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pravidelný občasník studentského kostela
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A.D. 2004
Vážení a milí,

Do únorových zkoušek vám na počátku přejeme hodně sil a odvahy a
děkujeme také za vaši podporu. Přestože není dobré bilancovat po příliš krátké
době (zimní semestr), dovolím si spokojeně zamnout ruce nad zprávou, že
Betánie 10.února zprovozní svoji knihovnu, a to v chodbě za sakristií. Takže
na příští zkouškové období již budete vybaveni dalšími fondy stále
nedostatkové literatury. Dík patří především Káče Černé (věnovala skříně),
Filipu Slavíkovi (mnoho dní je restauroval) a Marii Stěničkové (provedla
kompletní inventuru a vše uvedla do chodu). Samozřejmě i všem ostatním, kdo
se jakkoliv podíleli (stěhovali, psali signatury…).
Druhou radostí je fakt, že projekt Adopce na dálku si u vás našel sympatie a do
dnešního dne se vybralo na indického chlapce Krišnu více než
4 000,-korun, což mu umožní i letos studovat a vypadá to, že by i něco zbylo.
(Velká rada zasedne a poradí se, co s nadbytkem – zda adoptovat Krišnovi
sestřičku nebo podpořit stavbu školy – Charita má projektů dost.). V průběhu
prosince se také prodalo 35 diářů, čímž jste podpořili občanské sdružení,
věnující se práci s postiženými.
Taktéž děkujeme všem sponsorům, kteří v průběhu roku podpořili náš
rozpočet a umožnili tak realizaci více nápadů. Všem srdečné zaplaťpánbůh.
MS

Věc: knihovna Betánie
S radostí oznamujeme, že se podařilo obnovit Knihovnu sdružení Betanie
(VKH), které se přemístilo ze svého původního působiště do kostela Nejsv.
Salvátora. Knihovna obsahuje přes 2000 svazků knih a vybrané tituly časopisů.
Najdete zde literaturu duchovní, filosofickou, beletristickou, literaturu z oblasti
teologie, psychologie či historie. Provoz knihovny bude zahájen v úterý 10.
února 2004 v 18:00 hodin. Knihovna bude nadále otevřena každé úterý v
18:00 – 19:00 hodin a čtvrtek v 19:00 – 20:00 hodin. Knihy je možno si
vypůjčit na měsíc bez poplatku, případně prodloužit o další měsíc (osobně,

elektronicky). Pokud si vyhlédnete knížku mimo dobu otvíracích hodin,
neváhejte a pošlete objednávku na kontaktní adresu knihovny (viz níže). Další
informace najdete v Knihovním řádu nebo na betanie.knihovna@centrum.cz. Na
webových stránkách kostela se také brzy objeví aktualizovaný katalog. Služby
knihovny Betanie jsou k dispozici všem návštěvníkům kostela Nejsv. Salvátora.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Marie Stěničková a spol.

AKTUALITY
http://salvator.apha.cz
je adresa webových stránek našeho kostela, kde najdete vše, co potřebujete.
Nyní v únoru se omlouváme za zpožděnou aktualizaci, náš webmaster cestuje
po Indii.

Rekonstrukce sklepa a prosba o sponsoring
Do příštího akademického roku v našem malém ale milém sklepě 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). Do
zprávy pro příjemce prosím uveďte svoji adresu a jméno, pokud není v názvu
účtu. Děkujeme.

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 únoru
v pondělky 2.2.a 16.2. v 19:00 v sakristii. V březnu 1.3., 15.3. a 29.3.

Adopce na dálku
Přispět na vzdělání malého Krišny Bhóvi, našeho adoptivního syna, můžete do
kasičky vzadu v kostele, kde najdete velice podrobné informace. Děkujeme!

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. (2.2.,16.2.,1.3.,15.3.,29.3.)

Březen
Exercicie
Srdečně zveme na duchovní cvičení pro salvátorskou farnost, které proběhne o
víkendu 5.-7.března již tradičně ve Štěkni u Písku. Exercicie vede
P.MUDr.Zdeněk Králík ISCh. Počet účastníků je stanoven na 20, tedy
neváhejte - čeká vás čerstvý duchovní vánek.
Pokud byste v uvedeném termínu nemohli, pak nabízíme exercicie na konec
doby postní, v termínu 2.-4.dubna. Vede je P.ing.Ladislav Štefek ISCh. a konají
se taktéž ve Štěkni. Bliižší informace na nástěnce v sakristii, kde se můžete
zapisovat.

Pouť studentských cechů do Sv.Jana pod skalou
uskuteční se v sobotu 20.března, sraz bude v ranních hodinách. Cílem bude
svatojánská kolej ve Sv.Janu u Berouna, kde zakončíme společnou bohoslužbou
v brzkém odpoledni.

Interaktivní telemost Praha-Evropa-Řím
V sobotu 13.března u příležitosti dne univerzitních studentů od 17:30 se naše
studentská farnost stane virtuálním členem rozšiřujícího se evropského
společenství a bude mít možnost prezentovat se před kandidátskými zeměmi.
Pomocí interaktivního televizního přenosu budeme moci sledovat jak dění v
Římě a poselství Sv.otce, tak prezentaci jednotlivých studentských farností z
ostatních zemí. Naše prezentace začne přesně v 18:03 a skončí v 18:10, což se
může někomu zdát příliš málo, nicméně takovou příležitost náš kostel ještě
nikdy neměl. Srdečně tedy zveme nejen studenty na tento sobotní večer
modliteb a zpěvů. Předpokládané ukončení bude cca v 19:00. Podrobnější
informace zveřejníme na našich webových stránkách a v příštím Salvatore.

Zprávy
.

V roce 2003 bylo v našem kostele pokřtěno 14 dětí, 31 dospělých, 36
dospělých přijalo svátost biřmování, 19 párů si slíbilo lásku, úctu a věrnost,
rozdalo se 23.000 svatých přijímání.
Z prostředků Magistrátu hl.m.Prahy, fondu regenerace a částečně z vlastních prostředků byla
realizována oprava tamburu (kupole) kostela – výmalba, rekonstrukce omítek, rekonstrukce
vitrají, oprava štukové výzdoby, odvětrání. Po deseti letech oprav tedy zbývá „jen“ jižní věž a
závěr kostela.

 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.
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„kafe po mši“ v sakristii (odpoledne i večer)
(obsluhují členové cechu přírodovědně medicínského)
Studentská mše sv. cechu technického, kterou
doprovodí naše schola zpěvy z Taizé, poté liturgická
přednáška P.Ing. Ladislava Štefka ISch. – Mše svatá, I.část
– bohoslužba slova
Ranní mše sv. v sakristii s následnou snídaní
Cestopis - Mexiko očima českého jezuity Františka
Hylmara (pořádá VKH)
Velký úklid kostela s duchovní hudbou
Studentská mše sv. cechu přírodovědně medicínského,
poté kurs Základy víry
Židovské tance (vede Majka Peterková - VKH))
Studentská mše sv. cechu umělecko humanitního,
poté kurs Základy víry
Debata na téma: přirozené právo s PhDr.Petrem Dvořákem a prof.Tomášem Halíkem
(pořádá VKH ve spolupráci s ČKA)
Sbírka Svatopetrský haléř na aktuální potřeby ve světě.
Po studentské mši sv. vystoupí dámské uskupení
Laventana s jihoamerickou lidovou hudbou
Studentská mše sv. cechu ekonomického, poté diskuse
v sakristii.
Popelec umělců
Mše sv. s udílením popelce
Při mši sv. vstoupí zájemci o křest do katechumenátu,
který vyvrcholí křtem na Velikonoce 2005. Mši sv.
doprovodí naše schola zpěvem Missa brevis od Z.Lukáše
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