede firma Ozvuk, která má zkušenosti např. z kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně (spolupráce s arch. Pleskotem), z Týnského chrámu či z papežské koleje 
Nepomucenum v římě. 

Rozpočet se pohybuje kolem 250 tisíc korun za kompletní výměnu reproduktorů, mikrofonů 
i ústředny, včetně ekologické likvidace starého zařízení a záručního servisu v délce desíti let.

Rádi bychom požádali zejména milovníky dobrých kázání o pomoc při zajištění financování 
této akce. Proto rozjíždíme kampaň s názvem Ať je Slovo slyšet!, v jejímž rámci budeme potřebné 
finanční prostředky shromažďovat. Na farním účtu u České spořitelny jsme zřídili speciální varia-
bilní symbol, kampaň najdete v dohledné době na našich webových stránkách i sociálních sítích. 
Když vše dobře půjde, první dobře slyšitelné kázání byste měli zaslechnout na letnice, v neděli 
31. května, kdy budeme při obou mších sv. slavit třicet let trvání obnovené akademické pastorace 
v našem kostele. 
děkujeme za vaši štědrost a Boží slovo ať je pořádně slyšet!  
Účet u ČS a.s.: 1933882329/0800, variabilní symbol: 2020.

cO NáS ČeKá

PosTnÍ rekoLekCe „Jak si mám vybrat? aneb ignaciánské podněty k rozhodování“
neděle 15. března, 15.30–19.30
Zveme vás na odpolední rekolekce s tématem rozhodování a rozlišování v běžném životě, která se 
uskuteční v novém duchovním centru Fortna – karmelitánském klášteře na Hradčanském náměstí. 
Program nabídne krátkou úvahu, prostor k osobní meditaci, možnost skupinové reflexe a společ-
nou biblickou modlitbu. doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. Počet účastníků je omezen, prosíme 
o předběžnou registraci na muchova@farnostsalvator.cz.

PosTnÍ TiChÉ MeDiTACe v krYPTĚ  2. březnA – 8. DubnA 2020
Pondělky a středy ráno mezi 7.00 a 8.00. První meditace se koná v pondělí 2. března. 

Sraz v 6.50–6.55 před vstupem do sakristie kostela z nádvoří Klementina. 
Zveme vás k intenzivnímu prožití postní doby. Jde o neformální salvátorskou iniciativu. Meditace 

jsou určeny těm, kdo již mají alespoň základní zkušenosti s tichou modlitbou, která se praktikuje 
například v úterý v kryptě nebo během exercičních víkendů. Je možné přijít i na prvních 25 minut 
a odpojit se po první části. 

Více info: iva.folajtarova@seznam.cz.



XXV. Popelec umělců (více fotografií na farních webových stránkách), foto © Petr Neubert
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FiLM A sPiriTuALiTA: iXCAnuL
ixcanul (Guatemala–Francie 2015, Jayro Bustamante, české titulky, 100 min.)
Sedmnáctiletá María je prostá indiánská dívka žijící s rodiči na úpatí sopečného vulkánu. Když 
se poprvé zamiluje, její život nečekaně nabere zcela jiný směr. Koloběh přírody a koloběh života 
vměstnal debutující talent Jayro Bustamante do minimalistického jazyka dlouhých záběrů a ru-
rální symboliky. V příběhu situovaném do drsného a přírodní mystikou prostoupeného prostředí 
nechybí společenská kritika současné Guatemaly, která dokazuje, že Jayro Bustamante byl už ve 
své prvotině schopný suverénně spojit psychologická a sociální témata. Film v roce 2015 ohromil 
Berlinale a získal prestižní cenu Alfreda Bauera.
uvádí Mgr. lukáš Jirsa, Ph.d.
středa 4. března v 19.00, Městská knihovna, velký sál. Vstupné 110 Kč. 

vÝLeT sPoLku CesTA – PuTovÁnÍ z horoMĚřiC Do LiDiC 
cílem březnového výletu budou lidice. Po atentátu československých parašutistů na Reinharda 
Heydricha v roce 1942 byla obec lidice v rámci heydrichiády vypálena a srovnána se zemí. Veškeré 
místní obyvatelstvo bylo popraveno nebo převezeno do koncentračních táborů. Po druhé světové 
válce byla obec obnovena, z pietních důvodů však byla nově postavena na jiném místě nedaleko 
od původní. Na původním místě se dnes nachází Památník lidice.

Putování začne v Horoměřicích, odkud se bude pokračovat po červené značce do Tuchoměřic. 
Z Tuchoměřic se dále po zelené půjde přes Černovičky, Středokluky, Běloky a Makotřasy až do lidic. 
V lidicích proběhne prohlídka pietního území (tedy místa, kde stávala původní obec) a muzea, kde 
je možné nahlédnout do života obyvatel předválečných lidic. V místě se nachází také galerie, ve 
které je možné si prohlédnout stálou expozici moderního umění a výstavu lípy a Sakury: Proměny 
lidické krajiny.

celá trasa měří cca 15 km.
Sraz je v sobotu 21. března 2020 v 9.00 na autobusové zastávce Bořislavka. Autobus č. 316 do 

Horoměřic z ní odjíždí v 9.10. Předpokládaný návrat do Prahy je kolem 17.00.
Prosíme, hlaste se do čtvrtka 19. března 2020 (včetně) na e-mailu: spolekcesta@email.cz.
� Za�výletní�spolek�Cesta�Larisa�Jurkivová�a�Lucie�Melounová

ČAs v bAroku A Dnes
Petra oulíková, Pavel Cejnar, Josef Pleskot
pondělí 30. března sraz v 18.00 v šatnách národní knihovny v klementinu

starý a nový matematický sál klementina
prohlídka s PhDr. Petrou oulíkovou, Ph.D.

Prof. Pavel Cejnar: Fyzika času
přednáška v sakristii kostela nejsvětějšího salvátora
Čas je jedním z největších mystérií fyziky. Pro jeho měření byla sestrojena ta nejdůmyslnější zaří-
zení – od kyvadel až k atomovým hodinám. Samotná povaha času nám však zůstává skryta. Hlavní 
otázka zní: proč vlastně plyne? 

Na závěr večera se s Josefem Pleskotem vydáme do nočního chrámu k salvátorskému kyvadlu.
Z důvodu omezené kapacity prohlídky v Klementinu prosíme o předchozí registraci na e-mailu: 
info@farnostsalvator.cz nebo na telefonu 222 221 339.
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CYkLus o MAnŽeLsTvÍ 
Srdečně zveme snoubenecké páry k před-
náškám cyklu o manželství 2020, který je 
koncipován jako společná příprava snou-
benců ke svatbě. letos začínáme v pondělí 
20. dubna a budeme se setkávat pravidel-
ně každé pondělí až do 25. května vždy od 
19.30 do 21.00 v sakristii kostela. Absol-
ventům bude vystaveno potvrzení o absol-
vované přípravě.

Plánované přednášky: 
Alice derflová: Manželství ve vztahu k rodičům; Michal Petr: dynamika partnerských vztahů;  
Martin Staněk: Manželství v křesťanské perspektivě; Martin Staněk: Svatební obřad a manželský 
slib; Marek Orko Vácha: Manželství a bioetika; Martin Staněk: Spiritualita rodiny.

Bližší informace na webových stránkách farnosti, on-line přihláška tamtéž. 
dobrovolný příspěvek: 300 Kč/pár (na místě v hotovosti, na provoz farnosti).

POdPOřTe NáS
Rádi bychom poděkovali těm, kteří svou štědrostí pravidelně podporují aktivity a provoz naší 
farnosti. Bez vaší pomoci a důvěry by se farnost obešla jen velmi těžko. 
děkujeme, vaší podpory si velice vážíme!

neDĚLnÍ sbÍrkY v kosTeLe
Jsou určeny primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, svíčky, květiny, hostie, 
víno, údržba, telefony…). Vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské a pastorační 
programy arcidiecéze. Nedělní sbírky tvoří již 19 % našich příjmů, děkujeme! 

DArY
Přispět můžete na farní účet: 1933882329/0800. Česká spořitelna, a. s. 
• Na běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina, světlo a teplo, bohoslužebné potřeby,  

údržba, telefony…) – var. symbol 1111.
• Na exercicie a duchovní cvičení v Kolíně – var. symbol 2222.
• Na Kurz základů víry – var. symbol 3333.
• Ať je Slovo slyšet! – na nové ozvučení kostela – var. symbol 2020.
Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně. rádi vám vystavíme potvrzení. 

JAk PoMoCi neFinAnČnĚ?
Například můžete pomoct s přípravou Kafe�po�mši�nebo s občerstvením na akcích, dále s vybíráním 
sbírek nebo nesením darů při mši svaté, o Vánocích se stavbou betléma a zdobením stromů; případ-
ně jako dobrovolníci během Noci�kostelů nebo jako brigádníci či hlídači na Výstavách a intervencích, 
dále jako služba v knihovně. Zájemci nechť se hlásí na farním e-mailu: info@farnostsalvator.cz.
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PRAVIdelNá SeTKáNí

sTřeDeČnÍ rAnnÍ ChvÁLY u sALvÁTorA (ConvenTus ChorALis)
každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé proměnlivé společenství k cho-
rální modlitbě ranních chval. Její těžiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po skončení 
(cca v 8 hod.) vždy následuje společná snídaně. Vhodné i 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, tel.: 603 323 591.

MoDLiTebnÍ seTkÁnÍ v krYPTĚ
Pravidelná rozjímavá modlitební setkání Krypty inspirovaná 
textem Písma a písněmi z Taizé. 
11. března od 19.00, info o místě konání bude upřesněno na 
webu http://krypta.maweb.eu.
25. března od 19.00 v kryptě (vstup z nádvoří Klementina).
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 
každé úterý po mši svaté (tedy cca v 19.15) probíhá 
v kryptě našeho kostela tichá meditace. Nejde o kurz 
meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné 
meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se 
ozvali na adresu: meditace@farnostsalvator.cz.

sALvÁTorskÁ sChoLA 
Salvátorská schola působí v na-
šem kostele od podzimu 1990 
a pravidelně doprovází úterní 
bohoslužby, pořádá benefiční 
koncerty a příležitostně vystu-
puje také mimo domovskou 
farnost. Zpívá duchovní hudbu 
od středověku po současnost, 
včetně skladeb vlastních autorů. 
Ke společným zkouškám se le-
tos schází každé úterý od 17.30 
v prostorách Národní knihovny, během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy nový re-
pertoár k danému období. Sbormistryní je Josefína Nedbalová.

v úterý 10. března doprovodí schola mši sv. repertoárem z postních salvátorských anonymů. 
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CenTering PrAYer – MoDLiTbA usebrÁnÍ, MoDLiTbA souhLAsu
centering prayer je nové jméno pro modlitbu, která je ctěna v křesťanské tradici mnoho let. Trapis-
tický mnich Thomas Keating (Pozvání�k�lásce) nabízí starší učení v aktualizované podobě. V českém 
překladu je známá pod titulem Modlitba usebrání. cynthia Bourgeault, autorka stejnojmenné 
knihy, je jeho žákyní (Moudrost�Ježíše, Tajemství�Marie�Magdalény, Srdce�kontemplativní�modlitby 
jsou další z jejich přeložených knih). do metody Modlitby usebrání uvádí sr. Teresie Viera Hašanová. 

Modlitba probíhá v kryptě každý čtvrtek od 17.00 do 18.30, více informací o časech setkání 
a přihlášení na e-mailu: fidest@hotmail.co.uk. v sobotu 7. března od 10.00 do 16.00 proběhne 
v kryptě mimořádné setkání k modlitbě usebrání. Přihlášky e-mailem (viz výše). 

sPorTovnÍ kLub LAzAr beTÁnie
Sportovní klub lazar naleznete v tělocvičně ZŠ v umělecké ulici 
8 v Praze 7. Hrajeme především volejbal, florbal, basketbal. Tře-
tí poločas probíhá v některém z blízkých lokálů. Scházíme se ve 
čtvrtek od 19 do 21 hodin. Pro bližší info (včetně mapky a kon-
taktu) viz farní webové stránky a na www.lazar.borec.cz nebo na 
tel. Karel Hlaváček 777 581 824.

sALvÁTorskÁ knihovnA
Farní knihovna obsahuje bezmála 1500 svazků, mezi nimi i sou-
bor knih „salvátorských autorů“ Tomáše Halíka a Marka Orko 
Váchy. Kromě množství knih nabízíme ke čtení i aktuální čísla 
Salve a Universa. Aktuální seznam knih je umístěn na interne-
tových stránkách farnosti. 

výpůjční doba: Út 19.00–19.30 a neděle, při kterých se koná 
Kafe�po�mši (viz kalendář na webových stránkách farnosti). dě-
kujeme našim knihovníkům Jasmíně ledecké, Márii Bridové 
a Františkovi lorencovi za jejich službu v knihovně!

Prosíme o vracení vypůjčených knih! stále evidujeme dlouhodobě nevrácené výpůjčky. 

VYSOKOŠKOlSKé KATOlIcKé HNuTí (u SV. IGNáce) 

sTuDenTskÉ MŠe
Ke slavení studentské mše svaté se scházíme v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí každou 
středu od 19.00. Mši svatou slouží většinou náš studentský kaplan Pavel Bačo. Několikrát za se-
mestr však mezi sebe zveme i kněze z jiných farností. Bohoslužbu pravidelně hudbou doprovází 
schola Rytmig. Pokud máte nějaký dotaz nebo byste chtěli přispět vlastním programem, napište 
na liturgie@vkhpraha.cz.

Po mši vystoupejte po schodech do družinského sálu, kde máte možnost příjemného posezení 
s přáteli a drobného občerstvení.
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PonDĚLnÍ vYsokoŠkoLskÝ kLub PovYk
Občas v pondělí zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech. Obvykle se 
koná v družinské kapli v Ječné 2. Témata a hosté budou včas zveřejněny na webových stránkách.
2. března od 19.00 a 30. března od 19.00 (manželé Imlaufovi).

ÚTernÍ sPoLeČensTvÍ ÚTes
ÚTeS je společenství mladých lidí, kteří společně sdílejí svou víru. V milém prostředí je prostor k dis-
kusi o různých tématech, modlitbě, ale i na odreagování se od stresu formou různých her. Scházíme 
se v prostorách VKH Praha na adrese Ječná 2, tentokrát 3. března, 17. března, 31. března od 19.00

PosTnÍ vÍkenDovkA novÉ sTrAŠeCÍ
Rezervujte si víkend 13.–15. března a pojeďte s námi na faru do Nového Strašecí. Víkendovku 
prožijeme podle hesla Ora et labora, tj. modlitbou a dobrovolnickou prací na faře. To však nezna-
mená, že nezbyde čas na hry, diskusi a seznámení se s novými lidmi. Přihlašovat se můžete na 
vikendovka@vkhpraha.cz.

sTuDenTskÝ veLehrAD 2020
Studentský Velehrad je celostátní setkání vysokoškoláků, které se koná každé dva roky na známém 
poutním místě Velehradě. letošní 15. ročník, který organizuje přípravný tým dobrovolníků složený  
z řad studentů i pracujících pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí (VKH ČR), proběhne 
od 7. do 10. května 2020.

Pro všechny účastníky je tato akce jedinečnou příležitostí prožít společenství vrstevníků, disku-
tovat o vztazích, povolání, víře i každodenním životě. Paleta přednášek a workshopů nabízí podněty 
k zamyšlení. Koncerty, aktivity, společné slavení bohoslužeb a odpočinek u něčeho dobrého – to je 
Studentský Velehrad! Minulých ročníků se zúčastnily již tisíce studentů a desítky známých osobností.

letošní ročník má téma NĚcO NAVíc. Protože život každého z nás je o dávání, ale i přijímání!
Nestačí minimální vklad času, energie, schopností. Jestliže život má stát za to, musíme dát něco 

navíc a vyplout z komfortní zóny našeho přístavu.
Něco navíc neznamená hned velká gesta – často to může být úsměv, drobná pomoc, rozhovor. 

Každý z nás ví, kde má své rezervy. Jestli je to ochrana životního prostředí, větší občanská anga-
žovanost nebo lepší organizace času a důraz na vlastní odpočinek nebo cokoli jiného…

Neméně důležité v životě je také přijímat. Každý z nás dostal něco navíc. Jsou to jedinečné 
dary – předpoklady, schopnosti a touhy. Objevit je, a co nejlépe využít, je však na každém z nás!

Něco navíc budeme na Studentském Velehradu 2020 hledat ve vztahu k následujícím oblastem:
Bohu, druhým lidem, celému světu a sobě.

dále pak také pořádáme jednorázové akce jako víkendovky, ples, zpěvy rorátů a jiné.

Další informace o VKH a�jeho�akcích�najdete�na�www.vkhpraha.cz a�na�Facebooku.�Můžete�je�také�
dostávat�každý�týden�na�e-mail,�stačí�se�o�ně�přihlásit�na�propagace@vkhpraha.cz. 

PRAŽSKé JeZuláTKO
Člověk v dialogu, středa 18. března v 19.00. 
Hostem bude Marek Orko Vácha. Více informaci naleznete v průběhu března na www.pragjesu.cz.
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dOMINIKáNSKá 8
MÍsTo vzDĚLÁvÁnÍ A kuLTurY Při kLÁŠTĚře sv. JiLJÍ v PrAze 1
Zveme vás na vzdělávací a kulturní program, které se konají v pražském dominikánském klášteře. 
Aktuální informace o probíhajících akcích naleznete na www.dominikanska8.cz. 

Caravaggio – Život a dílo iniciátora „ordo novus“ malířství barokní doby
Čtvrtek 5. března 2020 v 19.30, barokní refektář (vstup Jalovcová 2).
Přednášet a provázet obrazovými vstupy bude Prof. Phdr. ladislav daniel, Ph.d. z Karlovy uni-
verzity.

José Casanova – víra a nevíra v naší globální době
Pondělí 9. března v 19.30.
Přednáška významného amerického sociologa náboženství (vstup Jalovcová 2).

sedm kristových slov na kříži – Charles Journet
středa 11. března v 19.30, foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5).
Moderuje: Filip Boháč OP.

FORTNA – KláŠTeR řádu BOSýcH KARMelITáNů
Fortna se otevírá
Úterý 24. března od 16.00 do 20.00.
Klášter na Hradčanském náměstí byl po staletí skrytý před světem. Nyní se stane fortnou otevřenou 
pro veřejnost.

Kdykoli mezi 16.00 a 20.00 se přijďte podívat do prostoru kláštera. Hlavní část programu pro-
běhne mezi 18.00 a 20.00. Více informací naleznete na stránkách www.fortna.eu.

SAlVáTORSKá ducHOVNí cVIČeNí V KOlíNĚ 
Naše detašované pracoviště v kolínském klášteře, kde nabízíme různé typy duchovních cvičení, 
v současnosti prochází úspěšnou reorganizací a v nejbližší době budou vypsány nové kurzy od 
léta 2020. Podrobnější informace budou uvedeny v příštím Salvatore a od března na webových 
stránkách kolinskyklaster.org. Níže uvádíme zatím poslední vypsané kurzy na jaro.

Klášter se nachází 40 minut vlakem z Prahy, na adrese Kutnohorská 26, Kolín. 
Přihlášení na kurzy probíhá pouze přes formulář na stránkách kolinskyklaster.org. Prosíme, 

přihlašujte se na každý kurz odděleně.
dotazy lze posílat i na adresu meditace@gmail.com, přihlášky však jen formulářem. Najdete 

nás také na Facebooku jako skupinu Kolínský�klášter.

kurz 333 Postní rekolekce A (2 dny). kurz je již obsazen
6.–8.�března�2020,�pátek�18.00�až�neděle�15.00

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v tichu 
a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitř-
nímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost 
osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exer-
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ciciemi. doprovází Jan Regner SJ. cena ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro osoby s nízkým 
příjmem 1100 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

kurz 335 kontemplativní exercicie (5 dní). kurz je již obsazen
17.–22.�března�2020,�úterý�18.00�až�neděle�15.00

delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem 
(tzv. Modlitba srdce či Ježíšova modlitba). Společná meditace (několik hodin denně v půlhodino-
vých krocích), která je těžištěm tohoto druhu exercici í, dále individuální doprovázení, mlčení a bo-
hoslužba jsou zaučením do kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché a hluboké 
modlitbě/meditaci. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií. Je vhodné i pro pokročilé, 
kteří nepotřebují zácvik a využijí čas čistě k meditaci. doprovází sestry denisa Červenková cSTF, 
Irena Göbelová cSTF a Petr Vacík SJ. cena ubytování s plnou penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým 
příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

AKce NA KARMelu edITH STeINOVé 
Co nAbÍzÍ kArMeL v březnu

2., 9., 16.,  
23. a 30. 3.

„Nejen chlebem živ je člověk“: po pravidelné eucharistii, která začíná v 19.00 
nabízíme v postní době krom setkání sérii krátkých podnětů s modlitbou 
Ježíšovou, s motivem „Hledám tvou tvář“, s lectio divina

7. 3.
9.00–14.00

Setkání žen na Karmelu se společným čtením karmelských textů, 
kontemplací, sdílením a obědem. Bližší informace a přihlášky u sestry Marty, 
email: karmelitky@gmail.com

11. 3. v 19.00 Pokračujeme v četbě klasického díla středověké mystiky: Oblak�nevědění; 
v 18.00 slavíme eucharistii, je možné přijít už na ni, druhý začátek je v 19.00

16. 3. ve 20.30 Pavel Klusák: umělá inteligence skládá píseň a píše román

28. 3. Jednodenní rekolekce s filmem Blade�Runner,  
blizší informace a přihlášky na karmelitky@gmail.com

bližší informace a přihlášky u sestry ireny, e-mail: karmelitky@gmail.com, tel.: 732 708 595.
kudy na karmel: pojedete tramvají č. 6, 9 nebo 10 směr Motol, vystoupíte na zastávce Klamovka, 
dáte se první ulicí doleva (Jinonická) a za pět minut chůze jste u domu č. 22.

Z KAleNdáře FARNOSTI – BřeZeN 2020
bohosLuŽbY A DuChovnÍ servis

Neděle 14.00 a 20.00 Mše sv. 

Úterý
18.00 Mše sv. 

19.00–20.30 duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha, farní kancelář). 
Pozor, nekoná se 10. a 17. března

Čtvrtek 19.15 Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru  
(v sakristii)



PrAviDeLnÝ TÝDennÍ ProgrAM 
Úterý 17.30 Pravidelná zkouška Scholy, Klementinum 

19.00–19.30 Výpůjční doba knihovny 
19.15–20.15 Tichá meditace v kryptě (sestra denisa Červenková cSTF) 
19.00–20.30 Kurz Základy�víry�

Středa 7.00 chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 
19.00 Modlitební setkání v kryptě (1× za 2 týdny, viz webové stránky) 

Čtvrtek 17.00–18.30 Modlitba usebrání v kryptě
19.00–21.00 Sportovní klub lazar Betánie 

Neděle 19.30–20.00
21.00–21.30 Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti�Kafe�po�mši)

březen 2020

  St 4. 3.  19.00 Film a spiritualita: Ixcanul, Městská knihovna

So 7. 3. 10.00 – 16.00 Modlitba usebrání v kryptě, přihlášky u s. Teresie Hašanové, 
přihlašování na fidest@hotmail.co.uk

Út 10. 3. 18.00 Mše sv. celebruje P. Petr Vacík SJ, doprovodí Salvátorská  
schola – Postní salvátorští anonymové

Ne 15. 3. 15.30 – 19.30 Postní rekolekce (Fortna)

Ne 15. 3. 21.00 Komentovaná prohlídka postní intervence Josefa Pleskota 
a panelová diskuse 

So 21. 3. Výlet spolku cesta 
Ne 22. 3. 21.00 Postní Kafe�po�mši
Ne 29. 3.  20.00 Vstup do katechumenátu. Mši sv. celebruje Mons. Václav Malý

Po 30. 3. 18.00 Čas v baroku a dnes. Fyzika času (přednáška prof. cejnara) 
a prohlídka matematických sálů (Klementinum a sakristie)

vÝhLeDovĚ (Duben 2020)

Ne 5. 4. 14.00 a 20.00 Květná neděle. Mše sv. celebrují P. Petr Vacík SJ (14.00) a Mons. 
Tomáš Halík (20.00)

Čt 9. 4. 
18.00 Zelený čtvrtek. Mše sv. na památku večeře Páně, celebruje Mons. 

Tomáš Halík
19.30 Adorace v Getsemane s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé

Pá 10. 4. 18.00 Velký pátek. Velkopáteční obřady, celebruje Mons. Tomáš Halík
So 11. 4. 21.00 Velikonoční vigilie. Mše sv.
Ne 12. 4. 14.00 a 20.00 Velikonoční neděle. Mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík
Po 20. 4. 19.30 cyklus o manželství, 1. setkání (jen pro přihlášené páry)
So 25. 4. 16.30 Salvátorská schola – výroční koncert ke 30. výročí
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