zpravodaj

pražské

44/leden

akademické

farnosti

A.D. 2007

Vážení a milí,
d kujeme za veškerou podporu (duchovní i materiální), kterou jste
zahrnuli svou mati ku farnost v roce 2006 a p ejeme vám všem, kte í
máte u Salvátora duchovní domov i vám, kdo p icházíte poprvé, hojnost
požehnání od Toho, který se pro nás narodil, a to nejen pro
nadcházející rok.
Vaši Tomáš Halík, Zden k Králík, Andrea Barbero, Stefano Pasquero,
Vicente Montiel Romero a Martin Stan k.

ZPRÁVY
ad Mikuláš

V úterý 5.12. se konala tradi ní Mikulášská návšt va Lé ebny dlouhodob nemocných v
Nemocnici Královské Vinohrady. Na dvou odd leních d lali pacient m radost dva Mikuláši, t i
and lé a šest ert . V každém pokoji zazpívali, rozdali drobné dárky a alespo krátce si
popovídali s nemocnými. Nutno podotknout, že v tšina pacient m la z netradi ní návšt vy
radost a snad i pomohla oživit jinak celkem nezáživný pobyt.

ad Benefi ní koncert

Výt žek benefi ního koncertu ve výši 7559,-K bude v nován na podporu rodin kubánských
v z sv domí. D kujeme, že jste zaplnili kostel a p isp li tak na dobré dílo.

ad Sociologický výzkum v našem kostele

Velice d kujeme všem, kdo se zú astnili dotazníkového pr zkumu mezi návšt vníky našeho
kostela a trp liv vypl ovali kolonky. Celý výzkum bude po zpracování zve ejn n.

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

www.salvator.farnost.cz
T

nebo na

www.vkhcr.org/praha

ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Uskute ní se v ned li 7.1.2007. Sraz všech koledník bude v sakristii našeho kostela ve
13:45. Prosíme všechny zájemce, aby si p inesli královskou korunu, p ípadn pláš a
ob anský pr kaz. Bližší informace: Veronika Hekelová, verhe@seznam.cz, 777 122 237.

SESTRY KARMELITKY ZVOU

na ve ery spole né etby z d l klasik velkých duchovních tradic na Karmelu v Jinonické
22 v Praze 5. Poprvé ve st edu 31. ledna, poté každých 14 dní od 19h. Zahájíme vrcholným
dílem špan lské mystiky, spisem Hrad v nitru od Terezie z Ávily. Setkání budou probíhat
následovn : cca 25minutová tichá i doprovázená meditace, pak kontinuální tení textu
s komentá em a diskuzí. Abychom mohly obstarat dostate ný po et knih pro ty, kdo ji
nevlastní, prosíme zájemce, aby se ozvali na adrese exercicie@hotmail.com, v p edm tu
uve te „hrad v nitru“.

Sportovní klub Lazar Betánie
Každou sobotu v 15.00 se scházíme na h išti u ZŠ Barikádník - 7 min p šky od stanice metra
Strašnická. Doporu ujeme informovat se na lazarove@seznam.cz, i na mobilu: 775680625.

Adopce na dálku

Na školné pro Krishnu Bhóvi i Suvasini Madike m žete p isp t v kostele do speciální kasi ky,
kde naleznete i podrobn jší informace o celém projektu.

KNIHOVNA BETÁNIE
Provozní doba od úterý 2. 1. 2006
každé úterý 18.30 – 19.00 a 20.00 – 20.30 h; každou ned li 21.00 – 21.30 hodin
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo na míst .

Kontakty
Programy v sakristii a v krypt jsou dostupné pouze
z nádvo í Klementina (Národní knihovny). Ú ední záležitosti:
Po, St, t 9 – 17h, Pá 9 – 16h.
Kn žská pohotovost – Út, St 17 - 19h, t 17 - 22h.

Z K AL E ND Á E F A RN O ST I a k l u bu Be tá n i e ( V KH)
VÁNOCE
Ned le 24. 12. 14.00 mše sv.
24.00 p lno ní mše sv., p i které zazní eská mše váno ní
našeho dávného varhaníka J.J.Ryby.
(na varhany doprovází Robert Hugo, na flétnu Ji í Stivín.)
Pond lí 25. 12. Slavnost Narození Pán – mše sv. ve 14.00
Ned le 31. 12. mše sv. ve 14.00
Pond lí 1. 1. 2007 Matky Boží Panny Marie – mše sv. ve 14.00

bohoslužby od 2.1:
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
zpov dní pohotovost vždy v úterý 17-19h (P. Pasquero), ve st edu 17-19h (P. Romero) a ve
tvrtek 17.00 – 20.00 (22.00) (P. Barbero)

pravidelný program od 2.1.:
úterý 20.15 tichá meditace v krypt , kurz Základy víry v sakristii
st eda 16.30 - 18.00 italská konverzace (Platné ská 4)
tvrtek 17.30 – 18.30 n m ina, 18.30 – 20.00 n mecká konverzace (Platné ská 4)
sobota 15.00 sportovní klub Lazar Betánie (h išt ZŠ Barikádník )

LEDEN 2007
Úterý 2. 1. Studentskou mši sv. v 19.00 doprovodí naše schola váno ním programem.
tvrtek 4.1. a 18.1. 19.00 Teologický seminá . Koná se u sester Karmelitek v Jinonické 22
v Praze 5 - Koší ích. Vede P.Jan Regner SJ a Tomáš Jajtner.
Ned le 7.1. 13.45 T íkrálová sbírka (viz aktuality).
Pond lky od 18.30 (od 8. 1.) Kurs pro lektory ( tená e). Vede MgA.Milan Tomeš.
Ned le 7.1. 21.00 Kafe po mši. P ij te si popovídat s p áteli u kávy a aje.
Úterý 9.1. 20.00 Šifra mistra Leonarda. Ohlédnutí a debata nad filmem i knihou.
(Doc.PhDr.Pavel Kalina PhD.)
tvrtek 11.1. a 24.1. 19.00 Modlitební spole enství. Koná se u Karmelitek v Jinonické 22.
Podrobn jší informace viz web VKH, Kontaktní osoba: darja.blokesova@gmail.com
St eda 17.1. od 19.00 Devatero (nových) obraz z Rus. Povídání o putování po Rusku.
P ipravili Karin a Tomáš Jajtnerovi.
St eda 24.1. 19.00 Literárn - hudební ve er (v sakristii).
tvrtek 25.1. 15 – 19 h Velký úklid kostela s duchovní hudbou. Farníci sob .
Úterý 30.1. Studentskou mši sv. v 19.00 doprovodí naše schola výb rem ze spirituál .
St eda 31.1. 19:00 Filmový klub – na téma ctností, tentokrát state nosti. Olov ná vesta
(Full Metal Jacket). Film USA, režie Stanley Kubrick 1987, 116 min.

Další události roku 2007:
Anglická konverzace za ne až v únoru.
St eda 21. 2. Popelec um lc p enáší eská televize v p ímém p enosu.
Pátek 16. 2. II.Salvátorské soirée (alias ples) v KD Novodvorská.
St eda 10. 3. Satelitní telemost s papežem Benediktem XVI. a s univerzitními centry sv ta.
Týden 12. - 18. 8. Rekolece pro rodiny ve Št kni u Písku.

Duchovní cvi ení a rekolekce
Meditace v krypt

Máte 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. Info na
exercicie@hotmail.com.

Termíny duchovních cvi ení v lednu až b eznu 2007
P ipomínáme, že exerci ní kurzy se zpravidla velmi rychle zaplní, doporu uje se tedy reagovat
rychle. D íve než odešlete vaši e-mailovou p ihlášku na n který z uvedených kurz , zvažte
dob e typ kurzu, na který se míníte p ihlásit.
24. - 28. 1. (st-ne) Dny v klášte e
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 klášte e. Kdykoli od st ede ního odpoledne 24. 1. do ned le 28. 1. odpoledne je
možné p ijet do jezuitského exerci ního domu v Kolín a strávit tam p edem domluvenou
dobu. V této dob je možné konat individuální exercicie i prost stáhnout se do ústraní a
využít klidného prost edí sám pro sebe. P edpokládá se alespo minimální schopnost ml ení
a ztišení, ú ast na spole né hodin tiché meditace, nabízí se možnost individuálního
doprovázení.
Kontemplativní víkend je praktický kurz spole ných a individuálních meditací v tichu
s n kterými prvky ze Sádhany (duch. cvi ení podle indického jezuity A. de Mella), které mají
napomoci k soust ed ní a dobré p íprav k modlitb a meditaci. Tento kurz je vhodný jak pro
za áte níky, tj. pro ty, kte í se dosud neú astnili podobných exercicií i nemají zkušenost
s meditací v tichu, tak pro zkušen jší, kte í pot ebují as a místo, kde by d íve 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 sob a k nalezení vhodných podn t pro další sebedotvá ení.
K sepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (nap . enneagram) a v
interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si ú astníci ov í, jak se získanými
poznatky mohou dále pracovat. D raz bude položen i na vzájemnou zp tnou vazbu mezi
ú astníky. Kurs p ipravujeme ve spolupráci s P. Františkem Hylmarem SJ a prof. Vladimírem
Smékalem z brn nské Fakulty sociálních studií.
Filmové exercicie. Tyto exercicie podávají „princip a fundament“ velkých ignaciánských
exercicií, jako materiál pro meditaci budou promítány filmy. Kurz není filmovým seminá em, o
filmech se nediskutuje, nýbrž medituje. Sou ástí kurzu je ml ení a individuální doprovázení.
Pokud není uvedeno jinak, kurzy p ipravuje a doprovází sr. Denisa ervenková z Karmelu
Edith Steinové. Všechna uvedená duchovní cvi ení se konají v exerci ním dom jezuit v
Kolín . Cena za noc v jedno/dvou l žkových pokojích s plnou penzí je 250 K (jsou možné i
slevy). Další informace získáte na adrese exercicie@hotmail.com i na tel. 257 21 24 26
(sestra Denisa). P ihlašuje se pouze e-mailem na uvedené adrese, v “p edm tu” uvád jte
název kurzu.

Naši dárci
Velice d kujeme za podporu aktivit akademické farnosti.
íslo našeho ú tu u eské spo itelny: 1 9 3 3 8 8 2 3 2 9 / 0 8 0 0 .
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