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ZPRÁVY
Od prosince máme opět nového pana kostelníka (sakristána). je jím Vojtěch Kolář, student
religionistiky na FF-UK, který vystřídá pana redaktora, teologa a religionistu Andreje Kutarňu.
Pan režisér Milan Tomeš zůstává. Prosíme spřátelte se.

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

www.vkhcr.org/praha

Zpovídání před Vánoci
pondělí 18.12. 17-19.00 v sakristii (P.Stefano a P.Andrea)
úterý 19.12. 17-19.00 v sakristii (P.Stefano a P.Andrea) 20.00-21.30 (P.Králík, P.Andrea)
středa 20.12. 17-20.00 v sakristii (P.Vicente, P.Králík 17-19)
čtvrtek 21.12. 17-22.00 začátek v kostele, přesun do sakristie (P.Halík, P.Štefek, P.Králík,
P.Andrea, P.Stefano a P.Vicente)

Adventní rorátní mše sv. v katedrále
jako každý rok Salvátor vyšle svoji výpravu., a to každý pátek. Mše sv. začíná v 5:45 v kapli
svatovítské katedrály, po mši se půjde na společnou snídani do prostor kostela sv. Jana
Nepomuckého na Hradčanech.

Sociologický výzkum v našem kostele
V době od 10.12. do 19.12. bude v kostele probíhat sociologický výzkum zabývající se
městskou religiozitou. Obracíme se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude sloužit
jednak jako podklad pro diplomovou práci a současně také jako možný zdroj inspirace pro
rozvoj farnosti. Výsledky výzkumu budou zveřejněny. Dotazníky budou rozdávány po mši, po
vyplnění je prosím vhoďte do krabic u vchodu do kostela. S poděkováním za vaši cennou
pomoc, Paula Fassatiová, studentka FF UK.

Biblické inspirace - výstava obrazů Evy Jandejskové
Oleje významné české výtvarnice, inspirované biblickými, především
novozákonními motivy, můžete shlédnout na ochoze našeho kostela až do
24.12. do 14.30 hodin. Ochoz bude přístupný vždy kolem bohoslužeb, tedy
v neděli vždy půlhodinu před a po bohoslužbě, v úterý pak pouze před
bohoslužbou.

 KNIHOVNA

BETÁNIE



Provozní doba do úterý 19.12. 2006
každé úterý 18:30 – 19:00 a 20:00 – 20:30 h; každou neděli 21:00 – 21:30 hodin
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo na místě.

Sportovní klub Lazar Betánie
Každou sobotu v 15:00 se scházíme na hřišti u ZŠ Barikádníků - 7 min pěšky od stanice metra
Strašnická. Doporučuje se napsat na lazarove@seznam.cz , či na mobil: 775680625.

Z KALENDÁŘE FARNOSTI a klubu Betánie (VKH)
bohoslužby:
neděle: 14:00 mše sv. a 20:00 studentská mše sv.
úterý: 19:00 studentská mše sv.
středa: 13:00 mše sv. v kryptě (vchod z nádvoří Klementina)
čtvrtek 20:00 adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru
zpovědní pohotovost vždy v úterý 17-19h (P.Pasquero), ve středu17-19h (P.Romero) a ve
čtvrtek 17-20 (22) (P.Barbero)

pravidelný program:
pondělí 17-18:30 a čtvrtek 16-17:30 anglická konverzace (Platnéřská 4)
(POSLEDNÍ ANGLICKÉ LEKCE jsou 4.12. a 7.12.!!!!!!! Další začnou v únoru 2007)
úterý 20:15 tichá meditace v kryptě, kurz Základy víry v sakristii
středa 16:30-18:00v italská konverzace (Platnéřská 4)
čtvrtek 17:30-18:30 němčina, 18:30-20:00 německá konverzace (Platnéřská 4)
sobota 15:00 sportovní klub Lazar Betánie (hřiště ZŠ Barikádníků)

PROSINEC

A OKOLÍ

I.neděle adventní 3.12. 20:00 Zazní kantáta G.P.Telemanna v podání R.Huga
Poté v rámci kafe po mši proběhne autogramiáda a prezentace nové knihy Tomáše Halíka
s názvem Prolínání světů. Možnost zakoupení knihy.
Úterý 5. 12 Mikulášská nadílka ve Vinohradské nemocnici.
Jako každý rok, i letos půjdeme v převlecích Mikulášů, andělů a čertů potěšit pacienty
Léčebny dlouhodobě nemocných ve Vinohradské nemocnici. Pokud plánujete jít, dejte nám
prosím vědět, zda máte vlastní převleky. Co se týče dárků, nenoste prosím jídlo. Vhodné jsou
např. ozdoby na zavěšení. Sešli bychom se v 15:45 u Salvátora (ti, kdo potřebují něco půjčit),
odkud bychom nejpozději v 16:05 odjížděli směr stanice metra Želivského. Tam by byl sraz se
všemi zbývajícími (nahoře nad eskalátory) v 16:40. Odtud společný odchod do nemocnice.
Kontaktní osoba Petra Ležáková (petalez@seznam.cz).
Úterý 5.12. 19.00 Studentskou mši sv. doprovodí schola adventním programem.
Poté kurz Základy víry (každé úterý do 19.12.)
Čtvrtek 7.12. 14-19.30 Předvánoční velký úklid s duchovní hudbou. Děkujeme za pomoc!
Čtvrtek 7.12. 19.00 Teologický seminář u Karmelitek.
(tomas.jajtner@seznam.cz)

Kontaktní osoba Tomáš Jajtner

Středa 13.12. 19.00 Vzdělávací večer aneb cechy cechům. Setkání cechů, na něž si každý
cech připraví nějak aktuální téma ze svého oboru, které pak prezentuje před ostatními. Je to
výborná příležitost k získání nových poznatků z nejrůznějších oborů. (sakristie).
Čtvrtek 14.12. 19.00 Modlitební společenství. Koná se u Karmelitek v Jinonické 22.
Podrobnější informace viz web VKH, listopadové aktuality. Kontaktní osoba Darja Blokešová
(darja.blokesova@gmail.com)

Pátek 15.12. 19.00 Filmová noc: Vera Drake (2004). Režie Mike Leigh. (sakristie)
Středa 20.12. 19.30 Adventní benefiční koncert Salvátorského sboru (u Salvátora).
Na programu budou rorátní zpěvy a vánoční koledy v úpravě Michala Reisera. Výtěžek
koncertu bude věnován na pomoc rodinám kubánských vězňů vědomí. Srdečně zveme.
Čtvrtek 21.12. 13-17.00 Zdobení vánočních stromů a stavba Betléma v kostele
(horká káva a svařák samozřejmostí).
Čtvrtek 21.12. 17.00 Bohoslužba pokání s následnou adorací a možností svátosti
smíření či duchovního rozhovoru. (Začátek v kostele, přesun do sakristie)
Neděle 24.12. 14.00 mše sv.
24.00 půlnoční mše sv., při které zazní Rybova mše vánoční
(na varhany doprovází Robert Hugo, na flétnu Jiří Stivín)
Pondělí 25.12. Slavnost Narození Páně – mše sv. ve 14:00
Neděle 31.12.

mše sv. ve 14:00

Pondělí 1.1.2007 Matky Boží Panny Marie – mše sv. ve 14:00

Akce v roce 2007:
Pondělky 18.30 (od 8.1.) Kurs pro lektory (čtenáře). Vede MgA.Milan Tomeš. Zápis v sakr.
Úterý 9.1. Šifra mistra Leonarda - ohlédnutí za filmem i knihou (Doc.PhDr.Pavel Kalina PhD.)
Středa 21.2. Popelec umělců přenáší Česká televize v přímém přenosu.
Pátek 16.2. II.Salvátorské soirée (alias ples) v KD Novodvorská.
Středa 10.3. Satelitní telemost s papežem Benediktem XVI. a s univerzitními centry světa.
Týden 12.-18.8. Rekolece pro rodiny ve Štěkni u Písku.

Duchovní cvičení a rekolekce
15.-17.12. Adventní rekolekce pro farnost ve Štěkni u Písku. Již plně obsazeny!
Meditace v kryptě

Máte 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. Info na
exercicie@hotmail.com.

Pro letošní ADVENTNÍ SOBOTY (9.12., 16.12.)

nabízíme možnost individuálních jednodenních rekolekcí v klášteře sester Karmelitek pro
ty, kdo se před Vánoci nemají kde adventně ztišit. (Jinonická ul. 22, Praha-Košíře - tramvají
4,7,9,10 směr Motol, vystoupí se na zastávce „Klamovka“, první ulice vlevo je Jinonická -dům
je asi 4 min. chůze od zastávky). Je možné kdykoliv mezi 9-17 hodinou přijít do kláštera
a ponořit se do mlčení či rozjímání. Mlčení je jediná podmínka, která se na příchozí klade,
každý může využít čas dle svého uvážení. Není třeba se hlásit předem, jen v případě, že by
někdo stál o duchovní rozhovor s některou ze sester, příp. o „tip“, jak zvolený čas strávit, pak
prosíme aby dal vědět, nejlépe přes obvyklou exerciční adresu (exercicie@hotmail.com).

Termíny duchovních cvičení v lednu až březnu 2007
Připomínáme, že exerciční kurzy se zpravidla velmi rychle zaplní, doporučuje se tedy reagovat
rychle. Dříve než odešlete vaši e-mailovou přihlášku na některý z uvedených kurzů, zvažte
dobře typ kurzu, na který se míníte přihlásit.
24.-28. 1. (st-ne)
Dny v klášteře
23.-25. 2. (pá-ne)
Kontemplativní víkend
9.-11. 3. (pá-ne) Víkend mezi duší a Duchem (enneagram)
21.-25. 3. (st-ne) Filmové exercicie

Dny v klášteře. Kdykoli od středečního odpoledne 24.1. do neděle 28.1. odpoledne je
možné přijet do jezuitského exercičního domu v Kolíně a strávit tam předem domluvenou
dobu. V této době je možné konat individuální exercicie či prostě stáhnout se do ústraní a
využít klidného prostředí sám pro sebe. Předpokládá se alespoň minimální schopnost mlčení
a ztišení, účast na společné hodině tiché meditace, nabízí se možnost individuálního
doprovázení.
Kontemplativní víkend je praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu
s některými prvky ze Sádhany (duch. cvičení podle indického jezuity A. de Mella), které mají
napomoci k soustředění a dobré přípravě k modlitbě a meditaci. Tento kurz je vhodný jak pro
začátečníky, tj. pro ty, kteří se dosud neúčastnili podobných exercicií či nemají zkušenost
s meditací v tichu, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a místo, kde by dříve nabyté znalosti
uvedli do své modlitební praxe.
Víkend mezi duší a Duchem. Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít
získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření.
K sepoznání 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.
Filmové exercicie. Tyto exercicie podávají „princip a fundament“ velkých ignaciánských
exercicií, jako materiál pro meditaci budou promítány filmy. Kurz není filmovým seminářem, o
filmech se nediskutuje, nýbrž medituje. Součástí kurzu je mlčení a individuální doprovázení.
***********************************************************************

Pokud není uvedeno jinak, kurzy připravuje a doprovází sr. Denisa Červenková z Karmelu
Edith Steinové. Všechna uvedená duchovní cvičení se i nadále konají v exercičním domě
jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře). Cena za noc v jedno/dvou lůžkových
pokojích s plnou penzí je 250 Kč (jsou ovšem možné i slevy). Další informace můžete získat
na adrese exercicie@hotmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se
pouze e-mailem na uvedené adrese, v “předmětu” uvádějte název kurzu.

SESTRY KARMELITKY oznamují, že
počínaje středou 31. ledna každých 14 dní, zhruba od 19h (čas lze lépe domluvit na prvním
setkání), zahájíme na Karmelu v Jinonické 22 veřejnosti otevřené večery společné četby
z děl klasiků velkých duchovních tradic. Začneme vrcholným dílem španělské mystiky,
spisem Hrad v nitru od Terezie z Ávily. Setkání budou probíhat následovně: cca 25minutová
tichá či doprovázená meditace, pak kontinuální čtení textu s komentářem a diskuzí. Abychom
mohly obstarat dostatečný počet knih pro ty, kdo ji nevlastní, prosíme zájemce, aby se ozvali
na obvyklé exerciční adrese (exercicie@hotmail.com), v předmětu uveďte „hrad v nitru“.

Naši dárci
Velice děkujeme všem, kdo jakkoliv podporují naši akademickou farnost. Číslo našeho účtu
u České spořitelny: 1 9 3 3 8 8 2 3 2 9 / 0 8 0 0 .

Kontakty
Programy v sakristii a v kryptě jsou dostupné pouze z nádvoří
Klementina (Národní knihovny). Úřední záležitosti: Po, St, Čt
9 – 17h, Pá 9 – 16h.
Kněžská pohotovost – Út, St 17-19h, Čt 17-22h.
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