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SATELITNÍ TELEMOST S PAPEŽEM BENEDIKTEM XVI.
Sobota 10. 3. 15.30 – 18.30
Již podruhé budeme mít možnost v našem kostele virtuáln p ivítat Svatého Otce. Bude se
jednat o mariánskou vigilii a setkání vysokoškolských student , 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 setkání bude v ím ,
o ekáváme vstupy z Coimbry, Hong Kongu, Kalkaty, Manchesteru, Manily, Bologni, Turína,
Tirany a Krakova. 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.

KURZ ZÁKLADY VÍRY
Katechumeni: ned lní žehnání (od nyn jška tzv. skrutinia) pokra ují jako obvykle, v jejich
rámci prob hne p edání Creda a modlitby Ot enáš. P ipomínáme termín dodání k estního
zápisu, kopií rodného, p íp. oddacího listu do úterý 13.b ezna. K est, bi mování a 1.svaté
p ijímání prob hne na Vigilii Veliké noci 7.4. od 21.00. Sraz bude i s kmotry již v 19.00
v sakristii. Ve svatém týdnu bude možnost p istoupit k duchovnímu rozhovoru p ed k tem.
Bi movanci: víkendové setkání prob hne 30.-31.3. pravd podobn v ADCŽM Nazaret v Praze
- Kunraticích. Do 20.3. prosím odevzdejte bi movací zápis, v kopiích k estní, rodný a p íp.
oddací list. Ve svatém týdnu bude poslední možnost p ijmout svátost smí ení p ed
bi mováním. První sv.p ijímání t ch, kdo jej zatím neabsolvovali, bude na Zelený tvrtek.
Bi mování prob hne na 2.ned li velikono ní p i ve erní mši sv.

LATINSKÉ CHORÁLNÍ NEŠPORY
Od b ezna chceme ve spolupráci s odborníky (Ji í Hodina ze Scholy Benedicty) otev ít
možnost zp vu, p ípadn meditace v rámci latinských chorálních nešpor. U aktivních
ú astník se p edpokládá schopnost zp vu, p ípadn i znalost not, u ostatních sta í jen sluch.
Cílem by m lo být ztišení p ede mší sv., vyúst ním mohou být i chorální vícedenní exercicie.
P edpokládaný as: ned le od 19.30 v kostele. Úvodní sch zka zájemc prob hne v ned li
18.3. v 19.30 v sakristii.

KURZ PRO MINISTRANTY
Vzhledem k ídnoucímu zástupu ministrant vyhlašujeme vzd lávací a praktický kurz, který
za ne v úterý 17.4. po mši sv. a povede jej Andrej Kutar a. P edpokládáme 5 setkání a
záv re nou zkoušku znalostí. Kurz je otev en p edevším t m, kdo se cht jí aktivn podílet na

liturgii v našem kostele, také stávajícím ministrant m k dopln ní vzd lání, ovšem nebráníme
v ú asti jakémukoliv zájemci.

P

ÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ

Stejn jako v minulých dvou letech i letos bude probíhat hromadná p íprava na manželství.
Tentokrát po ínaje 15.kv tnem každé úterý od 20.00. Odborníci ve svých oborech vás
seznámí s pohledem k es anství na instituci manželství, s manželským kanonickým právem,
s psychologií a spiritualitou manželství. P ihlašovat se je možné pouze e-mailem na adrese
nejsvetejsi.salvator@volny.cz, v p edm tu uvád jte: priprava na manzelstvi.

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.

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.

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. S.Pasquero), ve st edu 17-19h (P. V.Romero)
a ve tvrtek 17.00 – 20.00 (22.00) (P. A.Barbero)

pravidelný program:
pond lí 17-18.30 anglická konverzace (Platné ská 4)
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 )
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tvrtek 1.3., 15.3. a 29.3. 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 4.3. 14.00 P i mši sv. vykonáme sbírku na Arcidiecézní charitu
Ned le 4.3. 21.00 Kafe po mši. Pozv te své p átele na bábovku, kterou jste upekli.
Úterý 6.3. 19.00 Studentskou mši sv. doprovodí naše schola. Poté p ednáška na téma
Svátost smí ení (T.Halík)
St eda 7.3. 14.00 – 18.00 Úklid kostela s duchovní hudbou. Farníci sob . D kujeme.
tvrtek 8.3. a 22.3. 19.00 Otev ené modlitební spole enství. Koná se u Karmelitek
v Jinonické 22. Podrobn jší informace na webu VKH. Kontaktní osoba Darja Blokešová
(darja.blokesova@gmail.com)
Sobota 10. 3. 15.30 – 18.30 SATELITNÍ TELEMOST S PAPEŽEM BENEDIKTEM XVI.
Úterý 13.3. 20.00 P ednáška P.Josefa H ebíka ThD. na téma Obtížná místa v Bibli.
St eda 14.3. 19:00 Debata o unikátním celosv tovém projektu Fair Trade. Projekt zapojil již
velké množství sv tových obchodník a zaru uje, že výrobky, které si s touto zna kou

zakoupíte (u nás jde p edevším o kávu nebo o okoládu) nebyly získány za cenu zneužití
d tské práce nebo vyko is ování novodobých "otrok ". P ipravila Monika Žáková
(monikazakova@seznam.cz)
Ned le 18.3. 19.30 Úvodní sch zka zájemc o latinské chorální nešpory v sakristii.
Úterý 20.3. 20.00 Palestinští k es ané na pozadí izraelsko - palestinského konfliktu.
P ednáška Mgr.Moniky Šlajerové a Vojt cha Kolá e.
St eda 21.3. 19:00 Literárn -hudební ve er. Rubáš sv tla (Postní meditace s poezií
Bohuslava Reynka). P ipravil Tomáš Jajtner (tomas.jajtner@seznam.cz).
Víkend 23. - 25.3. Postní duchovní obnova pro farnost v Praze – Vino i. Vede P.Ladislav
Štefek ISch. P ihlášky e-mailem, v p edm tu uvád jte „vinor“
Úterý 27.3. 20.00 Poslední otev ená debata v rámci Základ víry
St eda 28.3. 19:00 Filmový klub. Téma spravedlnost. Film: Der Neunte Tag, N mecko /
Lucembursko/ R, 2004, 98 min.
Pá – So 30. - 31.3. Víkendové setkání bi movanc .
Kv tná ned le 1.4. Pou do Sv. Jana pod Skalou. Sraz na Hlavním nádraží u pokladen
v 8.15, možnost p istoupit na Smíchovském nádraží v 8.33. Ze Srbska budeme pokra ovat
rozjímavou p ší poutí s n kolika zastaveními. P ed polednem bude možnost prohlédnout si
poutní místo, spojené se sv. Ivanem (kostel, poustevna). Ob d bude podle podmínek bu
v místní restauraci nebo ve Svatojánské koleji.
Kv tná ned le 1.4. Na bohoslužby si prosím p ineste vlastní ratolesti. Za átek na nádvo í.
21.00 „Kafe po mši“.
Úterý 3.4. 20.00 P ednáška na téma Liturgie Velikonoc (P.Zden k Králík)
St eda 4.4. 14-17 P edvelikono ní gruntování. Farníci sob .
St eda 4.4. 17.00 Kající bohoslužba, poté možnost svátosti smí ení nebo duch. rozhovoru
Zelený tvrtek 5.4. 18.00 Mše sv. na památku Ve e e Pán
Velký pátek 6.4. 18.00 Velkopáte ní ob ady s uctíváním k íže
Bílá sobota 7.4. 21.00 Vigilie - mše sv. s liturgií k tu
Ned le 15.4. 20.00 Bi mování
St eda 18.4. Velikono ní benefi ní koncert naší scholy
tvrtek 19.4. 18.00 -23.00 Noc literatury. Ve ejné tení text Jorge Luise Borgése v krypt .
Po ádají eská centra.
Sobota 21.4. Celodenní Salvátorský fotomaraton.
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.
Další události roku 2007:
Noc otev ených kostel - Bude se v pátek 18.kv tna konat, pokud najdeme zájemce
ochotné pomoci s p ípravou.
Svátek soused – bude se ve st edu 30.kv tna konat, pokud najdeme zájemce ochotné
pomoci s p ípravou.
Týden 12. - 18. 8. Rekolekce pro rodiny ve Št kni u Písku. Vedou P.Ladislav Štefek
a P.Zden k Králík. P ihlášky a podrobné informace e-mailem, p edm t: steken

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 .

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.

JEDNODENNÍ REKOLEKCE U SESTER KARMELITEK
Také pro n které letošní Postní soboty (3.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4.) nabízíme možnost
individuálních jednodenních rekolekcí v klášte e karmelitek v Jinonické ul. 22. v Praze 5 –
Koší ích. Je možné kdykoliv mezi 9 - 17 hodinou p ijít do kláštera a v novat se modlitb ,
duchovní etb i odpo inku. Ml ení je jediná podmínka, která se na p íchozí klade, každý
m že využít as dle svého uvážení, krom kaple jsou k dispozici i další místnosti a kuchy ka.
Pokud se o sebe postaráte sami, není t eba se hlásit p edem, pouze kdybyste stáli o
duchovní rozhovor, p íp. o n jaký „tip“, jak vámi zvolený as strávit, prosíme, abyste se ozvali
p es obvyklou exerci ní adresu (exercicie@hotmail.com).
Dále zveme na další ve ery spole né etby z d l klasik velkých duchovních tradic,
v b eznu ve st edy 14. a 28., vždy od 19h. Pokra ujeme spisem Hrad v nitru od Terezie z
Ávily. Jedná se o cca 25minutovou tichá i doprovázenou meditaci, pak kontinuální tení textu
s komentá em a diskuzí.
Více na www.cestanahoru.org

Termíny duchovních cvi ení v b eznu 2007
9. - 11. 3. (pá-ne) Víkend mezi duší a Duchem (enneagram)
21. - 25. 3. (st-ne) Filmové exercicie

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.
Další informace získáte na adrese exercicie@hotmail.com i na tel. 257 21 24 26 (s.Denisa).
P ihlašuje se pouze e-mailem na uvedené adrese, v “p edm tu” uvád jte název kurzu.

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.
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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
Salvatore. m sí ník. Za obsah odpovídá: Mgr.Martin Stan k a auto i p ísp vk . Dáno do tisku 3.3. 2007 Náklad 700 ks. Zdarma.
Kontakt: K ižovnické nám.2 Praha 1, 110 00. tel.: 222 221 339 e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz, www.salvator.farnost.cz
© 2007

