SALVATORE
zpravodaj pražské akademické farnosti

32 /říjen

A.D. 2005
Vážení a milí,

září se opět snoubí s říjnem, což v překladu znamená, že studenti horečně
dokončují zkoušky z minulého roku a pomalu, bez zbytečného spěchu, si začínají
zvykat na vůni posluchárny, tvrdost židle a monotónní či naopak exaltovaný projev
přednášejícího. Poznámkový blok získává první výzdobu v podobě kresbiček na
okraji a kavárny v okolí fakult opět jásají nad přívalem pijanů sodovek a čajů. I
naše akademická farnost procitá, a tak vítáme všechny farníky znovu po
prázdninách, zvláště pak ty, kdo do naší farnosti přicházejí poprvé a hodlají zde
alespoň na nějaký čas zakotvit. Studentům přejeme hojnost požehnání ke studiu,
profesorům i pracujícím mnoho sil k práci a těšíme se na setkání nejen při mši
svaté.
Vaši P.Tomáš Halík, P.Zdeněk Králík, Martin Staněk a Petr Vacík

AKTUALITY
zabrouzdejte na www.salvator.farnost.cz nebo na www.vkhcr.org/praha

Kurs Základy víry
Kurz přípravy na křest a biřmování dospělých bude probíhat každé úterý po mši
sv. v sakristii v podobě: dvě až tři přednášky prof.Halíka na jednotlivá témata z
Katechismu, jedna přednáška P.Králíka, týkající se spirituality a jeden diskusní
večer na aktuální téma. Kurs začne v úterý 11.října ve 20:00 po studentské mši
sv. Více na našem webu nebo v letáku, který je k dispozici v kostele.

Liturgický víkend v Jítravě
7.-9.října.2005
Putujte s námi o pár tisíc let zpátky, kdy křesťanů byla jen hrstka, scházeli se
tajně za hranicemi města a od pohanského okolí je nečekalo nic pěkného. Zažijte
atmosféru prvních křesťanů, dobu, kdy liturgie získávala svou tvář. Toto všechno
Vám nabízí liturgický víkend, který se koná v Jítravě v Lužických horách 7. - 9.
října 2005. Jeho smyslem je přiblížit obsah liturgie, a prožít ji v působivém
netradičním prostředí. Účast kněze zajištěna! Bližší informace najdete na
plakátcích v kostele. (Pořádá Majka Peterková - medycka@centrum.cz)
-

Studentské cechy
Chceme pozvat všechny studenty (nejen prvních ročníků) pod křídla jednotlivých
cechů – ekonomicko-právnického (vedoucí Petra Ležáková – xlezp01@vse.cz),
humanitně-uměleckého (Markéta Francová – mafrancova@hotmail.com),
přírodovědně-medicínského (Jiří Šedo – jisedo@seznam.cz) a zemědělskotechnického (Blanka Horáčková horackob@vscht.cz). Každý cech si jednou do
měsíce připraví úterní studentskou mši sv. (čtení, přímluvy atd.) a jednou za 4
měsíce i kafe po mši. Zástupci jednotlivých cechů nabízejí svoji pomoc zejména
prvákům v orientaci na škole, v Praze a v kostele.
Podrobnější informace o ceších získáte po zahajovací mši sv., osobnímu setkání
s členy cechů a nabídce činností bude věnováno setkání ve středu 5.10. v 19:00
v sakristii, popřípadě poznávací soutěž cech-test.

KNIHOVNA BETÁNIE
Služby knihovny Betánie jsou Vám opět k dispozici od první neděle v měsíci říjnu,
tj. 2.10. a nadále v následujících otvíracích hodinách. Nebojte se využívat
vyhledávání na www stránkách VKH, rezervační schránky a elektronické adresy
knihovny určené především pro prodlužování výpůjček a Vaše dotazy.
Nové knihy (přírůstky) s odpovídajícími signaturami jsou vždy vyvěšeny na desce
vedle knihovny. Pro říjen jsou to: Pinchas Lapide … [et al.] Míníme téhož Boha?;
Martina Vintrová - Bible nás učí modlitbě; Josef Hřebík - Jak zacházet se
starozákonními texty; Jan Heller -Co je Bible; Teolog Oto Mádr; Olivier Clément Tělo pro smrt a pro slávu; Hans Urs von Balthasar - Pravda je symfonická.

Provozní doba:
každé úterý 18:30 – 19:00 a 20:00 – 20:30 hodin
každou neděli 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

Jazykové kurzy a konverzace
Německá konverzace
čtvrtek 6.10. 17:30 Úvodní setkání se zájemci o němčinu pro začátečníky
18:30 Úvodní setkání se zájemci o německou konverzaci

Zde je minimální znalost podmínkou. Kurz vede Mgr.Jana Štefková
Zapisujte se prosím na nástěnce před sakristií

Anglická konverzace
Bude probíhat stejně jako v loňském roce, tedy v pondělí a ve čtvrtek od 16:30 do
18:00, počínaje čtvrtkem 6.10. Konverzovat s vámi budou rodilé mluvčí z New
York University of Prague. Kapacita je omezena, prosím zapisujte se na
nástěnce před sakristií.
-

Duchovní cvičení a rekolekce
Meditace u Salvátora
Počínaje 11. říjnem obnovíme pravidelné úterní meditace v kryptě (20,15-21,30
hod.). Každé úterý je možné přijít meditovat způsoby, které potřebují prostor
ticha a soustředění (kontemplace, Modlitba Ježíšova, zazen atd.). Dvakrát 25
minut společné tiché meditace v sedě. Přicházejte kostelem přes sakristii,
začínáme po skončení večerní mše.
Info na exercicie@hotmail.com
Duchovní cvičení u Salvátora
Salvátorské exercicie doprovázené Petrem Vacíkem SJ se konají v exercičním
domě jezuitů v klášteře v Kolíně. V říjnu se koná další kurz „kontemplativních
exercicií“: jde o intenzivní praktický úvod do „Modlitby Ježíšovy“ v přísném
mlčení a soustředění. Počet účastníků je omezen a k přihlášení je nutný včasný
předchozí rozhovor. Listopadový „Praktický úvod do modlitby“ je seznámením
se s některými základními způsoby a pravidly modlitby a meditace. „Filmové
exercicie“ podávají „Princip a fundament“ velkých ignaciánských exercicií a
jakýsi praktický úvod do ignaciánských způsobů modlitby. Jako materiál pro
meditaci budou promítány filmy. Kurz není filmovým seminářem, o filmech se
nediskutuje nýbrž medituje. Součástí kurzu je mlčení a individuální doprovázení.
V prosinci bude další možnost účastnit se „Sádhany“, kurzu duchovních cvičení
podle Anthonyho de Mella SJ. Tato cvičení pomáhají především zlepšit naši
schopnost soustředění při modlitbě či meditaci.
Na všechny kurzy je možné se přihlásit již nyní, nejpozději však týden předem.
O změnách či zbylých volných místech bude průběžně informováno. Informace a
přihlášky: exercicie@hotmail.com. Cena pro studenty je 150 Kč za noc včetně
plné penze.
Termíny duchovních cvičení říjen až prosinec:
24.-30.10. (Po večer až Ne odpoledne, Pá je státní svátek)
Kontemplativní (intenzivní) exercicie – úvod do „Modlitby Ježíšovy“. Kurz je již
částečně obsazen.
4.-6.11. (Pá večer až Ne odpoledne)
Praktický úvod do modlitby.
16.-20.11. (St večer až Ne odpoledne, Čt je státní svátek)
Filmové exercicie.
2.-4.12. (Pá večer až Ne odpoledne)
Sádhana: Duchovní cvičení podle A. de Mella SJ
9.-11.12. (Pá večer až Ne odpoledne)
Obsah bude upřesněn později
Kontakt:
exercicie@hotmail.com
Petr Vacík SJ, Ječná 2, Praha 2
Tel. 221-99-02-43, mob. 604-18-50-39.
-

Adopce na dálku
Od října loňského roku se do dnešního dne vybralo na našeho již třináctiletého
„adoptivního syna“ Krišnu Bhóvi z Indie již 7 400,- Kč. Můžeme si tedy dovolit
sponzorovat mu studium i příští rok. Srdečné díky všem, kdo přispíváte. Bližší
informace najdete vzadu v kostele (nástěnka s kasičkou).

Víkend pro studenty prvních ročníků
Se bude s nejvyšší pravděpodobností konat 5.-7.listopadu. Včas zveřejníme.

Naši dárci
Velice děkujeme všem, kdo jakkoliv podporují 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).

Inzerce
Náš kostel vyhlašuje konkurz na kostelníka
Hledáme spíše mladého aktivního člověka (i studenta) do týmu, na poloviční
úvazek, orientace v církvi je výhodou, křest podmínkou. Nabízíme dobré
zacházení, práci s lidmi, samozřejmě také údržbu a úklid, normální plat. Nástup
nejlépe začátkem ledna. Zájemci nechť se hlásí všemi dostupnými prostředky.

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 probíhají 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 15-19; čt 920, pá 9-15) Prosíme nenechávejte úřední záležitosti na nedělní mši sv.
Děkujeme.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salvatore. měsíčník. Za obsah odpovídá: Mgr.Martin Staněk a autoři příspěvků. Dáno do tisku 25.9. 2005. Náklad 700 ks.
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KALENDÁŘE KOSTELA a VKH (Betánie)

bohoslužby:
neděle 14:00 mše sv. a 20:00 studentská mše sv.
úterý 19:00 studentská mše sv.
čtvrtek 20:00 adorace s možností svátosti smíření nebo duch. rozhovoru
pravidelný program
čtvrtek 17:30-18:30 němčina pro zač., 18:30 – 20:00 německá konverzace
pondělí a čtvrtek 16:30-18:00 anglická konverzace
úterý 20:00 tichá meditace v kryptě
čtvrtek 29.9.

10-17

neděle 2.10.
úterý

4.10.

14:00
20:00
19:00

středa

5.10.

19:00

pátek

7.10.

19:30

víkend 7. - 9.10.
úterý
11.10. 19:00
středa

12.10. 19:00

sobota 15.10. 16:00
středa 19.10. 19:00
čtvrtek 20.10. 17:30
neděle 23.10. 14:00
17:00
týden
středa

20:00
24.30.10.
26.10. 18:30

čtvrtek 27.10. 20:00

Velký úklid kostela s duchovní hudbou, v 16:00 bude pro
účastníky prohlídka kostela s výkladem.
Mše sv.
-není kafe po mši- (náhradou bude v úterý 4.10.)
Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku
2004/2005, kterou doprovodí salvátorská schola. Po
bohoslužbě následuje "kafe po mši" v sakristii, kam jsou zváni
zejména studenti prvních ročníků a nově příchozí. Představí
se studentská farnost, schola, studentské cechy a VKH. (Kdo
může, nechť přinese cokoliv poživatelného).
Jazzové vítání občánků
(míněno akademické obce).
Setkání se zástupci Vysokoškolského katolického hnutí,
scholy a studentských cechů v sakristii (doprovázené
jazzovou hudbou). Zúčastnit se může kdokoliv, koho blíže
zajímá život studentů-křesťanů nebo se jej chce i účastnit.
Noční pouť studentů na Svatou Horu u Příbrami (sraz 19:30
na Baních - bus č.129 jede ze Smíchovského nádr. v 19:10).
Liturgický víkend v Jitravě
Studentská mše sv., poté úvodní přednáška kursu Základy
víry
Cech-test - Zábavně poznávací setkání pro studentské cechy
(v sakristii).
Koncert Dresdener Knabenchor, řídí Matthias Jung, varhany
Robert Hugo.
Diskusní večer (pořádá VKH)
Benefiční koncert pro občanské sdružení Pohoda, které se
věnuje mentálně postiženým.
Při mši sv. vykonáme sbírku na misie.
Koncert z díla A.Dvořáka a J.S.Bacha – vystoupí sbor Pardall
ze Saarbrücken (Pořádá Česká křesťanská akademie).
Mši sv. doprovodí katedrální sbor z anglického Breconu
Kontemplativní exercicie – úvod do „Modlitby Ježíšovy“.
Filmový klub - Magnolia (Paul Thomas Anderson, USA,
1999, 188 minut).
Adoraci doprovází zpěvem anglický dívčí sbor.

-

Nejstarší z dokumentů, nalezených v makovici jižní věže v květnu t.r. – seznam profesorů a studentů
Klementinské jezuitské koleje z roku 1714 (titulní strana).
-

