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AKTUALITY
Pro aktuální informace zabrouzdejte na 

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

Do naší farnosti přibyli dva noví kněží
Jsou jimi P.Andrea Barbero FCSB a P.Stefano Pasquero FCSB. Oba pocházejí 
z Itálie a jsou členy hnutí Communione a Liberazione. V České republice jsou již 
3.  rokem,  v minulosti  působili  na  Zemědělské  univerzitě  v Praze  6.  Oba  jsou 
farními  vikáři,  tedy zastupujícími  faráře,  stejně jako P.Zdeněk Králík.  V příštím 
čísle najdete rozhovor a více informací.

Sociální aktivity a charita
**** V rámci projektu Adopce na dálku můžete celoročně přispívat  na vzdělání 
indického chlapce Krišny Bhóvi,, a to do  příslušné kasičky v kostele. Tam také 
najdete nejnovější dopis od našeho adoptivního syna včetně vysvědčení z osmé 
třídy.
**** Na adventním benefičním koncertu, který pořádala naše schola, se vybralo 
6000,- Kč, jež jsou určeny na humanitární pomoc do Pákistánu. Vřelé díky všem, 
kteří návštěvou podpořili dobrou věc.

Tříkrálové koledování
Ti  z vás,  kdo by se chtěli  připojit  ke tříkrálovému koledování,  jež  pořádá jako 
každoročně česká katolická  charita  a  jehož  výtěžek  letos  poputuje  na projekt 
stavby  azylového  domova  pro  matky  s dětmi  společně  s domem  pro  seniory 
v Praze Hlubočepích, nechť se přihlásí Veronice Hekelové na verhe@seznam.cz. 
Koledovat se bude 8.ledna, sraz je v sakristii kostela přede mší sv. ve 14:00. Kdo 
má vlastní korunu nebo i bílý plášť, ba i hudební nástroj, nechť si přinese. Více na 
webu www.vkhcr.org/praha.

Studentské cechy
Zveme studenty pod křídla jednotlivých cechů – ostrůvků uprostřed anonymity 
velkoměsta  –  ekonomicko-právnického  (vedoucí  Petra  Ležáková  – 
xlezp01@vse.cz), umělecko-humanitního (Jitka Bendová -  jitterka@centrum.cz), 
přírodovědně-medicínského  (Veronika  Hekelová  verhe@seznam.cz)  a 
zemědělsko-matematicko-technického  (Blanka  Horáčková  horackob@vscht.cz). 
Každý cech jednou do měsíce připravuje kromě jiného úterní studentskou mši sv. 

Duchovní cvičení a rekolekce
Duchovní cvičení u Salvátora (leden až březen)
V     lednu   proběhne opět jeden kurz „Sádhany“, tedy duchovních cvičení podle 
jezuity Anthonyho de Mella. Tato cvičení jsou vhodná i pro začátečníky a jedná se 
především o praktická cvičení pomáhající k soustředění a dobré přípravě 
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k modlitbě a meditaci. Koncem ledna přijdou opět na řadu „Ignaciánské filmové 
exercicie“: jde o meditace nad filmy, nikoli o diskuse či přednášky. Filmové 
exercicie se konají v mlčení a nabízí se při nich intenzivní individuální 
doprovázení, tentokrát si můžete vybrat mezi karmelitkou Denisou M. 
Červenkovou a jezuitou Petrem S. Vacíkem.
V     únoru   bude víkend „In Vino Veritas“, tedy víkend věnovaný vínu: zamyšlením, 
meditací, studiem i ochutnávkou. Sestry karmelitky, které chodí do našeho 
kostela, připraví také „Karmelský víkend“, tedy víkend duchovních cvičení 
inspirovaných karmelitánskou mystikou: povede karmelitka Denisa M. 
Červenková.
V     březnu   pak bude možno strávit nějaký čas meditací při kurzu „Ticho pro 
pokročilé“: půjde o víkend společné tiché meditace s možností přijíždět již od 
středy a strávit čas do víkendu odpočinkem, meditací apod. Individuální 
doprovázení opět karmelitkou Denisou M. Červenkovou a jezuitou Petrem S. 
Vacíkem.
Kurzy (není-li uvedeno jinak) vede Petr Vacík SJ a jsou zároveň posledními, které 
pro Akademickou farnost bude dávat před svým odchodem do Říma.Všechna 
duchovní cvičení a obnovy se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém 
kapucínském klášteře). Cena za noc v jednolůžkových pokojích s plnou penzí je 
150,- Kč. Další informace můžete získat od P. Vacíka na adrese 
exercicie@hotmail.com, tel. 604-18-50-39 a 221-99-02-43.
Přihlašujte se pouze e-mailem na adrese exercicie@hotmail.com, uvádějte název 
kurzu v „Předmětu“. Upozorňujeme, že kurzy duchovních cvičení se zpravidla 
rychle zaplní, doporučuje se tedy reagovat rychle. 
Termíny duchovních cvičení
20.-22. ledna (pá-ne) Sádhana, duchovní cvičení podle A. de Mella
25.-29. ledna (st-ne) Ignaciánské filmové exercicie
3.-5. února (pá-ne) In Vino Veritas, víkend o víně
10.-12. února (pá-ne) Karmelský víkend, exercicie inspirované karmelitánskou 
mystikou
15.(17.)-19. března Ticho pro pokročilé, víkend meditace v tichu, předtím středa 
až pátek možnost zůstat v klášteře
Meditace v kryptě
Po vánoční přestávce pokračuje od 3. ledna možnost připojit se každé úterý po 
večerní mši (cca od 20.15 hod.) k hodinové tiché meditaci v kryptě (vytápěná, 
vchod přes sakristii). Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke 
společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít (kontemplativní 
modlitba, zazen apod.)

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
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Další informace na betanie.knihovna@centrum.cz

Jazykové kurzy
Němčina  pokračuje  jako  v loňském  roce  (viz  pravidelný  program),  angličtina 
začne zřejmě později, na letní semestr hledáme nové lektorky.

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).

Kontakty
Programy  v sakristii  a  v kryptě  jsou 
dostupné   z nádvoří  Klementina  (Národní 
knihovny).  Úřední  záležitosti:  pastorační 
asistent  Martin  Staněk,  popř.  kostelníci 
Andrej  Kutarňa  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

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
úterý 20:15 tichá meditace 
13.-28.ledna  budou  s největší  pravděpodobností  nepřítomni  P.Tomáš  Halík
i P.Zdeněk Králík. Zastupovat je budou farní vikáři P.Andrea Barbero a P.Stefano Pasquero.

úterý 3.1 19:00 Mši  sv.  doprovodí  salvátorská  schola  -  výběr 
z vánočního koncertu

čtvrtek 5.1. 16-19 Velký úklid s duchovní hudbou
neděle 8.1. 20:00 Kafe po mši (setkejte se s přáteli, dojezte cukroví)
středa 18.1 19:00 Literárně  hudební  večer v kryptě:  Větrné  noci  aneb 

truhla pohádek (připravil Tomáš Jajtner)
neděle 29.1 14:00 Sbírka na Hospic Dobrého Pastýře
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