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nebo na

Sociální aktivity a charita
I letos se podařilo shromáždit v rámci projektu Adopce na dálku na našeho Krišnu
Bhóvi dvojnásobné množství finančních prostředků. Proto jsme se rozhodli
adoptovat další dítě, nejpravděpodobněji opět z Indie. V příštím čísle budeme
podrobněji informovat. Děkujeme všem, kdo se na projektu podílejí.

Studentské cechy
Zveme studenty pod křídla jednotlivých cechů – ostrůvků uprostřed anonymity
velkoměsta – ekonomicko - právnického (cechmistr 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).

Duchovní cvičení a rekolekce
Termíny duchovních cvičení v Kolíně
15.(17.)-19. března Ticho pro pokročilé, víkend meditace v tichu, předtím středa
až pátek možnost zůstat v klášteře. Doprovázení opět karmelitkou Denisou M.
Červenkovou a jezuitou Petrem S. Vacíkem. (již plně obsazeno)
kontakt: exercicie@hotmail.com, tel. 604-18-50-39 a 221-99-02-43.
Meditace v kryptě
Stále trvá 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.)
-

Postní duchovní obnova ve Štěkni u Písku
17.-19.3. Vede P.MUDr.Zdeněk Králík ISch.
Bližší informace na nástěnce, kde je možnost se zapsat; přihlášky též
na nejsvetejsi.salvator@volny.cz, předmět: Štěkeň.
Jednodenní postní rekolekce v den slavnosti Zvěstování Páně
v sobotu 25.března 2006
pořádají sestry karmelitky sv. Terezie ve spolupráci s P.Františkem Převrátilem a
Zuzanou Winterovou (především pro studenty).
zahájení: 8.30h, předpokládaný závěr asi 18.00h
Součástí programu je bibliodrama. Občerstvení bude z přinesených zásob.
V případě nutnosti skromné ubytování možné.
Přihlášky a další informace
na tel. 257212426 (sr. Raffaella, sr. Denisa) či e-mailem karmelitky@quick.cz.
Karmel Edith Steinové, JINONICKÁ 22, 150 00 PRAHA 5 – KOŠÍŘE

Filmové exercicie v Kolíně. 4.-8.května. Vede karmelitka sr.Denisa
M.Červenková. kontakt: karmelitky@quick.cz
Letní duchovní obnova pro rodiny
6.8. (neděle) -12.8. (sobota) v klášteře sester Congregatio Jesu („jezuitek“)
ve Štěkni u Písku.
Vedou P.Zdeněk Králík a P.Ladislav Štefek.
Vyzýváme i potenciální au-pair, které(kteří) by chtěli dětem dopoledne zajišťovat
program za stravu, cestu a byt, aby se přihlásili. Přihlášky k dispozici v sakristii
nebo ke stažení na webu. Kontakt: nejsvetejsi.salvator@volny.cz, předmět:
rekolekce pro rodiny.
_________________________________________________________________

Kurz Základy víry
Víkend pro prekatechumeny
10.-12.3. v Centru Mariapoli v Praze-Vinoři.
Víkend pro pokročilé biřmovance
24.-26.3. v exercičním domě u Lorety na Hradčanech
Vstup do katechumenátu
v neděli 2.dubna při mši sv. ve 20:00 (kardinál Miloslav Vlk)
Biřmování
v neděli 23.dubna při mši sv. ve 20:00 (biskup Václav Malý)

Jazykové kurzy
Kurzy němčiny, které vede Jana Štefková, pokračují jako obvykle, a to v kryptě
(vstup z nádvoří Klementina). Anglická konverzace, kterou vedou studenti New
York University of Prague Karen L.Matalabos a Timothy Hambourger a italská
konverzace (vedou P.Andrea Barbero a P.Stefano Pasquero) probíhají v
zapůjčených prostorách kláštera Křižovníků v Platnéřské ulici č.4. Sraz vždy před
vrátnicí kláštera. Čas – viz pravidelný program.
-

1.Salvátorský fotomaraton
1.dubna, na svatého Huga čili na apríla plánujeme 1.Salvátorský fotomaraton,
celodenní fotografickou soutěž pro všechny salvátorníky/ce a jejich přátele.
Organizační podrobnosti budou zveřejněny v nejbližší době.

 Modlitba breviáře
pro ty z vás, kdo z vás by chtěli v postní době prohloubit nebo zintenzívnit svoji
modlitbu, je tu možnost úterní modlitby breviáře (nešpor) před studentskou mší
sv., od 18:30 v kostele. Breviáře jsou k dispozici, kdo má, může si přinést vlastní.

 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
Březnové novinky
Hudák, Pavol. Rodina - společenstvo lásky;
Hudák, Pavol. Milovať a byť
milovaný; Křesťanství a psychologie;
Lewis, Clive Staples. Problém bolesti;
Novotný, Tomáš[... et.al.] Základní orientace v nových náboženských směrech;
Cozzens, Donald Bernard. Měnící se tvář kněžství;
Aumann, Jordan.
Křesťanská spiritualita v katolické tradici;
Katolicko-pravoslavný dialog;
Werfel, Franz. Jeremiáš;
sv. Ignác z Loyoly. Poutník;
Boublík, Vladimír.
Člověk očekává Krista.

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 Milan Tomeš. Tel: 222
221 339, www.salvator.farnost.cz,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
Po, St, Čt 9-17, Út 17-19, Pá 9-16.

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).
-

Z

KALENDÁŘE KOSTELA a VKH (Betánie)

bohoslužby:
neděle 14:00 mše sv. a 20:00 studentská mše sv.
úterý 19:00 studentská mše sv. (7.3. zemědělců, matematiků a techniků; 14.3.
přírodovědců a mediků, 21.3. umělců a humanitních oborů; 28.3. právníků a ekonomů)

čtvrtek 20:00 adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru
(od 16:00 je ve farní kanceláři k dispozici kněz)
pravidelný program
úterý a čtvrtek 17-18:30 anglická konverzace (Platnéřská 4)
úterý 20:15 tichá meditace (krypta)
úterý 18:30 modlitba breviáře
středa 16:30-18:00 italská konverzace (Platnéřská 4)
čtvrtek 17:30-18:30 němčina pro začátečníky (krypta)
18:30 – 20:00 německá konverzace (krypta)
středa

1.3.

17:45 11.Popelec umělců - „Jen já neumím nic“
literárně hudební pořad, k němuž slovem, hudbou, obrazem i
sochou přispějí Věra Slunéčková, Dušan Černý, Robert
Hugo, Jiří Kačer, Radovan Lukavský, Mojmír Preclík,
Přemysl a Adam Rutovi, Jiří Stivín, Petr Štěpán a Jiří Voves
(v sakristii kostela) (Přímý přenos ČT)
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18:45
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19:00

DUBEN
sobota 1.4.

Mše sv. s udílením popelce (Přímý přenos ČT)
Velký úklid kostela s duchovní hudbou. Děkujeme!
Při mši sv. vykonáme sbírku na Arcidiecézní charitu
Kafe po mši (přátelé, káva, čaj a možná i bábovka)
Studentskou mši sv. doprovodí naše schola z děl
převážně salvátorských autorů
Česká republika a Svatý Stolec – přednáškový a
diskusní večer spojený s návštěvou apoštolského nuncia
v ČR Diega Causera
Cesta kříže – postní meditace s poezií J. Zahradníčka,
J. Demla a V. Holana (lit.-hud. večer)
Postní rekolekce s P.Zdeňkem Králíkem
Setkání a debata s buddhistickými mnichy z Tibetu
filmový klub
1.Salvátorský fotomaraton (celodenní fotografická soutěž)
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