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První Salvátorské soirée!
Poprvé v dějinách máte možnost se v předvečer církevního silvestra zúčastnit
salvátorského večeru á la ples, a to v pátek 25.listopadu od 19:00 na
Baráčnické rychtě na Malé Straně (ulice Tržiště 23 – www.baracnickarychta.cz).
K tanci bude hrát kromě tajného hosta také Pohřební kapela, při jejíchž rytmech
rozhodně neusnete, čeká vás tombola i módní přehlídka. Frak a lakýrky spíše
nedoporučujeme. Vstupenky lze získat od úterý 1.11. za sakristií u knihovny za
dobrovolný příspěvek 120,-Kč.

Víkend pro studenty (nejen) prvních ročníků
se koná 4.-6.listopadu v Jítravě u Jablonného v Podještědí a proběhne formou
dobrodružné hry. K pobytu na faře je třeba spacák, ke hře dobré oblečení a obuv,
oděv á la středověk. Cena ubytování+jídlo 450,-Kč. Přihlášky a dotazy u Majky
Peterkové na tel: 605 50 60 65 nebo medycka@centrum.cz

Kurz výchovy k odpovědnému rodičovství
VKH Praha spolu brněnským sdružením CENAP pořádá kurz výchovy
k odpovědnému rodičovství se zaměřením na metodu přirozeného plánování
rodičovství. Kurz proběhne formou tří víkendových setkání (pátek 17-20 hod,
sobota 9-16,30 hod)
Termíny kurzu: 11.-12. listopadu, 25. -26. listopadu, 9.-10. prosince 2005
v sakristii kostela Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám. 2, Praha 1. (vchod zadem).
Kurz povede MUDr. Ludmila Lázničková (CENAP Brno) s týmem odborníků.
Cena za celý kurz: jednotlivci 1300 Kč, páry 2300 Kč, studenti 1000 Kč.
Přihlášky, více informací u Karin Jajtnerové, jajtnerova.k@nuov.cz, 774 504 445

Pomoc nejen bezprostředně po katastrofách
O projektech humanitární a rozvojové pomoci České katolické charity
v jihovýchodní Asii a na Kavkaze bude ve středu 9.11. od 19:00 hovořit ing.
Vojtěch Rálek, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci, který se
nedávno vrátil ze Srí Lanky a ing.Jan Oulík z tiskového oddělení ČKCH.
-

Studentské cechy
Zveme studenty pod křídla jednotlivých cechů – ostrůvků uprostřed anonymity
velkoměsta – ekonomicko-právnického (vedoucí Petra Ležáková –
xlezp01@vse.cz),
humanitně-uměleckého
(Markéta
Francová
–
mafrancova@hotmail.com), přírodovědně-medicínského (Veronika Hekelová
verhe@seznam.cz)
a
zemědělsko-technického
(Blanka
Horáčková
horackob@vscht.cz). Každý cech jednou do měsíce připravuje úterní studentskou
mši sv. (čtení, přímluvy atd.). Zástupci cechů nabízejí svoji pomoc zejména
prvákům v orientaci na škole, v Praze a v kostele.

Jazykové kurzy a konverzace
Anglická konverzace má stále volná místa! Kurs vedou studentky z New York
University of Prague. (viz program)

Duchovní cvičení a rekolekce
Meditace u Salvátora
Opět jsme obnovili 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. 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 listopad až prosinec:
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. (jsou již obsazeny)
-

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
Kontakt:
exercicie@hotmail.com
Petr Vacík SJ, Ječná 2, Praha 2
Tel. 221 990 243, mob. 604 185 039.

KNIHOVNA BETÁNIE
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.salvator.farnost.cz/knihovna nebo na místě
Další informace na betanie.knihovna@centrum.cz

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
po zaučení kdykoliv. Zájemci nechť se hlásí všemi dostupnými prostředky.

Kontakty
Programy v sakristii a v kryptě jsou
dostupné z nádvoří Klementina (Národní
knihovny). Úřední záležitosti: pastorační
asistent Martin Staněk, popř. kostelníci Jan
Matějka a Filip Horáček. Tel: 222 221 339,
www.salvator.farnost.cz,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
Po, St, Čt 9-17, Út 16-19, Pá 9-16
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salvatore. měsíčník. Za obsah odpovídá: Mgr.Martin Staněk a autoři příspěvků. Dáno do tisku 27.10. 2005. Náklad 700 ks.
Kontakt: Křižovnické nám.2 Praha 1, 110 00,
tel.: 222 221 339, nejsvetejsi.salvator@volny.cz, www.salvator.farnost.cz
© 2005

-

Z

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 duchovního rozhovoru
pravidelný program
čtvrtek 17:30-18:30 němčina pro zač., 18:30 – 20:00 německá konverzace
pondělí 16:30 -18:00 a čtvrtek 16:15-17:45 anglická konverzace
úterý 20:15 tichá meditace
úterý

1.11.

19:00 Slavnost všech svatých - studentskou mši sv. doprovodí
naše schola dílem Adama Michny z Otradovic
středa 2.11. 15-19 Velký úklid s duchovní hudbou
19:00 Mše sv. za zemřelé, při níž zazní Officium pro defunctis
Thomase Luise de Victoria v podání souboru Gaudentés
pátek
4.11. 20:00 Koncert: Charles Gonoud - Requiem
v podání
Kirchenchoir Oberhaching a Nového pražského kolegia
víkend 4.-6.
Dobrodružný víkend pro studenty v Lužických horách
víkend 4.-6.
Setkání zájemců o křest v ADCŽM Nazaret
neděle 6.11. 14:00 Sbírka pro potřeby Arcidiecézní Charity
21:00 Kafe po mši (setkejte se s přáteli, napečte buchty)
středa 9.11. 19:00 Debata o projektech humanitární a rozvojové pomoci
České katolické charity v Jihovýchodní Asii a na Kavkaze
pá, so 11-12.
Kurz výchovy k odpovědnému rodičovství
neděle 13.11. 19:30 Schola Benedicta - Píseň písní (chorální cantiones
začnou již přede mší sv. a budou ji doprovázet)
středa
úterý
středa
čtvrtek

16.11.
22.11.
23.11.
24.11.

19:00
19:00
19:00
17:00

pátek
25.11.
pá, so 25-26.
I.neděle
adventní
27.11.

19:00

středa

15:00
21:00
20:00

30.11. 19:00

Literárně-hudební večer: A.de Saint-Exupéry: Země lidí
Diskusní večer
Filmový klub: Piknik na Hanging Rock
Koncert: Smíšený sbor Projektoor (NL) a studentský
sbor Divertimento (Praha) uvedou skladby Ch.Gounoda,
Wim Broera či J.W. Petersona
I.Salvátorské soirée – „ples“ na Baráčnické rychtě
Kurz výchovy k odpovědnému rodičovství
po obou bohoslužbách – autogramiáda nové knihy
P.Tomáše Halíka
Mši sv. doprovodí salvátorská schola adventními
skladbami převážně současných autorů
Cechy cechům: vzdělávací večer

-

