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Vážení a milí,

zkouškové období je v plném proudu, kvapem se blíží konec akademického roku,
avšak Salvátor nespí, ba naopak. Kromě běžných akcí i větších projektů typu
Cyklu o manželství se cosi děje i se samotným kostelem. Mnozí jste již asi
zaregistrovali lešení na presbytáři, však se také v kostele notně setmělo. Začala
totiž závěrečná fáze novodobé rekonstrukce kostela, jejíž první etapa se datuje
do roku 1994, kdy se kompletně opravilo náročné průčelí kostela včetně
Bendlových soch. Následovaly obě boční fasády, dále tambur a obě věže a nyní
již jen ten malý kousek nad Vlašskou kaplí. V této souvislosti je třeba poděkovat
všem sponsorům, zvláště Magistrátu hl.m.Prahy a Ministerstvu kultury.
Poslední fáze rekonstrukce by měla trvat do konce srpna a bude při ní opraveno
a přeskleno i nejvyšší okno presbytáře, což si vyžádá přítomnost malého lešení
uvnitř kostela.
Letošní opravy provádí firma PSP PROTO a již tradičně
sklenářská huť Jiřička-Coufal.
MS

Salvátorská subkultura
Na tomto místě se pokusíme zmapovat nezmapovatelné – totiž neustále se
měnící neoficiální aktivity nejen studentů kolem našeho kostela. Publicita může
pomoci vidět rozmanitost zájmů mimo to, co produkuje farnost nebo VKH, ale
může i pomoci najít přátele podobného ražení. Pokud byste sami měli zájem
zveřejnit své aktivity, byť i bez udání kontaktu, zkrátka jen tak, budeme jen rádi.
Stačí napsat na naši mailovou adresu anebo zajít do sakristie třeba zrovna při
kafi po mši.
Jazzová sekce
Zhruba od října minulého roku se pravidelně schází skupina salvátorských
milovníků jazzu. Vyhlédne se koncert, zmapuje se zájem, zamluví lístky a jde se.
Jedná se o cca 10-15 aktivních účastníků a nejde vždy jen o jazz – občas se
sejdou na divadelním představení, nedávno to byl dokonce swing v tančírně. Tato
skupina nemá prozatím své vlastní prostory, ale v dohledné době se rýsuje dobrá
možnost. Plánují společné akce jak v červnu, tak přes prázdniny. Pokud byste
měli zájem, můžete kontaktovat Tomáše Schwardyho na schwardy@seznam.cz

A K T U A L I T Y
Pro aktuální informace zabrouzdejte na
www.salvator.farnost.cz

nebo na

www.vkhcr.org/praha

Společná modlitba
Chcete-li se připojit k modlitbě novény k Duchu sv., kterou se Církev modlí vždy 9
dní před Letnicemi, přijďte kdykoliv v týdnu od 29.5. do 2.6. v 8:00 do sakristie
našeho kostela. Účast přislíbil P.Stefano Pasquero. Pořádá a zve VKH.

Svátek sousedů
Naše farnost se připojí ke Svátku sousedů, který se v Evropě slaví již od roku
1999. Iniciativu v České republice převzalo sdružení Svátek sousedů o.s., jehož
zakladatelkami jsou Martina Mašková a Jana Langerová, naše farnice. V úterý
30. května od 15 do 17 hodin jste zváni k neformálnímu setkání v sakristii našeho
kostela, kde při sklence vína můžete zapříst rozhovor s našimi sousedy, tedy se
zástupci Národní knihovny, Řeckokatolické farnosti u sv.Klimenta či Řádu
Křižovníků. Více na www.svateksousedu.cz

Výstava fotografií ze soutěže Fotomaraton
prodloužena do poloviny června! Najdete ji na galerii kostela Nejsv.Salvátora a je

přístupná vždy půlhodinu před a po bohoslužbě, tedy každé úterý (pouze 18:3019:00) a neděli (kolem 14:00 a 20:00).

„Jezuité a Klementinum“
Velmi doporučujeme nejen zájemcům o historii výstavu „Jezuité a Klementinum“,
která potrvá do 15.června t.r. v novém pražském výstavním prostoru „Galerie
Klementinum“. Ta se nachází ve dvou patrech tzv. Křižovnické chodby, kam se
lze dostat ze studentského nádvoří hned za brankou od Karlova mostu.

Sportovní klub LAZAR BETÁNIE
Máte-li chuť sportovat (fotbal, volejbal), pak máte možnost každou sobotu! V
15:00 se scházíme na hřišti u ZŠ Barikádníků - 7 min pěšky od stanice metra
Strašnická mezi ulicí Barikádníků a V Olšinách. Doporučuje se napsat mail na
adresu: lazarove@seznam.cz pro informace o sportovních akcích a o případných
změnách v programu. Fotbal se koná i za mírně nepříznivého počasí - případně
si
ověřte
konání
zápasu
smskou
na
mobil:
775680625.

NEPŘÍTOMNOST KNĚŽÍ ČERVEN-ZÁŘÍ (předběžně)
P.Tomáš Halík nebude 6.6, 22.-28.6.,22.7., 30.7. celý srpen
P.Zdeněk Králík nebude 8.6.,13.6., 16.7.,30.7.6.8.,13.8.,3.-24.9.
P.Andrea Barbero a P.Stefano Pasquero zveřejní svoji nepřítomnost co nejdříve.

Duchovní cvičení a rekolekce
Meditace v kryptě
Stále trvá možnost připojit se každé úterý po večerní mši (cca od 20.15 hod.)
k hodinové tiché meditaci v kryptě (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.)
Termíny duchovních cvičení a rekolekcí:
2. - 4. června (pá - ne) Kontemplativní víkend
21. (23.) - 25. června (st - ne) Ticho pro pokročilé
2. - 7. července (ne - pá) Hudební exercicie
V případě filmových a hudebních exercicií jde o meditaci nad filmy či hudebními
skladbami, nikoliv o diskuze či přednášky. Exercicie se konají v mlčení, s
individuálním doprovázením. Ticho pro pokročilé je víkend meditace v tichu, s
možností přijíždět už od středy a strávit čas víkendu odpočinkem, meditací apod.
Víkend mezi duší a Duchem
- aneb exercicie ještě trochu jinak Kolín 8.-10.9. 2006

Exercicie zaměřené na sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k
práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání
budou použity nové psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní
skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky
mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi
účastníky. Kurs připravujeme ve spolupráci s p. Františkem Hylmarem SJ a prof.
Vladimírem Smékalem z brněnské Fakulty sociálních studií.

Prosíme, abyste projevili váš zájem včas, neboť počet účastníků je omezen a
během akademického roku tento kurs zřejmě nebude možné opakovat.
................................................................................................................................................

Všechna duchovní cvičení se i nadále konají v exercičním domě jezuitů v
Kolíně. Cena za noc v jednolůžkových pokojích s plnou penzí je 250 Kč (jsou
ovšem možné i studentské slevy).
Další informace a přihlášky (přihlašuje se pouze e-mailem) na adrese
exercicie@hotmail.com, tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).
Cesta ke kontemplaci
25.-30. července ve Sv. Janu pod Skalou.
Exercicie vede zkušený duchovní učitel Jan Šedivý ze SRN. Cena cca 1900,- Kč,
kontakt: dlohos@volny.cz. Ještě je několik volných míst.
Letní duchovní obnova pro rodiny
Ve dnech 6. 8. (neděle) -12. 8. (sobota)
v klášteře sester Congregatio Jesu ve Štěkni u Písku.
Vedou P. Zdeněk Králík a P. Ladislav Štefek.
Přihlášky k dispozici v sakristii nebo ke stažení na webu.

Kontakt: nejsvetejsi.salvator@volny.cz, předmět:
posledních pár míst.

rekolekce pro rodiny. Zbývá

Doporučujeme
KONCERT

Náš sakristán Milan Tomeš vás zve na letní koncert skupiny ACCOUSTIC CELEBRO
ve složení Tadeáš Mesany (kontrabas), Martin Štec (klas.kytara) a Milan Tomeš
(kytara, zpěv) do Balbínovy poetické hospůdky na 27.7. od 19h.

DIVADLO
Taktéž jste zváni dne 9.června do Divadla Na Prádle, kde se pod režisérskou
taktovkou Milana Tomeše představí Marián Roden a Marcel Rošetzký v inscenaci
E.Albeeho Stalo se v ZOO.

Jazykové kurzy
Anglická konverzace již skončila, další kurzy začnou až v zimním semestru.
Kurzy němčiny, které vede Jana Štefková, probíhají v kryptě (vstup z nádvoří
Klementina). Italská konverzace probíhá v zapůjčených prostorách kláštera
Křižovníků v Platnéřské ulici č. 4. Sraz vždy před vrátnicí kláštera. Čas – viz
pravidelný program.

 KNIHOVNA

BETÁNIE



Provozní doba:
každé úterý 18:30 – 19:00 a 20:00 – 20:30 hodin
každou neděli 21:00 – 21:30 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.
Jsou to především Hana P., Mgr.Miroslav O., Marta N., MUDr.Helena P.,
MUDr.Dominika G., Ing.arch. Helena K., ing.Petr V. a Mark D.S.
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. sakristáni
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.

Z KALENDÁŘE FARNOSTI a klubu 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
(od 17:00 je ve farní kanceláři k dispozici kněz)
pravidelný program
úterý 20:15 tichá meditace (krypta)
středa 16:30-18:00 italská konverzace (Platnéřská 4)
čtvrtek 17:30-18:30 němčina pro zač. (krypta), 18:30 – 20:00 německá konverzace
úterý

30.5.

15-17

Slavíme svátek sousedů v sakristii. Zastavte se na
skleničku a na kus řeči s našimi sousedy.

20:00

Prof.T.Halík představí v předpremiéře dokument ČT
o světových náboženstvích (projekce).

středa

31.5.

19:00

Doc.JUDr.Ignác A. Hrdina OPraem –
manželské právo (z cyklu o manželství).

neděle

4.6.

14:00

Slavnost seslání Ducha Svatého. Mši sv. doprovodí
sbor Whitman College Chamber Singers z USA.

20:00

Mši sv. doprovodí salvátorská schola.

Kanonické

Následuje „kafe po mši“. Přijďte si popovídat s přáteli.

úterý

6.6.

20:00

P.MUDr.Zdeněk Králík ISch. – Svátost pomazání
nemocných (závěr cyklu o svátostech v rámci Základů víry).

středa

7.6.

19:00

P.MUDr.Zdeněk Králík ISch. - Spiritualita partnerského
života (z cyklu o manželství).

úterý

13.6.

20:00

Další z dokumentů ČT o svět. náboženstvích (projekce).

středa

14.6.

19:00

PhDr.Petr Goldmann - Psychologie
(Přednáška z cyklu o manželství).

čtvrtek

15.6.

19:00

Slavnost Těla a Krve Páně (Mše sv., poté adorace).

neděle

18.6.

21:00

Předzvěst konce – k závěru akademického roku vám
zahraje skupina Marcipán.

středa

21.6.

19:00

Ludmila
Stane
PGDip.Couns
Komunikace
v partnerských vztazích I. (pouze pro páry).

neděle

25.6.

14:00

Vykonáme sbírku na bohoslovce.

středa

28.6.

19:00

Ludmila Stane PGDip.Couns - Komunikace
(Seminář z cyklu o manželství - pouze pro páry).

manželství

II.
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