
S A L V A T O  R  E 
pravidelný občasník studentského kostela

17/leden              A.D. 2004
Vážení a milí,

v novém roce  vám a vašim blízkým vyprošujeme hojnost Božího  požehnání, 
mnoho moudrosti ke zkouškám, též humoru pro složité situace.

Tomáš Halík+Zdeněk Králík+Ladislav Štefek   2004

AKTUALITY
http://salvator.apha.cz 
je adresa webových stránek našeho kostela, kde najdete vše, co potřebujete – nově též 
vybraná kázání P.Tomáše Halíka.
Výstava 
fotografií Hany Rysové, autorky doprovodných fotografií v posledních dvou knihách 
Tomáše Halíka, s názvem Izrael je umístěna na galerii kostela a je  přístupná vždy 
v neděli po odpolední i večerní mši sv. až do konce ledna.
Studentské cechy
Každý  cech  (ekonomický,  humanitně-umělecký,  přírodovědně-medicínský
a technický) si jednou do měsíce připravuje úterní studentskou mši sv., která je tím
i  věnována  na  jejich  potřeby.  1.neděli  v měsíci  také  připraví  kafe  po  mši.  Určení 
zástupci   jednotlivých cechů nabízejí  svoji  pomoc zejména prvákům v orientaci  na 
škole,  v Praze  a  v kostele.  Hlásit  se  do  cechů  můžete  na  naší  mailové  adrese 
nejsvetejsi.salvator@volny.cz. Členové cechů jsou též srdečně zváni do společenství 
modlitby, a to jednou za dva týdny v pondělí od 19:00 v sakristii. Podrobněji viz dále.
Rekonstrukce sklepa a prosba o sponsoring
Do příštího akademického roku zde vznikne prostor pro menší společenství, osobní 
meditace či obyčejné čtení u šálku čaje. Tato rekonstrukce je pro náš kostel finančně 
náročná, proto prosíme touto formou o pomoc sponzorů a moc děkujeme všem, kdo 
jakkoliv  v uplynulém roce  přispěli. Číslo  našeho  účtu  je  1933882329/0800 (Česká 
spořitelna ). Náš kostel také získal nový počítač (starý se nějak zamyslel), avšak bez 
potřebného software. Prosíme tedy potenciálního dárce, který by byl ochoten kostelu 
věnovat  nebo částečně sponsorovat legální Win2000 a Office2000. Děkujeme.
Společná příprava na manželství,
kterou organizuje Centrum pro rodinu, začíná 20.1. v 19:30 v Pastoračním středisku 
v Kolejní 4, Praha 6. Je nutné se přihlásit do 13.1. na cpr@iol.cz nebo na 220 181 777. 



Studentský servis
Není nic jiného než nástěnka v sakristii, kde najdete a můžete sami umístit inzeráty, 
týkající se bydlení, práce, také vzkazy atd.
Společenství modlitby a rozjímání nad Písmem
Pro novokřtěnce, biřmovance, VKH (Betánii) a studentské cechy  v lednu  v pondělky 
5.1. a 19.1. v 19:00 v sakristii, v únoru 2.2.a 16.2.
Adopce na dálku
Přispět na vzdělání malého Krišny Bhóvi, našeho adoptivního syna, můžete do kasičky 
vzadu v kostele, kde najdete velice podrobné informace. Děkujeme!

 Z kalendáře kostela a VKH (Betánie)       

Pravidelný program:
neděle 14:00 mše sv., neděle 20:00 studentská mše sv. 
úterý 19:00 studentská mše sv. 
čtvrtek 20:00 –  adorace  s možností  svátosti  smíření  nebo duch.  rozhovoru 
1.středu v měsíci v 7:30 ranní mše se snídaní v sakristii. 
Leden                 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Doporučujeme: Skupina  Marcipán  vás  zve  na  koncert  dne  21.1.(středa)  ve 
20:30 na Baráčnickou rychtu. Nové CD s názvem Polajko! k dostání v sakristii.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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neděle 4.1. 14:00
20:00

Po bohoslužbě kafe po mši  v sakristii
Po bohoslužbě kafe po mši  v sakristii. Obsluhují vás členové 
cechu technického. Přineste si nedojedené cukroví!

úterý 6.1. 19:00 Tříkrálová studentská mše sv. technických oborů, při které 
zazní  vánoční  program  naší  scholy.  Světí  se  křída,  voda  a 
kadidlo. Poté  kurs Základy víry v sakristii

středa 7.1. 7:30 Ranní tichá mše sv. v sakristii (se snídaní )
čtvrtek 8.1. 14-19 Velký úklid kostela s duchovní hudbou 
úterý 13.1. 19:00 Studentská  mše  sv. přírodovědecko-medicínského  cechu, 

poté  Základy víry v sakristii.  (Tentokrát P.MUDr.Z.Králík, 
P.Ing.L.Štefek: Prostředky na cestě ke svatosti. )

úterý 20.1
.

19:00 Ekumenická bohoslužba slova (hostem a kazatelem bude 
Miloš Rejchrt, farář evangelického sboru u Salvátora) - podílí 
se cech umělecko-humanitní. Poté diskuse o ekumenismu.

úterý 27.1
.

19:00 Studentská  mše  sv. cechu  ekonomického,  poté   kurs 
Základy víry v sakristii. 

středa 28.1
.

19:00 Filmový klub
Mrtvý muž (Dead Man, Jim Jarmush, 1995, USA, 121 min.)

neděle 1.2. Po obou bohoslužbách kafe po mši (cech „příromed“)

http://salvator.apha.cz/

