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Z mezináboženského setkání v našem kostele v rámci konference Forum 2000

foto: Martin Frouz

ZPRÁVY
Ve tvrtek 26.10. jsme podali žádost o p id lení dotace z tzv.Norských fond na
kompletní restaurování našich varhan. Výsledek bude znám zhruba na ja e,
rekonstrukce by mohla za ít v roce 2008. Držme si palce.
Ad chyb jící obrazy v kostele: není t eba se obávat, obrazy sv.Ignáce a sv.Františka
Xaverského od J.J.Heinsche byly pouze zap j eny na reprezentativní výstavu
s názvem „Jan Ji í Heinsch. Malí barokní zbožnosti“, která se koná v Císa ské konírn
Pražského hradu a potrvá do 28.1.2007.

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

nebo na

www.vkhcr.org/praha

Teologický seminá
Pro všechny zájemce o teologické prožívání víry otevíráme tzv.Teologický seminá .
Konat se bude každých 14 dní ve tvrtek od 19:00 u Karmelitek v Jinonické ulici.
Za ínáme 9.11. Vedou Tomáš Jajtner a P.Jan Regner SJ.

Otevírá se nové spole enství
Pro zájemce o sdílení duchovního života v menší skupin nabízíme spole enství, které
práv vzniká kolem salvátorník u karmelitek v Koší ích. Otev ené je úpln všem,
doprovázet je bude vždy n kdo ze sp átelených kn ží. P ijít m žete 16.11. nebo 30.11.
vždy v 19:00. Kontaktní osoba je Darja Blokešová (darja.blokesova@gmail.com)

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 Doporu uje se
napsat mail na adresu: lazarove@seznam.cz , p ípadn si ov te konání zápasu
smskou na mobil: 775680625

Biblické inspirace - v ýs tava obr az

Evy Jandejskové

Již popáté se otevírají ochozy našeho kostela k výstavním
ú el m. Tentokrát to budou oleje významné eské
výtvarnice,
inspirované
biblickými,
p edevším
novozákonními motivy. Výstavu zahájí vernisáž v ned li
12.listopadu v 15:15 (po mši sv.) v sakristii a shlédnout ji
budete moci až do konce tohoto roku.
Ochozy budou p ístupné vždy kolem bohoslužeb, tedy
v ned li vždy p lhodinu p ed a po bohoslužb , v úterý pak
pouze p ed bohoslužbou

Z KALENDÁ E FARNOSTI a klubu Betánie (VKH)
bohoslužby:
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 (vchod z nádvo í Klementina)
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 17-19h
(P.Pasquero), ve st edu17-19h (P.Romero) a ve tvrtek 17-22 (P.Barbero)
pravidelný program:
úterý 20:15 tichá meditace v krypt , Základy víry v sakristii
st eda 16:30-18:00v 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)

LISTOPAD A OKOLÍ
úterý 31.10. 20:00 Antarktida – hostem bude J.Pavlí ek – autor knih o p ežití v drsné
p írod a astý obyvatel eské polární stanice. (V etn videoprojekce).
tvrtek 2.11. 15-19:30 Velký úklid s duchovní hudbou
tvrtek 2.11. 20:00 Bohoslužba za zem elé, p i níž zazní Requiem W.A.Mozarta.
Pá-Ne 3. - 5. 11. Víkend nejen pro studenty prvních ro ník .
Koná se na fa e v Jítrav na Liberecku. Kontaktní osoba je Jana Freibertová
(jafrei@seznam.cz), zapsat se je možné na nást nce v sakristii.
ne 5.11. 21:00 Kafe po mši (p ij te si popovídat a vezm te s sebou..... t eba bábovku)
po 6.11. 19:30 Thomas Luis de Victoria – Officium defunctorum - Requiem.
Srde n zve komorní smíšený sbor Gaudentes pod vedením Dalibora Pavelky.
ned le 12.11. 15:15 Vernisáž výstavy obraz Evy Jandejskové.
pond lí 13.11. 17:00 Prohlídka Prahy s pr vodcem. Sraz p ed kostelem (Prohlídka
je ur ena p edevším nov p íchozím mimopražským student m, avšak p i nenapln ní
kapacity 30 osob se mohou p ihlásit i ostatní. U init tak lze na nást nce v sakristii.)
st eda 15.11. 19:00 P edstavení komunity Sant‘Egidio (sakristie). Petra Ležáková
(petalez@seznam.cz)
pátek 17.11. Pou student do Staré Boleslavi. (p.kocica@seznam.cz)
st eda 22.11. 19:00 Literárn hudební ve er - Francis Jammes: Román zajíc v.
(tomas.jajtner@seznam.cz)
st eda 29.11. 19:00 Filmový klub na téma Nad je. Broken silence, režie W.Panzer,
1995. (jozef@murin.net)

Duchovní cvi ení a rekolekce
15.-17.12. Adventní rekolekce pro farnost ve Št kni u Písku.
Vede P.Ladislav Štefek. P ihlásit se je možné pouze zápisem v sakristii.
10.-12.11. Víkend pro katechumeny ve Vino i.
1.-3.12. Víkend pro bi movance (p edb žn u karmelitek v Koší ích).
Meditace v krypt
Op t nabízíme 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 Kolín 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) Kontemplativní 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.

KNIHOVNA BETÁNIE
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.

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

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
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.
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