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AKTUALITY
---Máme nového kostelníka. Je jím Andrej Kutar a, který pochází z Košic na
Slovensku a v Praze studuje religionistiku na FF UK a bakalá ský obor teologie
na KTF UK. Prosím bu te mu nápomocni. Filip Horá ek stále setrvává, Hancek
Mat jka je po úraze již v domácím ošet ení a t šíme se, že se brzy shledáme.
---P.Tomáš Halík vydal novou knihu – Noc zpov dníka. U nás se bude až do
Vánoc prodávat po každé mši sv. v sakristii nebo p ilehlém okolí. 14.prosince od
20:00 budete mít možnost ú astnit se její obsáhlejší prezentace.
Pro aktuální informace zabrouzdejte na
www.salvator.farnost.cz
nebo na

www.vkhcr.org/praha

Adventní modlitba breviá e
Pro ty, kte í cht jí zintenzívnit svoji modlitbu b hem adventu, je tu spole ná
modlitba nešpor – každé úterý od 18:30 v presbytá i kostela. Breviá e jsou
k dispozici, kdo má vlastní, m že si p inést. Za áte níci nebudou odmítnuti!

Roráty v katedrále

Již tradi n se naši studenti ú astní páte ních rorátních mší sv. v katedrále.
Máte-li chu brzo vstát a ješt za tmy spoluslavit adventní bohoslužbu, p ij te
vždy v pátek v 5:15 (mše sv. za íná v 5:45) ke vchodu do areálu Hradu na
Hrad anské nám stí. Po mši sv. následuje tradi ní snídan z donesených zásob
v n kterém z p ilehlých klášter .

Sociální aktivity a charita
*** 5.prosince máte možnost se zú astnit již tradi ní mikulášské návšt vy
student na LDN ve Vinohradské nemocnici. Sraz bude v 17:45 na míst , více
informací najdete na webu a na nást nkách.
***Komunita St.Egidio op t po ádá váno ní ob d pro bezdomovce a jako každý
rok i letos se na nás obrací s prosbou o pomoc s p ípravou. (Konkrétní požadavky
budou vyhlášeny v ohláškách)
-

**** V rámci projektu Adopce na dálku m žete celoro n p ispívat na vzd lání
indického chlapce Krišny Bhóvi,, a to do p íslušné kasi ky v kostele

Jezuitský ve er
Ve st edu 7.12. v 19:00 prob hne v sakristii tzv. jezuitský ve er. Jedná se o
setkání a besedu s provinciálem eských jezuit P.Františkem Hylmarem,
P.Janem Regnerem a Petrem Vacíkem u p íležitosti p ípravy výstavy, konference
a jiných doprovodných program v p edve er 450.výro í p íchodu jezuit do
Klementina.

Studentské cechy
Zveme studenty pod k ídla jednotlivých cech – ostr vk uprost ed anonymity
velkom sta – ekonomicko-právnického (vedoucí Petra Ležáková –
xlezp01@vse.cz),
novým
um lecko-humanitního
(Jitka
Bendová
jitterka@centrum.cz),
p írodov dn -medicínského (Veronika Hekelová
verhe@seznam.cz)
a
zem d lsko-technického
(Blanka
Horá ková
horackob@vscht.cz). Každý cech jednou do m síce p ipravuje úterní studentskou
mši sv. ( tení, p ímluvy atd.). Zástupci cech nabízejí svoji pomoc zejména
prvák m v orientaci na škole, v Praze a v kostele.

Duchovní cvi ení a rekolekce
Meditace u Salvátora
Op t jsme obnovili pravidelné úterní meditace v krypt (20,15-21,30 hod.).
Každé úterý je možné p ijít meditovat zp soby, které pot ebují prostor ticha a
soust ed ní (kontemplace, Modlitba Ježíšova, zazen atd.). Dvakrát 25 minut
spole né tiché meditace v sed . P icházejte kostelem p es sakristii, za ínáme po
skon ení ve erní mše.
Info na exercicie@hotmail.com
Duchovní cvi ení u Salvátora
Salvátorské exercicie doprovázené Petrem Vacíkem SJ se konají v exerci ním
dom jezuit v klášte e v Kolín . V prosinci bude další možnost ú astnit se
„Sádhany“, kurzu duchovních cvi ení podle Anthonyho de Mella SJ. Tato cvi ení
pomáhají p edevším zlepšit naši schopnost soust ed ní p i modlitb i meditaci.
O zm nách i zbylých volných místech bude pr b žn informováno. Informace a
p ihlášky: exercicie@hotmail.com. Cena pro studenty je 150 K za noc v etn
plné penze.
Termíny duchovních cvi ení prosinec:
2.-4.12. (Pá ve er až Ne odpoledne)
Sádhana: Duchovní cvi ení podle A. de Mella SJ (pln obsazeno)
9.-11.12. (Pá ve er až Ne odpoledne)
adventní téma O ekávání (zbývá n kolik míst)
Kontakt: exercicie@hotmail.com
Petr Vacík SJ, Je ná 2, Praha 2
-

Tel. 221 990 243, mob. 604 185 039.

Rekolekce s P.Zde kem Králíkem ve Št kni u Písku
Prob hnou o víkendu 9.-11.12. Stále jsou volná místa, je t eba zapsat se na
nást nce v sakristii. Dotovaná cena za plnou penzi je 500,-K . Ubytování je
v klášte e, není t eba spacák. Doporu ujeme teplé oble ení. Bližší informace
ohledn spojení naleznete na p ihlašovacím letáku na nást nce.

Rekolekce s P.Ladislavem Štefkem tamtéž o týden pozd ji jsou v tuto chvíli

již pln obsazeny.

Advent a Vánoce u Salvátora
bohoslužby:
tvrtek 22.12. 18:00 Kající bohoslužba s možností svátosti smí ení
sobota 24.12. – p lno ní mše sv.
ned le 25.12. – Boží hod – mše sv. ve 14:00 a ve 20:00
ned le 1.1.2006 – Slavnost Matky Boží – mše sv. ve 14:00 a ve 20:00

KNIHOVNA BETÁNIE
Provozní doba:

každé úterý 18:30 – 19:00 a 20:00 – 20:30 hodin
každou ned li 21:00 – 22:00 hodin
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo na míst
Další informace na betanie.knihovna@centrum.cz

Naši dárci
Velice d kujeme všem, kdo jakkoliv podporují naši akademickou farnost.
Pro ty, kte í tak cht jí init nadále, anebo pro ty, kdo se teprve rozhodují, uvádíme
íslo našeho ú tu: 1933882329/0800 ( eská spo itelna).

Kontakty
Programy v sakristii a v krypt
jsou
dostupné z nádvo í Klementina (Národní
knihovny). Ú ední záležitosti: pastora ní
asistent Martin Stan k, pop . kostelníci
Andrej Kutar a a Filip Horá ek. Tel: 222
221 339, www.salvator.farnost.cz,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
Po, St, t 9-17, Út 16-19, Pá 9-16

-

Z KALENDÁ E KOSTELA a VKH (Betánie)
bohoslužby:
ned le 14:00 mše sv. a 20:00 studentská mše sv.
úterý 19:00 studentská mše sv.
tvrtek 20:00 adorace s možností svátosti smí ení nebo duchovního rozhovoru
pravidelný program
tvrtek 17:30-18:30 n m ina pro za ., 18:30 – 20:00 n mecká konverzace
pond lí 16:30 -18:00 a tvrtek 16:15-17:45 anglická konverzace
úterý 20:15 tichá meditace
výjimky z pravidelného programu:
ve váno ním týdnu 26.-31.12. se v našem kostele nekonají žádné bohoslužby ani
obvyklý program
úterý
29.11. 19:00 Mši sv. doprovodí naše schola
sobota 3.12. 20:00 Koncert: W.A.Mozart- Requiem
ned le 4.12. 14:00 Sbírka pro pot eby kn žského seminá e
21:00 Kafe po mši (setkejte se s p áteli, nape te buchty)
Sch zka farní rady
pond lí 5.12.
17:45 Mikulášská návšt va LDN Vinohradské nemocnice
st eda 7.12. 19:00 Jezuitský ve er
(beseda s pražskými jezuity – viz aktuality)
tvrtek 8.12. 15-19 Velký úklid s duchovní hudbou
pá, so 9.,10.
Kurz výchovy k odpov dnému rodi ovství
víkend 9.-11.
Rekolekce s P.Z.Králíkem ve Št kni
st eda 14.12. 20:00 Noc zpov dníka – prezentace nové knihy Tomáše
Halíka
tvrtek 15.12. 18:00 Spole ná bohoslužba pokání s adorací a možností
p ijetí svátosti smí ení i duch. rozhovoru.
pátek 16.12. 19:00 Filmový ve er (Andrej Tarkovskij - Stalker )
víkend 16.-18
Rekolekce s P.Štefkem ve Št kni
st eda 21.12. 19:30 Benefi ní koncert Salvátorské scholy v kostele
sv.Jakuba Staršího v Praze 13 – Stod lkách (metro
B)
tvrtek 22.12. 18:00 Spole ná bohoslužba pokání s adorací a možností
p ijetí svátosti smí ení i duch. rozhovoru.
sobota 24.12. 24:00 Slavnostní mše sv., kterou doprovodí eská mše
váno ní J.J.Ryby, salvátorského varhaníka.
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