
-1- 

������������������������������������������������� ���	� ���	� ���	� ���	����
zpravodaj      pražské     akademické     farnosti 

  41 /�í jen                       A.D. 2006  
 

Vážení a milí, 
je tu op�t nový akademický rok a s ním se probouzí k životu i naše farnost. Letos 
se naše �ady op�t rozrostly, a to o nového kaplana, P.Vicente Montiel Romero 
CMF. Otec Vicente pochází z Mexika, je �lenem �ádu misioná�� klaretiánských a 
do konce srpna p�sobil v dejvické farnosti. Spole�n� s P.Králíkem, který u nás 
p�sobí již 11 let a s italskými patres S.Pasquerem a A.Barberem má tedy naše 
farnost �ty�i kaplany, kte�í jsou vám k dispozici. Nebojte se sp�átelit. 
S tím souvisí i další novinka – od �íjna t.r. p�ibude jedna mše sv., a to vždy ve 
st�edu od 13 hodin v krypt�. Myslím, že bude vhodnou alternativou 
k bohoslužbám v kostele, nebo� bude tzv. tichá (a�koliv nikde není �e�eno, že by 
se n�kdo nemohl ujmout komorn�jší hudby – Taizé apod.) a i prostor krypty, 
kterou využíváme p�edevším k meditaci, dokáže navodit v hlu�ném centru m�sta 
atmosféru klidu a poledního zastavení. Na tuto mši sv. se bude p�icházet pouze 
zadním vchodem z nádvo�í Klementina, nikoliv p�es kostel. 
 

 
    Krypta                                                                                                             Foto ing.Doležal 2004 
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L E T N Í  Z P R Á V Y  
 
Turistická sezóna 
 

P�es léto jsme si již druhým rokem vyzkoušeli otev�ít kostel turist�m a rozhodn� 
jsme sklidili pochvalná mru�ení. Kostel byl od �ervence do zá�í otev�en každý den 
od 10 do 15hodin (déle to nešlo, nebo� pak následoval zpravidla koncert), 
k dispozici byl kustod, který dbal na d�stojné chování návšt�vník�, a také nabízel 
tišt�né pr�vodce �i pohlednice. Turisté se bez výjimky chovali nenápadn�, takže i 
ti z vás, kdo se p�es den cht�li zastavit k modlitb�, m�li dostatek klidu. 
A že náš kostel není jen turistickou atrakcí na královské cest�, dokazoval i 
pom�rn� velký zájem o vícejazy�nou nást�nku s profilem naší farnosti, dopln�nou 
o množství fotografií z farních akcí. 
 
Št�ke� 2006 
 

V srpnu prob�hly také již tradi�ní rekolekce pro rodiny, letos op�t na krásném 
zámku ve Št�kni u Písku, kde sídlí sestry Congregatio Jesu. Sedm rodin 
p�evážn� se dv�ma d�tmi ocenilo profesionální p�ístup otc� Z.Králíka a L.Štefka i 
velice milých au-pair, které si d�ti velmi oblíbily. Že téma vztahu k sob�, k Bohu a 
k partnerovi bylo živé, o tom sv�d�il i fakt, že se dosti otev�ené až intimní debaty 
vedly až dlouho p�es p�lnoc a myslím, že mnohým se ulevilo, když zjistili, že 
nejsou jediní uk�i�ení a unavení rodi�e, že ostatní také nemají �as v�bec na nic a 
že vše je v podstat� normální. Manželé m�li také možnost p�i záv�re�né mši  sv. 
obnovit své manželské sliby a pro d�ti to byla taková malá svatba vlastních 
rodi��. Ješt� jednou všem díky. 
 
Rekonstrukce 
 
 
 

B�hem léta také skon�ila poslední etapou – kompletní opravou fasády presbytá�e 
a dvou oken v chóru rekonstrukce vn�jšího plášt� kostela. Pam�tníci jist� 
pamatují je�áby, snášející v roce 1994 sochy z balustrády a mnozí z vás také byli 
u významných okamžik�, jako bylo vkládání pam�tních dokument� do makovice 
nov� opraveného a vysv�ceného k�íže z tamburu.  
Bylo také nutné za p�isp�ní grantu z Magistrátu zasáhnout na n�kolika místech 
do krovu, kam zatékalo a  vyskytla se dokonce houba. Tesa�ská firma odvedla 
svou práci výborn�, n�kolik kus� lepšího d�eva z krov�, které pocházejí ze 
16.století, se poda�ilo zachránit a ur�it� nebude na škodu je n�jak socha�sky 
zpracovat. 
A že je tu práce jako na kostele dokládá i fakt, že v sou�asné dob� pracujeme na 
návrhu grantu na opravu našich varhan, na které v dob� svého pobytu v 
Klementinu hrával nap�íklad Jakub Jan Ryba. 
Ve stadiu zrodu je také projekt na vytáp�ní lavic, ovšem kdy se salvátorští zmrzlí 
oh�ejí, to v tuto chvíli nejsme s to p�edpov�d�t. Snad již tuto zimu. 

Martin Stan�k 
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Z KALENDÁ�E FARNOSTI a klubu Betánie (VKH) 
 
b o h o s l u ž b y :  
ned�le 14:00 mše sv. a 20:00 studentská mše sv. 
úterý    19:00 studentská mše sv.  
st�eda   13:00 mše sv. v krypt� 
�tvrtek  20:00 adorace s možností svátosti smí�ení nebo duchovního rozhovoru  
      
Kn�ží jsou v týdnu p�ítomni krom� bohoslužeb a adorací vždy v úterý 17-19 
(P.Pasquero), ve st�edu 17-19 (P.Romero) a ve �tvrtek 17-20 a dále (P.Barbero) 
 
p r a v i d e l n ý  p r o g r a m  
úterý    20:15 tichá meditace (krypta) – od 10.�íjna 
st�eda 16:30-18:00 italská konverzace (Platné�ská 4) 
pond�lí 17-18:30 a �tvrtek 16-17:30 anglická konverzace (Platné�ská 4) 
�tvrtek 17:30-18:30 n�m�ina, 18:30 – 20:00  n�mecká konverzace (Platné�ská 4) 
 
� Í J E N  a  o k o l í  
 
pátek 29.9.  12-16:30  Velký úklid kostela s duchovní hudbou 
 
ned�le 1.10. 14:00 1.�íjnová mše sv. 
ned�le 1.10. 17:00 Koncert Univerzitního sboru z Goettingen 
 
úterý  3.10. 19:00 Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku 
2006/2007, kterou doprovodí salvátorská schola. Po bohoslužb� následuje "kafe 
po mši" v sakristii, kam jsou zváni zejména studenti prvních ro�ník� a nov� 
p�íchozí. P�edstaví se studentská farnost, schola, studentské cechy a VKH. (Kdo 
m�že, nech� nape�e nebo p�inese cokoliv dobrého). 
 
st�eda 4.10. 19:00      Vítání ob�ánk� (akademické obce) 
Tato akce je ur�ena zejména student�m prvních ro�ník� a p�edstaví se na ní 
Vysokoškolské katolické hnutí a mnohé další aktivity kolem Salvátora. Možná 
bude i jazzová hudba. 
 
úterý 10.10.  20:00 Po studentské bohoslužb� op�t po prázdninách 
pokra�uje kurz Základy víry, tentokrát budeme po deset ve�er� rozjímat nad 
Desaterem. 
 
st�eda 11.10  19:00 Cech-test - Jedná se o zábavné sout�žení �ty� 
studentských cech�, ur�ené zejména pro rozvíjení a utužení vzájemných vztah� 
v ceších. Je ur�en pro staré i nové �leny cech�, ale zú�astnit se mohou 
samoz�ejm� i ti, kdo se dosud do �innosti cech� nezapojili. (Probíhá v sakristii). 
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sobota 14.10. 20:00  Musica et mystica. Koncert duchovní hudby s texty 
mystik� karmelitánské tradice. Varhany: Sergio Militello, dómský varhaník 
z Florencie, flétna: Raffaela Giubilato, úvodní slovo. P.Tomáš Halík   
 
ned�le 15.10. 14:00        Mše sv., p�i níž prob�hnou za p�ítomnosti kardinála     
Miloslava Vlka v��né sliby s.Denisy od Salvátora 
 
ned�le 15.10. 21:00   po studentské mši sv. v sakristii koncert  folkrockové 
formace Acoustic Celebro (M.Tomeš, T.Mesany, M.Štec) 
 
st�eda 18.10.  19:00 Cestopis - Putování po Jihoafrické republice 
(p�ipravili Zden�k a Marie Peterkovi) 
 
úterý  24.10. 20:00 Antarktida – hostem bude J.Pavlí�ek – autor knih o 
p�ežití v drsné p�írod� a �astý obyvatel �eské polární stanice. 
 
st�eda 25.10. 19:00 Filmový klub - Z cyklu o k�es�anských ctnostech 
 
�tvrtek   2.11.       Bohoslužba za zem�elé, p�i níž zazní Requiem  W.A.Mozarta, 
hodina konání bude up�esn�na. 
 
 

A K T U A L I T Y  
 
Pro aktuální informace zabrouzdejte na  
 

w w w . s a l v a t o r . f a r n o s t . c z   nebo na     w w w . v k h c r . o r g / p r a h a  
 
Studentské cechy 
 

Chceme pozvat všechny studenty (nejen prvních ro�ník�) pod k�ídla jednotlivých 
cech� – ekonomicko-právnického (vedoucí Eva Pleskotová - 
pleskotova.eva@seznam.cz), 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 si jednou do m�síce p�ipraví úterní studentskou 
mši sv. (�tení, p�ímluvy atd.) a jednou za 4 m�síce i kafe po mši. Zástupci  
jednotlivých cech� nabízejí svoji pomoc zejména prvák�m v orientaci na škole, 
v Praze a v kostele.  
Podrobn�jší informace o ceších získáte po zahajovací mši sv., osobnímu setkání 
s �leny cech� a nabídce �inností bude v�nováno setkání ve st�edu 4.10. v 19:00, 
pop�ípad� poznávací sout�ž Cech-test 11.10.  
 
Víkend pro studenty prvních ro�ník� 
 

Víkend pro prváky (a nejen pro n�) se bude konat první listopadový víkend, tj. 3. – 
5. 11. tradi�n� na fa�e v Jítrav� v Lužických horách. 
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Sportovní klub Lazar Betánie 
 

Máte-li chu� sportovat (fotbal), pak máte možnost každou sobotu! V 15:00 se 
scházíme na h�išti u ZŠ Barikádník� - 7 min p�šky od stanice metra Strašnická 
mezi ulicí Barikádník� a V Olšinách. Doporu�uje se napsat mail na adresu: 
lazarove@seznam.cz  pro informace o sportovních akcích a o p�ípadných 
zm�nách v programu. Fotbal se koná i za mírn� nep�íznivého po�así  -  p�ípadn� 
si ov��te konání zápasu smskou  na mobil: 775680625. 
 
J a z y k o v é  k u r z y  
 

Kurzy jsou otev�eny student�m i nestudent�m, probíhají naproti Klementinu 
v klášte�e K�ižovník� (sraz v Platné�ské ul.�.4 – p�ed vchodem do pr�jezdu). 
Cílem je zlepšit své mluvní schopnosti v cizím jazyce, jistá znalost je tedy 
p�edpokladem. Krom� n�mecké konverzace též pokra�uje n�m�ina z minulého 
roku, je tedy ur�ena mírn� pokro�ilým. Oproti lo�sku se také p�esouvá do 
Platné�ské. Kurzy anglické konverzace vedou ameri�tí studenti z New York 
university of Prague, kurzy potrvají do 15.prosince a za�nou op�t na za�átku 
února. Zápis do kurz� prob�hne na první hodin�. 
 

st�eda 16:30-18:00 italská konverzace (Platné�ská 4) 
pond�lí 17-18:30 a �tvrtek 16-17:30 anglická konverzace (Platné�ská 4) 
�tvrtek 17:30-18:30 n�m�ina, 18:30 – 20:00  n�mecká konverzace (Platné�ská 4) 
 
Pro nov� p�íchozí 
 
 

V sakristii je k dispozici malé samoobslužné knihkupectví, které za obstojné ceny 
nabízí v oblasti teologie, spirituality, ekumenických vztah� a mezináboženského 
dialogu pr��ez tím nejlepším, co se dá donést v jednom batohu. 
 

Studentský servis poskytuje nást�nka v p�edsí�ce mezi sakristií a kostelem  - 
najdete zde a m�žete umístit inzeráty, týkající se p�edevším bydlení, práce a 
zajímavých aktivit. 
 
 

���� K N I H O V N A  B E T Á N I E  ����  
 

Nachází se v chodb� za sakristií, obsahuje kolem 2000 svazk� p�edevším 
náboženské literatury, ale i beletrie. 
Provozní doba: 
každé úterý  18:30 – 19:00 a 20:00 – 20:30 hodin 
každou ned�li 21:00 – 21:30 hodin 
Katalog dostupný z  www.salvator.farnost.cz/knihovna  nebo na míst� 
Další informace na betanie.knihovna@centrum.cz 
 
Knihy se p�j�ují na 1 m�síc s možností prodloužení a zdarma. 
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D u c h o v n í  c v i � e n í  a  r e k o l e k c e  
 

Meditace v krypt� 
 
Od 10. �íjna bude op�t možnost p�ipojit se každé úterý po ve�erní mši (cca od 
20.15 hod.) k hodinové tiché meditaci v krypt� (vchod p�es sakristii). Nejedná se o 
kurz meditace, nýbrž o prostor a p�íležitost ke spole�né meditaci v tichu pro ty, 
kdo v�dí, co si s tichem po�ít (kontemplativní modlitba, zazen apod.). Info na 
exercicie@hotmail.com. 

Termíny duchovních cvi�ení v �íjnu až prosinci 2006 
 
1.-5.11. (st-ne) Filmové exercicie 
10.-12.11. (pá-ne) Kontemplativní víkend (obsazen) 
29.11-3.12. (st-ne) Exercicie s liturgií hodin 
6.-10.12. Kreativní exercicie 
 

Filmové exercicie.  Chystáme novou sekvenci s jinými filmy, takže se mohou 
p�ihlásit i ti, kte�í už podobné exercicie absolvovali a vyhovuje jim tento zp�sob 
exercicií. Pro nové zájemce p�ipomínáme, že jde p�edevším o meditace nad filmy, 
nikoliv o diskuze �i p�ednášky. Exercicie se konají v ml�ení, s možností 
intenzivního individuálního doprovázení (doprovází Jan Regner, SJ a Denisa 
�ervenková, CSTF). 
 

Kontemplativní exercicie s liturgií hodin. Tuto první novinku v podzimní 
nabídce exercicií pro nás p�ipravil P.Petr Havlí�ek SJ. Jsou ur�eny jak naprostým 
za�áte�ník�m, tak pokro�ilejším. Podn�tem k meditaci zde budou žalmy, 
p�edpokládá se ticho, individuální doprovázení, spole�ná liturgie ranních a 
ve�erních chval. Velmi doporu�ujeme. 
 

Kreativní exercicie. Tento kurz není ur�en pro profesionální um�lce, ale pro ty, 
jimž není cizí vyjád�ení toho, co se d�je v nitru pomocí um�ní �i pro ty, kdo by si 
to cht�li alespo� vyzkoušet. Krom� text� k inspiraci a rozjímání budou k dispozici 
barvy, tužky, pastely, atd. a samoz�ejm� návrh tématu ke zpracování. Exercicie 
uzav�eme bibliodramatem. Doprovází P.Jan Regner SJ a Mirei Ryšková (KTF 
UK). Jako dopln�ní zde bude pro zájemce nabízen malý kurz kresby. 
 
Všechna uvedená duchovní cvi�ení se konají v exerci�ním dom� jezuit� v 
Kolín� (bývalém kapucínském klášte�e). Cena za noc v jednol�žkových pokojích 
s plnou penzí je 250 K� (jsou ovšem možné i slevy, nerozhodujte se podle vašich 
finan�ních možností). Další informace m�žete získat od s. Denisy na adrese 
exercicie@hotmail.com, tel. 257 21 24 26. 
 
P�ihlašuje se pouze e-mailem na adrese exercicie@hotmail.com, v “p�edm�tu” 
uvád�jte název kurzu. Upozor�ujeme, že exerci�ní kruzy se zpravidla rychle 
zaplní, doporu�uje se tedy reagovat rychle.  
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D o p o r u � u j e m e  
 

Prolínání sv�t�, seriál Tomáše Halíka a Martina Kratochvíla o p�ti velkých 
sv�tových náboženstvích probíhá každou ned�li od zá�í do prosince v 18:45 na 
�T2. Starší díly najdete také na stránkách www.ceskatelevize.cz v sekci vysílání 
on-line. 
 

POZVÁNKA NA HUDEBNÍ FESTIVAL VOX 006 
 pr��ez tím nejlepším z tvorby hudebních skupin reflektujících poselství evangelia, 
v žánrovém rozmezí od spirituál� p�es worship, folk, jazz, folkrock, rock až po 
hiphop. Vystoupí: VocKap, Bétel, Con brio, Oboroh, Prorock, Wessani, !On a 
Richard �anaky (SK). Sobota 14. 10. 2006 od 14 do 22 hodin, kulturní d�m 
Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 (metro C – Vltavská). Bližší informace, rezervace 
vstupenek a p�edplatné viz http://www.vox006.signaly.cz/. 
 
N a š i  d á r c i  
 
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). 
 
K o n t a k t y  
 

Programy v sakristii a v krypt� jsou 
dostupné pouze z nádvo�í Klementina 
(Národní knihovny). Ú�ední záležitosti:  
Po, St, �t  9 - 17, Pá  9 - 16 - pastora�ní 
asistent M.Stan�k, sakristáni A.Kutar�a  a 
M.Tomeš.  Kn�žská pohotovost – Út, St 
17-19, �t 17-22. 
Tel: 222 221 339, www.salvator.farnost.cz 
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz 
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