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MOŽNOST POBYTŮ NA FAŘE V DOBRŠI
Ve spolupráci s farností v Dobrši u Strakonic připravujeme možnost pobytů na místní faře,
kam již léta jezdí individuálně někteří naši farníci. Fara pojme zpočátku maximálně 20 lidí,
ovšem kapacitně bude v budoucnosti sloužit i většímu počtu zájemců. Alespoň zpočátku bude
potřebné se formou brigády přičinit o uvedení fary do provozu. Stavebně je v dobrém stavu,
donedávna byla obývaná, jedná se tedy spíše o úklid a drobné přípomoce. Nachází se
v nádherné přírodě Pošumaví, na kraji vesnice, která čítá 30 obyvatel, patří k ní dva překrásné
románské kostely. Naše farnost spolupracuje na projektu využití fary také se Sdružením za
obnovu Dobrše. Plánujeme zde konat rekolekce, exercicie, týdenní pobyty, vánoční,
velikonoční a prázdninové pobyty, faru mohou časem využívat i rodiny s dětmi.
První brigádu slavnostně vyhlašujeme na víkend 8.-10.června. Koordinátor akce Martin
Staněk s radostí přijme vaše nadšené přihlášky osobně i mailem. S sebou karimatku, spacák.

VÝSTAVY V NAŠEM KOSTELE
Po výstavě fotografií ze soutěže Fotomaraton, kterou můžete shlédnout do 30.května,
přivítáme na galerii kostela Jana Maříka, člena Asociace jihočeských výtvarníků, s výstavou
intarzovaných meditativních obrazů s názvem Okouzlení dřevem. Srdečně vás zveme na
vernisáž v neděli 3.června v 15 hodin do sakristie. Zahájení doprovodí hudbou a zpěvem
manželé Radovi. Výstava bude přístupná v neděli vždy půlhodinu před a po bohoslužbě,
v úterý pouze před bohoslužbou, a potrvá do konce července. Souběžně budou autorovy
obrazy vystaveny také v Jindřišské věži.

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Milovníkům pohybu nabízíme floorbal, a to každou sobotu od 14:00 v ZŠ Barikádníků
ve Strašnicích. Hokejka je potřeba vlastní. Doporučujeme informovat se na e-mailu
lazarove@seznam.cz, či na mobilu: 775680625.

ADOPCE NA DÁLKU
Na školné pro naše adoptivní indické děti Krishnu Bhóvi či Suvasini Madike můžete přispět
v kostele do speciální kasičky, kde naleznete i podrobnější informace o celém projektu.

Duchovní cvičení a rekolekce
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.
Zveme i na večery společné četby z děl klasiků velkých duchovních tradic, v červnu ve
středy 6. a 20., vždy od 19h. Pokračujeme spisem Hrad v nitru od Terezie z Ávily. Jedná se
o cca 25 minutovou tichou či doprovázenou meditaci, pak kontinuální čtení textu
s komentářem a diskuzí.
Více na www.cestanahoru.org

Termíny duchovních cvičení v červnu až září 2006
1.- 3.6. (pá-ne) Kontemplativní víkend
29.6.-5.7.(pá-čt) Kontemplativní exercicie
24.-31.8. Uspořádat si život

19.-23.9. Filmové exercicie

24.-29.9. Ekumenické exercicie

1.- 3.6. (pá-ne) 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
dobrému vstupu do modlitby a meditace. 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. Kurz je určen všem zájemcům.

29.6.-5.7.(pá-čt) Kontemplativní exercicie. Jde o intenzivní praktický úvod do
kontemplativní modlitby v přísném mlčení a soustředění. Počet účastníků je omezen a k
přihlášení je nutný včasný předchozí rozhovor.

24.-31.8. Uspořádat si život. Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na rozlišování

vlastního místa ve světě. Předpokladem je znalost základních principů exercicií (tj. nemělo by
jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen, při přihlašování je nutno zmínit
motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF.

19.-23.9. Filmové exercicie. Připomínáme, že jde především o meditace nad filmy, nikoliv
o diskuze či přednášky Exercicie se konají v mlčení, s možností intenzivního individuálního
doprovázení (další informace viz www.cestanahoru.org, rubrika exercicie). Tento kurz
doprovází Denisa Červenková, CSTF a mimořádně také Jan Regner SJ.

24.-29.9. Ekumenické exercicie. Na duchovní cvičení, které vyšly z iniciativy kazatelů

Českobratrské církve evangelické, zveme letos kromě vás salvátorských také členy jiných
evangelických církví, kteří chtějí strávit společně několik dní ticha a meditace v kolínském
klášteře. Doprovázejí Jan Regner SJ a Denisa Červenková CSTF.

Pokud není uvedeno jinak, kurzy doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové.
Všechna vícedenní duchovní cvičení se 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)

KNIHOVNA BETÁNIE
Provozní doba: úterý 18.30 – 19.00 a 20.00 – 20.30 h; neděle 21.00 – 21.30 h.
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.
Během akademických prázdnin bude knihovna uzavřena, vypůjčené knihy prosím vracejte do
konce června, další výpůjčky budou mít 3 měsíční výpůjční lhůtu.

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.

Naši dárci

Velice děkujeme za podporu aktivit akademické farnosti. Číslo našeho účtu u České
spořitelny: 1 9 3 3 8 8 2 3 2 9 / 0 8 0 0

Z KALENDÁŘ E F ARNO ST I a k lub u Be tá ni e ( 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. S. Pasquero), ve středu 17-19h (P. V.
Romero) a ve čtvrtek 17.00 – 20.00 (22.00) (P. A. Barbero)
pravidelný program:
úterý 20.00 tichá meditace v kryptě
středa 16.30 - 18.00 italská konverzace (Platnéřská 4)
čtvrtek 17.30 – 18.30 němčina, 18.30 – 20.00 německá konverzace (Platnéřská 4)

ČERVEN

2007

Neděle 3.6. 15.00 Vernisáž výstavy Jana Maříka s názvem Okouzlení dřevem
(meditativní intarzované obrazy).
21.00 Kafe po mši. Pozvěte své přátele na koláč, který jste sami upekli.
!!!Úterý 5.6. 14 – 18.30 Úklid kostela s duchovní hudbou. Farníci sobě.
Úterý 5.6. 20.00 Spiritualita partnerského života (P.MUDr.Zdeněk Králík ISch.)
Čtvrtek 7.6. 19.00 Mše sv. (Slavnost Těla a Krve Páně), po ní obvyklá adorace.
Čtvrtek 7.6. 19:00 Teologický seminář. Probíhá v klášteře sester Karmelitek
v Jinonické 22 v Praze 5. Otevřen všem zájemcům o hlubší proniknutí do zákrutů
reflektované víry. Kontaktní osoba tomas.jajtner@seznam.cz
Víkend 8.-10.6. Brigáda na faře v Dobrši. Viz aktuality.
Neděle 10.6. 20.00 Loučení s P.Zdeňkem Králíkem
v sakristii, při níž zahraje skupina Marcipán)

(Mše sv., po ní rozlučka

Úterý 12.6. 20.00 Studentskou mši sv. doprovodí naše schola
Po mši sv. přednáška Komunikace v partnerských vztazích (PhDr.Petr Goldmann)
Úterý 19.6. 20.00 Předsvatební administrativa s svatební obřad (Mgr.Martin Staněk)
Neděle 24.6. 14.00 Při mši sv. vykonáme sbírku na bohoslovce

DALŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007:
Červenec – září - bohoslužby pouze v neděli ve 20.00
Týden 12. - 18. 8. Rekolekce pro rodiny ve Štěkni u Písku. Vedou P.Ladislav Štefek
a P.Zdeněk Králík. Přihlášky a podrobné informace e-mailem, předmět: steken
Víkend 28.9.-30.9 Společný víkend VKH - o prodlouženém zářijovém víkendu se koná
setkání Vysokoškolského katolického hnutí a jeho přátel na faře v Dobrši poblíž
Strakonic. Zveme všechny, kdo chtějí poznat nové lidi a zapojit se do činnosti VKH.
Kontaktní osoba: Veronika Hekelová (verhe@seznam.cz)
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