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O Velikono ní Vigilii jsme mohli op t zažívat ten krásný okamžik rodící se církve, to když bylo
k t no a bi mováno našich 37 katechumen , sympatických mladých lidí, kte í asto po
úporném hledání našli svoji cestu. Prosíme podpo te je svými modlitbami i konkrétním
zp sobem, aby se na stezkách tohoto sv ta neztratili.
MS

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 PRVNÍ POMOCI

ada z nás již absolvovala t eba i n kolik kurz první pomoci a p esto si nedokážeme
p edstavit, co bychom d lali, kdyby šlo skute n o život. Práv kv li tomu si p ichystal
salvátorský P írodov dn -medicínský cech zcela originální kurz první pomoci, p i kterém si
každý bude moci nacvi it život zachra ující úkony a celkov zvládat kritické situace. K
osvojování základních návyk a postup bude využito originálních technik simulací spolu s
interaktivními seminá i.
II. ást: st eda 2. kv tna v 19:00
Koná se v sakristii kostela Nejsv. Salvátora. Kurz je otev en všem zájemc m, není t eba se
p ihlašovat. Po ádá Vysokoškolské katolické hnutí Praha. info: jirkasedo@seznam.cz

VÝLET DO OKOLÍ SLAPSKÉ P

EHRADY - ÚTERÝ 8.5.

Jako každý rok na ja e, i letos po ádáme zajímavý výlet. Tentokrát po okolí Slapské p ehrady,
a je opravdu na co se t šit. Prohlédneme si hráz ve Št chovicích, projedeme se parníkem po
p ehrad a projdeme se Povltavskou stezkou.
Program: Sraz na Hlavním nádraží v 8:20, odjezd vlakem do Petrova u Prahy. Pak p šky do
Št chovic, parníkem do T ebenic, ob d v místní restauraci. P ší cesta Povltavskou stezkou
zpátky do Št chovic, odtud autobusem do Prahy (p edpokládaný návrat kolem 19:00).
Kontaktní osoba Pavel Ko ica (pkocica@seznam.cz)

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 (P. ThDr.
Michael Slavík, JUDr. ing. Marie Kolá ová, PhDr. Petr Goldman, P. MUDr. Zden k Králík) vás
v 6 setkáních seznámí s pohledem k es anství na instituci manželství, s manželským
kanonickým právem, s psychologií a spiritualitou manželství. P ihlašovat se je možné pouze emailem 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.

UPOZORN

NÍ

Prosíme v nujte p i ú asti na bohoslužbách i farních akcích zvýšenou pozornost svým
osobním v cem. V poslední dob jsme zaznamenali n kolik p ípad krádeží. Nenechávejte si
prosíme své v ci v lavici, když odcházíte ke sv.p ijímání, p ípadn ke svátosti smí ení.
Dovolujeme si také upozornit, že cca 45 letý vysoký muž, žebrající po bohoslužbách s rukou
zastr enou v rukávu p ed kostelem (nikoliv sedící zarostlý muž), v našem kostele již po léta
vykrádá kasi ky nebo se o to po jejich renovaci alespo pokouší. V p ípad , že byste takové
jeho chování zaregistrovali, nebojte se jej vykázat, p ípadn hned informujte kostelníka.

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.
Zveme i na ve ery spole né etby z d l klasik velkých duchovních tradic, v kv tnu ve
st edy 9. a 23., vždy od 19h. Pokra ujeme spisem Hrad v nitru od Terezie z Ávily. Jedná se
o cca 25 minutovou tichou i doprovázenou meditaci, pak kontinuální tení textu
s komentá em a diskuzí.
Více na www.cestanahoru.org

Termíny duchovních cvi ení v kv tnu až srpnu 2006
6.-8. 5. (ne-út!) Víkend mezi duší a Duchem
18.-20. 5. (pá-ne) Kontemplativní víkend p edevším pro nov pok t né
1.- 3.6. (pá-ne) Kontemplativní víkend
29.6.-5.7.(pá- t) Kontemplativní exercicie
24.-31.8. Uspo ádat si život
Tyto víkendové rekolekce i delší duchovní cvi ení jsou po ádány zejména pro ty z nás, kte í
hledají hlubší zp soby modlitby, ale neví, jak na to, a cht li by ud lat krok dál, jejich ú elem je
nabídnout uvedení a pomoc na této cest .

6.-8. 5. (ne-út!) 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
prof. Vladimírem Smékalem z brn nské Fakulty sociálních studií.

1.- 3.6. (pá-ne) 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

dobrému vstupu do modlitby a meditace. 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. Kurz je ur en všem zájemc m.

29.6.-5.7.(pá- t) Kontemplativní exercicie. Jde o intenzivní praktický úvod do

kontemplativní modlitby v p ísném ml ení a soust ed ní. Po et ú astník
p ihlášení je nutný v asný p edchozí rozhovor.

je omezen a k

24.-31.8. Uspo ádat si život.

Intenzivní ignaciánské exercicie zam ené na rozlišování vlastního místa ve sv t .
P edpokladem je znalost základních princip exercicií (tj. nem lo by jít o první exercicie v
život ), po et ú astník je omezen, p i p ihlašování je nutno zmínit motivaci k ú asti na kurzu.
Doprovází František Hylmar SJ a Denisa ervenková CSTF.
Pokud není uvedeno jinak, kurzy doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové.
Všechna vícedenní duchovní cvi ení se konají v exerci ním dom jezuit v Kolín (bývalém
kapucínském klášte e). Cena za noc v jedno/dvou l žkových pokojích s plnou penzí je 250 K
(jsou ovšem možné i slevy). Další informace m žete získat na adrese exercicie@hotmail.com
i na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).

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:
úterý 20.00 tichá meditace v krypt
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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TEN

2007

St eda 2.5. 14-19h Úklid kostela s duchovní hudbou. Farníci sob .
19:00 Kurz první pomoci – 2. ást. Kontaktní osoba jisedo@seznam.cz
tvrtek 3.5. a 17.5. 19.00 Otev ené modlitební spole enství. Koná se u Karmelitek
v Jinonické
22.
Podrobn jší
informace
na
webu
VKH.
Kontaktní
osoba
darja.blokesova@gmail.com
Ned le 6.5. 21.00 Kafe po mši. Pozv te své p átele na kolá , který jste sami upekli.
Úterý 8.5. Výlet do okolí Slapské p ehrady. Sraz na Hlavním nádraží v 8:20, odjezd vlakem
do Petrova u Prahy. Kontaktní osoba Pavel Ko ica (pkocica@seznam.cz)
St eda 9.5. 19:00 Vzd lávací ve er aneb Cechy cech m. O zajímavých tématech ze svých
obor hovo í lenové salvátorských cech .. Kontaktní osoba monikazakova@seznam.cz
tvrtek 10.5. a 24.5. 19:00 Teologický seminá . Probíhá v klášte e sester Karmelitek
v Jinonické 22 v Praze 5. Otev en všem zájemc m o hlubší proniknutí do zákrut reflektované
víry. Kontaktní osoba tomas.jajtner@seznam.cz

Ned le 13.5. 14.00 P i mši sv. vykonáme sbírku na Arcidiecézi
15.00 Po mši sv. vyhlášení výsledk
výstavy nejlepších fotografií.

Salvátorského fotomaratonu a vernisáž

21:00 Po ve erní mši sv.: Jak nalézt cestu k postiženým lidem?
(P edstavení komunity Archa, která se po vzoru svého zakladatele J.Vaniera v nuje
postiženým lidem – debata s Ivanem Folettim, asistentem komunity ve Francii).
Kontaktní osoba monikazakova@seznam.cz
Úterý 15.5. Studentskou mši sv. doprovodí naše schola.
20.00 Po mši sv.: K es anský pohled na manželství (Mons.ThDr. Michael Slavík)
St eda 16.5. 19. 00 "Ví ení... (prachu)" - ve er salvátorských autor
Kontaktní osoba tomas.jajtner@seznam.cz

poezie a hudby.

tvrtek 17.5. 19.00 Mše sv. (Slavnost Nanebevstoupení Pán ), po ní obvyklá adorace.
Úterý 22.5. 20.00 Kanonické manželské právo (JUDr.Ing.Marie Kolá ová)
St eda 23.5. 19:00 Filmový klub. Million Dollar Hotel, Wim Wenders, BRD-GB-USA 2000,
Scéná : Bono Vox . Kontaktní osoba jozef@murin.net
Ned le 27.5. 20.00 Mši sv. doprovodí legendární salvátorská schola
Úterý 29.5. 19.00 Mši sv. doprovodí slavná Schola Salvatorensis
20.00 Po mši sv.: Psychologie manželství (PhDr.Petr Goldmann v rámci Cyklu o manželství)
DALŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007:
Úterý 5.6. 20.00 Spiritualita partnerského života (P.MUDr.Zden k Králík ISch.)
tvrtek 7.6. 19.00 Mše sv. (Slavnost T la a Krve Pán ), po mši obvyklá adorace
Ned le 10.6. 20.00 Lou ení s P.Zde kem Králíkem (Mše sv., po ní rozlu ka v sakristii)
Úterý 12.6. 20.00 Komunikace v partnerských vztazích (PhDr.Petr Goldmann)
Úterý 19.6. 20.00 P edsvatební administrativa s svatební ob ad (Mgr.Martin Stan k)
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: úterý 18.30 – 19.00 a 20.00 – 20.30 h; ned le 21.00 – 21.30 h.
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.

Naši dárci
Velice d kujeme za podporu aktivit akademické farnosti.
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