
 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.  některého  ze  studentských  cechů  (4.1. 
přírodovědně-medicínského, 11.1.  ekonomicko-právního,  18.1.  zemědělsko-
matematicko-technického, 25.11.umělecko-humanitního)
čtvrtek 20:00 – adorace s možností svátosti smíření nebo duch. rozhovoru

středy 16:00 – 17:30 němčina pro začátečníky
čtvrtky 18:30 – 20:00  německá konverzace
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S A L V A T O R E 
zpravodaj  pražské akademické  farnosti

26 /leden         A.D. 2005
Vážení a milí přátelé našeho kostela,
do celého nového roku 2005 vám přejeme hojnost Boží přízně,  mnoho 
radosti, duševního i tělesného zdraví a také humor, se kterým se vše snáze 
překonává.

Vaši P.Tomáš Halík, P.Zdeněk Králík a Martin Staněk

zprávy

Výsledky voleb do pastorační rady Akademické farnosti
Ve volbách do pastorační rady se na prvních třech vítězných místech umístili Jiří 
Šedo se 199 hlasy, Mgr.Tomáš Jajtner se 195 hlasy a Mgr.Martina Mašková se 191 
hlasy. Celkem se voleb zúčastnilo 350 voličů, což znamená zhruba 30,5% procenta 
návštěvníků tří listopadových „volebních“ bohoslužeb.
Farní pastorační rada, která je v ustanovena poprvé na jeden rok, později vždy na 
dva  roky,   tedy  poprvé  zasedla  v úterý  14.prosince,  a  to  v  kompletním složení. 
Předseda:  P.T.Halík,  místopředseda:  P.Z.Králík,  sekretář:  M.Staněk,  zástupkyně 
VKH K.Bencová,  jmenovaní členové:  M.Betinec,  P.Vaníček a  T.Chudý a tři  výše 
jmenovaní  zvolení  členové.  Kromě slavnostního slibu,  který každý člen složil  do 
rukou předsedy a jmenovacího dekretu, který vzápětí obdržel, jednala rada o celkové 
vizi  pastorace  a  o  možných  příspěvcích  jednoho  každého  člena.  Již  toto  první 
setkání rady ukázalo, jak je užitečné hledat společně inspiraci pro život farnosti.

Mikuláš znovu přišel na  Královské Vinohrady
… a to Mikuláš, andělé a čerti od Salvátora. Kdekdo by si myslel, že na návštěvě 
nemocnice jsme to my, kdo dává. Cestou domů z Léčebny dlouhodobě nemocných 
už  ale  začínáme  tušit,  že  jsme  mezi  obdarovanými  i  my.  Letos  na  Královských 
Vinohradech  nás  mezi  příběhy  o  bolavých  kolenech  jedna  babička  překvapila 
dvanáctislokovou  básničkou  od  Jana  Nerudy.  A  na  konci  jsme  předávali  živého 
kanárka „od Mikuláše“ (ve skutečnosti od sestřiček) vnukovi, který byl na návštěvě 
dědečka. Trošku ho to zaskočilo, maminku ještě víc. Otce Tomáše pro změnu mírně 
zaskočilo,  když  cestou  na  mši  míjel  houf  okřídlených  nebeských  poslů.  Díky 

neděle 2.1. 20:00  po mši sv. „kafe po mši“ (pečte buchty a koláče!) – 
zajišťuje cech ekonomicko-právnický

středa  5.1. 19:00 Třetí  část  cestovatelského  cyklu  Poutní  místa 
Evropy –  Putování  do  Francie -  s  důrazem  na 
Lurdy,  Tours,  Lisieux.  (Přednáší  ing.J.Stěnička)  - 
s diapozitivy

čtvrtek  6.1.  15- 
18:30 

Velký úklid s duchovní hudbou
(aneb zlato, kadidlo a jar – to jsou naše dary)

19:00 Svátek Zjevení Páně - mše sv. poté adorace 
s možností svátosti smíření nebo duchovního 
rozhovoru

pátek - 
neděle

7. – 9. 1. Krok  k nekonečnu (kreativní  víkend) 
v exercičním jezuitském domě v Kolíně. Vede jáhen 
Jan Regner SJ. 
( více informací viz Aktuality)

středa 12.1. 19:00   Třetí část cyklu Český antiklerikalismus - 
Mediální obraz církve (přednáší P. Mgr.Daniel 
Herman, tiskový mluvčí ČBK)

středa 19.1. 19:00   Literárně hudební večer – Ranec pohádek 
(připravili K.Bencová a T.Jajtner)

středa 26.1
.   

19:00  Filmový klub - Metropolis (Fritz Lang, Německo, 
124 minut, němý film s anglickými mezititulky)
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„tamtamům“ v jednotlivých ceších jsme stejně jako loni chodili po pokojích ve dvou 
skupinkách.  Retrospektiva  deseti  let  salvátorských Mikulášů bude doufám brzy k 
vidění na farním webu.

Martina Mašková

Salvátorský Mikuláš na LDN Královské Vinohrady

Kontakty                                                                                   
Naši  farnost  můžete  kontaktovat  telefonicky  nebo  pomocí  e-mailu  na  níže 
uvedených adresách. Veškerý program kromě bohoslužeb se koná v sakristii, kam se 
dostanete  z nádvoří  Klementina  (Národní  knihovny).  Některé  programy  budou 
probíhat v kryptě, kam je stejný přístup. Chcete-li jednat osobně, vyplatí se předem 
zavolat, avšak každý den je ve farní kanceláři přítomen pastorační asistent Martin 
Staněk nebo některý z kostelníků (Filip Horáček či Jan Matějka).
(Po, st  9-17;  út  9-13, 15-19; čt 9-20, pá  9-15)
Prosíme nenechávejte úřední záležitosti na nedělní mši sv. Děkujeme.

Roráty v katedrále aneb kdo bdí s námi
Roráty v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jsou pro salvátorskou obec už letitou 
tradicí: ovšem, pravda, obnovovanou a znovu ztrácenou. Vzpomínám na své první 
rorátní  probuzení  na  filosofské  koleji  Větrník  v hloubi  devadesátých  let  –  v pět 
obyčejně ještě doznívaly poslední večírky s hudbou, vínem a skandovaným čtením 
z proroka Heideggera, ale jinak se z okolních pokojů linulo nevinné ticho spánku. 
Neochotně jsem vstal, promnul oči a vydal se poslouchat čtení z jiných proroků na 
Pražský  Hrad.  Tramvaj  dokodrcala  na  Prašný  most,  dokonavši  nedokonané 
probuzení. Je Čas, Pán je blízko…
„Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s Ním,“ zněl zpěv vytopenou kaplí v 
katedrále nad ztemnělým městem tehdy i tentokrát. „Advent je Čekání, Vyhlížení 
Pána, proto vstáváme v pět a ne až v devět,“ poznamenal s pastýřskou přímostí otec 
kardinál kongregaci vesměs mladých lidí, z nichž někteří dorazili na bohoslužbu dle 
dobré salvátorské tradice rovnou z dlouhých nočních bdění nad písněmi a vínem. 
Staročeské roráty z dob,  kdy lidé ještě  věděli,  co roráty jsou a kdy byli  v zásadě 
ochotní na ně i vstát, činí napjaté ticho katedrálních rorátních mší naléhavější – a co 
nezazpívaly ospalé hlasy lidí, udržel pevnou rukou a varhanickým hlasem dómský 
regenschori pan Kšica. Páteční bohoslužby vrcholí adorací a celodenním výstavem 
Svátosti. Odcházíme z katedrály a ospalé ticho katolických flamendrů střídá Ticho 
toho, který Jsa s Námi, musí teď Bdít za nás.
Snídaně u Peterků ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého dýchaly příjemným 
teplem. Jednou mezi nás zavítal  i  otec Václav Malý,  který s biskupskou odvahou 
mluvil o tom, co se děje v  krásném městě v podhradí a jak Církev mlčenlivě bdí 
uprostřed  dělníků,  učňů,  prostitutek  a  bezdomovců,  kteří  stejně  jako  „mnozí 
spravedliví, proroci a králi“ Spasitele viděti žádají. Bylo to povídání poučné – a to 
nejen pro Ty, kteří Už Bdí.  Ticho adventního dojímání před Vánoci,  na které se 
„děsně těšíme“ tak dostalo onu správnou závažnost. 
Tradice se naplnila -  odešli jsme s vědomím, že svět opravdu Čeká a Bdí s Námi. 
Do  svátků  nám  ale  zaznívá  naděje  víry,  kterou  nám  v promluvě  tlumočil  otec 
kardinál: „Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh.“     

Tomáš Jajtner



Srdečné díky všem, kdo přispíváte. Bližší informace včetně dopisů a doprovodných 
akcí Charity najdete vzadu v kostele (nástěnka s kasičkou).

Adventní benefiční koncert
Při adventním koncertu pořádaném Salvátorskou scholou a VKH Praha 16.12.2004 
v kostele sv. Jana Nepomuckého na Pražském hradě byla vybrána částka 6466,50 Kč. 
Na konto Centra J. Pestalozziho v Chrudimi, které provozuje Domy na půli cesty 
(domovy pro mladé lidi 16-26 let, kteří opouštějí dětské domovy, výchovné ústavy 
nebo nefunkční rodiny a bez jakýchkoli  prostředků se ocitají  „na ulici“,  v těchto 
domech mohou dále pobývat max. 2 roky, naučit se základní domácí práce, najít a 
udržet si práci, „postavit se na vlastní nohy“ za pomoci odborných pracovníků). 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V příštím roce bychom v rámci VKH chtěli pokračovat v charitativních akcích pro 
veřejnost – kromě tradičních benefičních koncertů chceme zjistit, zda by se v naší 
farnosti našli dobrovolníci, kteří by chtěli strávit část svého volného času například s 
lidmi v nemocnicích, dětských domovech, ústavech. Všichni, kdo by měli zájem se 
zapojit do sociální práce v naší farnosti, kontaktujte Martinu Maškovou, která bude 
mít tyto věci ve farní radě na starosti. Její e-mail je m.maskova@tiscali.cz .

Tříkrálová sbírka 
Naše farnost se zapojí do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Česká katolická charita. 
Do ulic v okolí kostela vyjdeme v neděli 9.ledna 2005 v 10:00. případní zájemci o 
koledování nechť se hlásí Karin Bencové na karin_bencova@hotmail.com . 

Doporučujeme 
Magis 2005

Předprogram Světového  dne  mládeže,  pořádaný  jezuity  a  jejich  spolupracovníky 
v Německu  od 8.  do  15.srpna  2005.  Pěší  pouť  bude  spojena  se  společnými 
duchovními cvičeními asi pro 3000 mladých lidí z mnoha zemí. Kromě účasti na 
hlavním programu Světového dne mládeže od 16. do 21.srpna 2005 v Kolíně nad 
Rýnem vám nabídneme různé projekty. V nich budete moci zapojit svou tvořivost, 
sociální  cítění,  umělecké  nebo  jiné  nadání.  Přihlášky  podávejte  jen  skupinově 
s minimálním počtem tří a maximálním počtem devíti členů plus jeden doprovázející 
v každé skupině do 1.března 2005 na adrese P.Pavel Bačo SJ, Křížkovského 4, 77200 
Olomouc,  tel.585  549  257,  e-mail:  baco.pavel  @seznam.cz  .  www.magis2005.de . 
Zájemci nechť neotálejí s přihlášením – kdo se přihlásí na začátku ledna, toho čeká 
výrazná sleva!

Naši dárci                                                                                  
Velice děkujeme všem, kdo v uplynulém roce podpořili naši akademickou farnost. 
Pro ty, kteří tak chtějí činit nadále, anebo pro ty, kdo se teprve rozhodují, uvádíme 
číslo našeho účtu: 1933882329/0800 (Česká spořitelna).

Vzdělávání cechů

Víte, co je to fraktál, jak se počítá vaše výplata nebo jak se zapojit do registru dárců 
kostní dřeně? Víte, co říká věda o dědičnosti homosexuality? Všechna tato témata se 
probírala 1.12. na prvním vzdělávacím večeru cechů. Každý cech si připravil krátkou 
přednášku na téma ze svého oboru, ve kterém by se každý z nás měl aspoň trochu 
orientovat. 
Někteří z nás si na vlastní kůži vyzkoušeli, že není vůbec jednoduché, prezentovat i 
téma,  které  je  pro  nás  zajímavé a  o  kterém toho hodně víme,  tak,  aby  to bylo 
srozumitelné a sdělné pro ostatní. Abychom nesklouzli k projevu vědce, který ve 
svém zápalu přehlédne, že už ho obecenstvo nestačí sledovat,  ani k projevu paní 
učitelky vysvětlující školní látku. 
Příprava  na  vzdělávací  večer  byla  pro  členy  cechů  příležitostí  lépe  se  vzájemně 
poznat při společné práci. Samotný večer byl také příležitostí pro to, abychom na 
svou prezentaci uslyšeli třeba i nemilosrdnou, ale přitom přátelskou reflexi, které se 
nám při  našich  prezentacích  ve  škole  často  nedostává.  Tato  příležitost  byla  ale 
využita jen málo. Není totiž vůbec lehké dobrou kritiku zformulovat nebo přijmout. 
I v tomto ohledu se všichni máme hodně co učit.
Vzdělávání  cechů  nám může  pomoci  naučit  se  vyprávět  poutavě  o tématech ze 
svého  oboru  ostatním  lidem,  hledat  a  uvědomovat  si,  čím  může  náš  obor  být 
zajímavý pro ostatní a jaké má přesahy do jiných oborů. Máme možnost ostatním 
ukázat, že mnohá témata z našeho oboru jsou obecně srozumitelná a diskuse o nich 
by  tedy  neměla  být  ponechána  jen  nám  „odborníkům“.  Také  se  díky  členům 
ostatních cechů můžeme začít lépe orientovat v problémech, o kterých máme často 
jen zkreslený obraz z médií, ke kterým bychom ale neměli zůstávat lhostejní. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům cechů, kteří se podíleli na přípravě 
prezentací a zvláště Jirkovi Šedovi za koordinování celé akce. 

Monika Žáková

Pozdrav z Mnichova
Jak jistě víte, otec Ladislav Štefek byl „převelen“ do farnosti v bavorské metropoli 
Mnichově. Mnozí z vás určitě vzpomínají na půvabnou rozlučku s ním a návštěvu 
Mikuláše  s čertem  v našem  kostele.  Proto  zde  zařazujeme  pozdrav  z Mnichova, 
fotografie  ze  zmíněné  události  nejsou  sice  příliš  kvalitní,  přesto  se  pokusíme 
některou umístit na webové stránky kostela.
Milí Salvátorci, 
posílám vám srdečný pozdrav z Bavorské metropole do "centrální vesnice Pražské". 
Zítra  už  tomu budou dva týdny,  co jsem se tu objevil.  Mezitím se  už jakž takž 
podařilo zařídit si pokoj, který mi byl přidělen. (Je to místnůstka o rozměrech cca. 
3,3 x 3,6 m se dvěma malými výklenky.) Po stránce ryze hmotné si stěžovat určitě 
nemohu. Po stránce kněžského uplatnění to je postní období - kromě toho, že mám 
mši svatou ve zdejší schönstattské kapličce (a včera jsem měl nedělní mši svatou v 
jedné farnosti mimo Mnichov),  tu jsem "nevytížený". Hodně času věnuji četbě a 
studiu. Pokud to dovolí počasí, pak se snažím nezanedbávat procházky (jednak je to 
pohyb a pak i určitá ochrana před "zchocholoušovatěním"). Doufám, že po Novém 
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roce už budu mít co na práci.. Často vzpomínám na Salvátor.  Doufám, že to tam 
zvládáte bez potíží.
Prosím, vyřiďte srdečný pozdrav u Salvátora všem, kterým tím můžete udělat radost.

Váš otec Ladislav 

AKTUALITY
www.salvator.farnost.cz 
je adresa webových stránek našeho kostela, kde najdete vše, co potřebujete. Nově 
zde naleznete také fotografie z kardinálské návštěvy, víkendu pro prváky a podobně.
www.vkhcr.org/praha
je adresa webových stránek Vysokoškolského katolického hnutí Praha.

Krok k nekonečnu (kreativní víkend)
Pablo Picasso: „Umění z duše smývá prach každodennosti“
Relaxační  víkend s možností  zapojit  svoji  osobnost  proběhne  od 7.  do 9.ledna 
v exercičním jezuitském domě v Kolíně  na  adrese  Kutnohorská  26.  Vyjádřete  se 
pomocí umění slovem, tancem, hudbou, divadlem či obrazem.... . Součástí programu 
bude krátké slovo na den a večerní projekce filmů.
Vede jáhen Jan Regner SJ. Cena včetně výtvarných pomůcek a film. projekce 500,-
Kč,  studenti  za  400,-.  pokoje  jsou  jedno-až  dvoulůžkové  s vlastním  sociálním 
zařízením. Přihlášky na nástěnce v sakristii. Více na janregner  @  jesuits.net  

Biblická dvouhodina s modlitbou breviáře
Přijít může kdokoliv, komu chybí společenství, modlitba, četba Písma. V lednu se 
sejdeme v pondělky 10. a 24.1. v 19:00 v kryptě. Struktura: modlitba nešpor, četba 
Skutků apoštolů (na pokračování) s výkladem, debata; závěrečná prosebná modlitba. 
Vede Martin Staněk, pastorační asistent. Více na martin.stanek@email.cz 

Teologický seminář
Jedná  se  o  úvod  do  systematické  teologie  zaměřený  spirituálně  –  měl  by  vést 
k teologickému prožívání víry. Seminář vede jezuita jáhen Jan Regner SJ, absolvent 
Gregoriánské  papežské  univerzity  v Římě.  Koná  se  každou  druhou  středu  u 
sv.Ignáce v Ječné ulici – v lednu to bude 12.1. a 26.1. od 17:00 do 18:30. Zájemci 
nechť se hlásí Tomáši Jajtnerovi na tomas.jajtner@seznam.cz

Cestopisný cyklus Poutní místa Evropy 
(5.1.2005 v 19 hodin)
Pomocí diapozitivů se přeneseme nejen do nejslavnějších poutních míst Francie, ale 
cestou  na  jih  se  zastavíme  i  v Cluny,  Lyonu,  Avignonu  a  u  sv.  Jiljí  (St.  Gilles) 
v Provence. Dále se naše pouť stočí k jihu do Toulouse a Carcassone a směrem do 
Lourdes. Na západě pak navštívíme Poitiers, Tours, Saint Michel a neopomeneme 
Sv. Terezii v Lisieux. Naše putování po Francii pak skončí na sever od Paříže v místě 
první křtu francouzského krále - v Remeši.

Studentské cechy
Stále  se  můžete  hlásit  do  cechů  svým  mistrům!  Ekonomicko-právnický  cech 
(vedoucí  Petra  Ležáková  –  xlezp01@vse.cz),  umělecko-humanitní  (Markéta 
Francová  –  mafrancova@hotmail.com),  přírodovědně-medicínský  (Jiří  Šedo  - 
jisedo@seznam.cz)  a zemědělsko-matematicko-technický (horackob@vscht.cz).
Cechy  se  podílejí  na  úterních  studentských  bohoslužbách,   mistři  nabízejí  svoji 
pomoc zejména prvákům v orientaci na škole, v Praze a v kostele. Akce pro cechy 
(vzájemné vzdělávání, víkendy, soutěže) jsou pravidelně zveřejňovány.

Kurzy německého jazyka
Pro  začátečníky  je  určen  kurz  každou  středu  16:00-17:30,  zájemci  o  konverzaci 
 mohou přijít každý čtvrtek od 18:30-20:00 (vede J.Štefková).

Knihovna Betánie 
Vysokoškolské katolické hnutí (klub Betánie) má svoji knihovnu, která se nachází 
v chodbě  za  sakristií  kostela,  a  do  které  jste  všichni  srdečně  zváni.  Nebojte  se 
využívat vyhledávání na www stránkách VKH, rezervační schránky a elektronické 
adresy knihovny určené především pro prodlužování výpůjček a Vaše dotazy.  
Provozní doba:
každé úterý v 18:30 – 19:00 a 20:00 – 20:30 hodin
čtvrtek v 20:00 – 21:00 hodin
každou první neděli v měsíci v 21:00 – 22:00 hodin
Katalog dostupný z     www.vkhcr.org/praha   nebo z odkazu na kostelním webu.
Další informace na betanie.knihovna@centrum.cz

Fúze knihoven 
V lednu se uskuteční dlouho napjatě očekávaná fúze knihovny Betánie a farní 
knihovny, která již po léta ležela ladem ve skříni. V první fázi přibude k více 
jak  2000  svazkům  v betánské  knihovně   dalších  cca  130  „farních“  knih, 
postupně by mělo přibýt  cca 400 kvalitních svazků především duchovní a 
teologické  literatury.  V podstatě  také záleží  na  tom,  zda  se  podaří  sehnat 
podobnou skříň na knihy, jako jsou stávající dvě v chodbě. Takže – kdo by o 
nějaké  věděl,  zahlédl  ji  nebo  dokonce  ji  vlastnil  a  chtěl  věnovat  či  levně 
odprodat, nebudeme se vůbec „upejpat“. Lidé čtěte!

Nácvik žalmů
Pro zájemce o liturgický zpěv žalmů nabízíme možnost přijít v úterý i v neděli 30 
minut před večerní mší sv. a pod odborným vedením zpívat a zpívat a zpívat.

Charita 
Adopce na dálku
Našemu adoptivnímu synu Krišnovi Bhóvi z Indie jsme díky vaší štědrosti zaplatili 
studium i na příští rok. 5000,-Kč, které se vybraly navíc, jsme věnovali na stavbu 
dívčí zdravotnické školy v Indii, kterou pomáhá financovat Česká katolická charita. 
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