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ZPRÁVY
Ad T íkrálová sbírka
D kujeme všem, kdo se podíleli (aktivn koledováním i finan ním obolusem) na t íkrálové
sbírce. Za naši farnost jsme si vykoledovali do deseti kasi ek 8 244,10 korun eských. Celkem
se v Praze do 639 kasi ek sešlo 1 922 908,20 K .
Ad topení v kostele
Na za átku února by se m ly po 450 letech zimy v našem kostele instalovat vyh ívací sedáky
do lavic. Bude se jednat kv li zrychlení o první fázi instalace, kdy budou jednotlivé bloky lavic
zapojeny do zásuvky, ke které vždy po zemi povede lišta s kabelem. Prosíme o estetickou
shovívavost, která bude ovšem vyvážena teplem v zadních partiích. Druhá fáze, ve které bude
p iveden proud složit jším zp sobem z ochoz kostela, by m la prob hnout po schválení

památká i zhruba na ja e. Takže od poloviny února bude v našem kostele platit – kdo d ív
p ijde, ten d ív h eje.
Ad úklidy kostela
Situace je tristní, myslím, že by si tento kostel zasloužil být více než jen pr tokovým. Zhruba
polovina našich farník má zpravidla dobrou zkušenost s provozem ve svých domovských
farnostech (pravda, všude nejlépe fungují p edevším starší ženy), takže by se tyto zkušenosti
hodily i u nás. Pokud je chyba na naší stran ( as, organizace,...), prosíme o p ipomínky
a d kujeme všem, kdo se v minulosti zapojili do svépomocných akcí v našem kostele.
V roce 2006 bylo v našem kostele:
23 k t d tí, 14 snoubenc si slíbilo lásku, úctu a v rnost, rozdalo se 22 000 sv.p ijímání,
prob hl 1 poh eb, 2 p estupy z jiných církví a 1 výstup z církve.

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

www.salvator.farnost.cz

nebo na

www.vkhcr.org/praha

Kurz základy víry

Vzhledem k ukon ení výuky katechismu budou nadcházející úterní setkání v nována
témat m, která vzešla z vaší iniciativy - dáme prostor volné diskusi, pozveme zajímavé hosty,
doplníme výuku tím, co bylo nedostate n probráno. Témata jednotlivých setkání budou
vyhlášena vždy týden dop edu a aktualizována na našem webu.

Sportovní klub Lazar Betánie
Milovník m pohybu nabízíme floorbal, a to každou sobotu od 14:00 v ZŠ Barikádník ve
Strašnicích. Hokejka je pot eba vlastní. Doporu ujeme informovat se na e-mailu
lazarove@seznam.cz, i na mobilu: 775680625.

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“.

Adopce na dálku

Na školné pro naše adoptivní indické d ti 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:
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 tišt ný 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)
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
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:
pond lí 18.00 Kurz pro lektory
pond lí 17-18.30 anglická konverzace (Platné ská 4) – tvrtek bude ješt potvrzen!
úterý 20.00 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 14.00 sportovní klub Lazar Betánie (h išt ZŠ Barikádník )

ÚNOR 2007
tvrtek 1.2. a 15.2. 19.00 Teologický seminá . Koná se u Karmelitek v Jinonické 22.
Otev en všem zájemc m o hlubší proniknutí do zákrut reflektované víry. Podrobn jší
informace na webu VKH. Kontaktní osoba Tomáš Jajtner (tomas.jajtner@seznam.cz)
Ned le 4.2. 21.00 Kafe po mši. Pozv te p átele na kolá , který jste sami upekli!
St eda 7.2. 15.00 – 19.00 Velký úklid s duchovní hudbou. Farníci ob as sob .
St eda 7.2. 19.00 Literárn hudební ve er, tentokrát s názvem Ranec pohádek. P ipravil
Tomáš Jajtner.
tvrtek 8.2. a 22.2. 19.00 Modlitební spole enství. Koná se u Karmelitek v Jinonické 22.
Podrobn jší
informace
na
webu
VKH.
Kontaktní
osoba
Darja
Blokešová
(darja.blokesova@gmail.com)
Pond lí 12.2. Karneval na Karmelu. Naše spolupracovnice sestry Karmelitky zvou v 19.00
na mši sv. a poté na karneval ve svém sídle v Jinonické ul. 22 v Praze 5 - Koší ích. Vstupné kobliha. Masky a komické p evleky s sebou.
Pátek 16.2. 19.00 - 01.00 II.salvátorské soirée alias ples Akademické farnosti a VKH v KC
Novodvorská, Novodvorská 151, Praha 4 - Lhotka. Hrají: Los Amigos a Trombenik.
Na programu je p edtan ení, minidivadlo a bohatá tombola. Moderují Otakáro Maria Schmidt
a Jana Studni ková. Vstupenky jsou k dostání u knihovny za sakristií vždy po mši sv.
Ned le 18.2. 14.00 P i mši sv. vykonáme sbírku na Svatopetrský halé (okamžitá pomoc,
kterou disponuje Sv.Otec)
St eda 21.2. 18.00 Popelec um lc (tradi ní literárn hudební po ad p ipravil P emysl Rut).
19.00 Mše sv. (P ímý p enos eské televize)
1. ned le postní 25.2. 20.00 P i studentské mši sv. vstoupí tém 40 katechumen mezi
ekatele k tu.
Úterý 27.2. 20.00 – 22.42 Projekce unikátního dokumentu Philipa Gröninga o kartuziánském
klášte e Grande Chartreuse s názvem Die Grosse Stille (Velké ticho). N mecko 2005, 162
min. Dokument získal adu ocen ní (nejlepší evropský dokument).
St eda 28.2. 19.00 Filmový klub. Téma mírnost. Film Babettes gaestebud, Dánsko 1987,
režie Gabriel Axel, 102 min.

Další události roku 2007:
Sobota 10. 3. 16.00 – 19.00 Satelitní telemost s papežem Benediktem XVI. a s univerzitními
centry sv ta. Již podruhé budeme mít možnost v našem kostele virtuáln p ivítat Svatého

Otce. Bude se jednat o mariánskou vigilii a setkání vysokoškolských student s papežem
Benediktem XVI, na které budeme participovat t emi teními a modlitbou. Z naší strany
bohoslužbu povede kardinál Miloslav Vlk, pozváni jsou zástupci studentských center z celé
eské republiky. Centrum bohoslužby bude v ím , o ekáváme vstupy z Coimbry, Hong
Kongu, Kalkaty, Manchesteru, Tirany a Sofie. Celou událost budeme sledovat na
velkoplošném plátn
p ímo v kostele a krom
p ímého p enosu na televizi Noe
p edpokládáme i záznam eské televize.
St eda 18.4. Velikono ní benefi ní koncert naší scholy
Úterý 24.4. 19.00 Ekumenická bohoslužba ke Dni Zem s následnou debatou na ekologické
téma. Spolupo ádá ekologická sekce eské k es anské akademie.
Týden 12. - 18. 8. Rekolekce 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 únoru až b eznu 2007
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

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
pomoci k soust ed ní a dobré p íprav k modlitb a meditaci. Tento kurz je vhodný jak pro
za áte níky, 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 sebepoznání 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 . 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.
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