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Vážení a milí,
studenti i nestudenti, v rní salvátorníci i nov p íchozí, bu te srde n vítáni v naší farnosti a
p ejeme vám požehnaný akademický rok.
Do letošního roku p icházíme mohutn posíleni, a to hned o dva nové kaplany – P.Marka
„Orko“ Váchu, který p ichází z Brna u it krom jiného na III.léka skou fakultu a P.Pavla
Petrašovského, rodilého Domažli ana, jenž za íná svá doktorská studia na KTF UK. Naši
italští kaplani – P. Andrea Barbero a P.Stefano Pasquero také zatím setrvávají, takže již
druhým rokem se naše farnost m že t šit z p ti lenného kn žského „týmu“.
Program farnosti tak z stává zachován tak jako v minulých letech; co se osv d ilo, z stává,
n které dobré nápady bude však t eba oživit. To je výzvou i pro vás, milé farníky – sou asné
i budoucí lektory, ministranty , koordinátory akcí a projekt , abyste se nebáli p iložit ruku
k dílu, p ijít s novými nápady, zapojit se do stávajících projekt . P edstava „líhn “
spolupracovník kdesi v rohu sakristie je opravdu jen pohádkou. Proto se na našem webu
budou postupn objevovat prosby o podporu toho kterého projektu, akce nebo innosti.
Proto bychom cht li i pod kovat všem, kdo p išli uklízet kostel ( 6 svatých pomocník ), neb
v minulém semestru již nechodil tém nikdo.
Slavnostním za átkem roku nám bude mše sv. v úterý 2. íjna v 19 hodin, na které p islíbili
ú asti n kte í d kani pražských fakult, a také koncelebranti – akademici. Po mši sv. jste
srde n zváni na malé ob erstvení do sakristie, v jehož rámci se p edstaví tém všichni, kdo
mají na starosti n jaké farní aktivity.
Tedy p ejeme vše dobré a hlavn : Veni Creator Spiritus!
Vaše akademická farnost

ZPRÁVY
-ad topení v kosteleb hem prázdnin se postupn realizovala II.etapa projektu vyh ívání lavic, tedy p ivedení
elekt iny p es k r do hlavní lodi a díky dobré firm se dílo tém zda ilo; ješt zbývá pár
drobností.
-ad rekonstrukce varhanz Ministerstva kultury jsme obdrželi informaci, že náš projekt erpání pen z na kompletní
rekonstrukci varhan z Norských fond se bohužel umístil až na 50.míst z celkového po tu asi
250. (22 jich bylo p ijato). Tedy snad nap esrok.

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

Po ínaje úterým 9. íjna otevíráme op t kurz p ípravy na k est, bi mování a první sv.p ijímání,
který vyvrcholí k tem na Velikonoce 2009. P íprava na bi mování bude op t dvourychlostní - ti,
kdo b žn chodí ke svátostem, budou po absolvování ásti kurzu bi mováni již na Velikonoce
2008, ostatní, pro které je kurz prvním uvedením do víry, až o rok pozd ji.
Setkání budou probíhat vždy v úterý po mši sv. (tedy cca od 20.00) v sakristii. Není t eba se
p edem p ihlašovat, zápisy budou probíhat do konce íjna vždy b hem p ednášek.

VÝSTAVA V NAŠEM KOSTELE
V ned li 7. íjna zahájí v sakristii vernisáží a úvodním slovem P.Ji ího epla výstava soch
Václava esáka. Výstava bude instalována jako tradi n na ochozech našeho kostela a bude
p ístupná až do konce íjna vždy p lhodinu p ed a po ned lních bohoslužbách, v úterý pouze
p ed bohoslužbou.
NO NÍ POU NA SVATOU HORU

Bratrstvo Svatého Srdce a Akademická farnost vás zvou na tradi ní No ní pou na Svatou
horu u P íbrami, která se koná z pátku 12.10. na sobotu 13.10. 2007. Sraz ú astník je u
autobusu . 129 odjížd jícího ze Smíchovského nádraží v 19.10 do zastávky Ban , kde se lze
také p ipojit. Odtud vyrážíme v cca 19.30.
Pou se koná za každého po así, po cest není možnost ob erstvení krom za átku a konce
trasy. P izp sobte tedy tomuto faktu své vybavení (hlavn boty). Mén zdatní ú astníci mohou
odjet d íve posledním autobusem z itky i prvním ranním z Dob íše zp t do Prahy. P íchod
na Svatou Horu u P íbrami o ekáváme v dopoledních hodinách, odkud se po tiché meditaci,
p ípadn ú asti na n které ze mší odebereme na autobus do Prahy.
Tradice této pouti sahá minimáln do 50. let, kdy se studenti rozhodli putovat v noci, aby
nebudili pozornost policie. P vodn vedla trasa z Jílového u Prahy, kde p sobil sp átelený
fará . Po povodních v roce 2002 hledala skupina, která tradici pout p evzala alternativní trasu
kv li uzav enému mostu ve Št chovicích. Od té doby se chodí po h ebeni Brd po trase Praha
– Ban – Skalka – Stožec – P íbram. Celá cesta m í cca 55 km a v tšinou vede po lesních
cestách. Existují názory, že práv tudy vedla tradi ní poutní trasa z Prahy na Svatou horu.

MOŽNOST POBYT

NA FA E V DOBRŠI

Ve spolupráci s farností v Dobrši u Strakonic jsme získali možnost pobyt na místní fa e, kam
již léta jezdí individuáln n kte í naši farníci. Fara pojme zatím maximáln 15 lidí, ovšem
kapacitn by m la v budoucnosti sloužit i v tšímu po tu zájemc . Plánujeme zde konat
rekolekce, exercicie, týdenní pobyty, váno ní, velikono ní a prázdninové pobyty, faru mohou
využívat i rodiny s v tšími d tmi (pouze sprcha).

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
Nachází se v chodb za sakristií a nabízí cca 2000 svazk p evážn náboženské literatury.
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 .

INZERCE
P ijmeme paní na úklid na cca 6h týdn . Hlásit se m žete v sakristii. D kujeme.

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 12.30 mše sv. v krypt (slouží P.Petrašovský; vchod z nádvo í Klementina)
tvrtek 20.00 adorace s možností svátosti smí ení nebo duchovního rozhovoru
další zpov dní pohotovost ve st edu 17-19h (P. P.Petrašovský)

pravidelný program:
úterý 20.00 Kurz Základy víry v sakristii; tichá meditace v krypt
tvrtek 17.30 – 18.30 n m ina, 18.30 – 20.00 n mecká konverzace (Platné ská 4)
ned le 30.9. 20.00 Mši sv.doprovodí sbor z N mecka (Germania Bischofsheim) Zazní díla
W.A. Mozarta, A. Brucknera a J.S. Bacha.
úterý 2.10. 19:00 Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku 2007/2008,
kterou doprovodí salvátorská schola. Po bohoslužb následuje "kafe po mši" v sakristii, kam
jsou zváni nov p íchozí. P edstaví se veškeré aktivity studentské farnosti.
st eda 3.10. 19:00 Vítání ob ánk (akademické obce) Je ur eno zejména student m
prvních ro ník a p edstaví se na ní Vysokoškolské katolické hnutí a mnohé další aktivity
kolem Salvátora. Doprovázet bude epesní jazzová hudba.
ned le 7.10. 21.00 Zahájení výstavy soch Václava esáka. Úvodní slovo P.Ji ího

epla.

úterý 9.10.17.00 Mezináboženské setkání v kostele Nejsv.Salvátora. Promluví anglikánský
duchovní prof.David Martin, imám Mohamed Bashar Arafat a rabín Aaron Wolf. Moderuje
Tomáš Halík. P ipravilo Forum 2000 ve spolupráci s naší farností.
úterý 9.10. 20:00 Po studentské bohoslužb zahajuje kurz Základy víry, který je ur en
p edevším vážným zájemc m o k est, bi mování a první sv.p ijímání.
pátek 12.- sobota 13.10. No ní pou na Svatou Horu (více viz aktuality)
st eda 17.10. 19.00 Debatní ve er s pastorem Christopherem Obua Ogwettou
ze Súdánu, který byl nucen uprchnout do Evropy pro své náboženské p esv d ení.

listopad
pátek 2.11. 20:00

Bohoslužba za zem elé ( Requiem )

víkend 2. - 4.11. Víkend pro prváky na fa e v Jitrav
úterý 13.11. 20.00 Diskusní ve er na téma: Církev a moderní um ní. Hlavním hostem bude
P.Friedhelm Mennekes SJ. Moderuje Tomáš Halík a Norbert Schmidt. Ve spolupráci s redakcí
revue Salve ( íslo 1/07 - teologie (a) um ní).
pátek 16.11. 20.00 Slavnost sv tla (Modlitba Taizé se zp vy)
ned le 25.11. 21:00 po studentské mši sv. v sakristii koncert folkrockové formace Acoustic
Celebro (M.Tomeš, T.Mesany, M.Štec)

Duchovní cvi ení a rekolekce
Meditace v krypt

Máte možnost p ipojit se každé úterý po ve erní mši (cca od 20.10 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 (na Karmel – Jinonická 22, Praha 5),
a to vždy ve st edu jednou za dva týdny vždy od 19h. Pokra ujeme spisem Hrad v nitru od
Terezie z Ávily. Jde o cca 25 minutovou tichou i doprovázenou meditaci, pak kontinuální
tení textu s komentá em a diskuzí. Více na www.cestanahoru.org
Termíny rekolekcí a duchovních cvi ení íjen - prosinec 2007
2.-4.11. (pá-ne)
24.11.so
30.11.-2.12.(pá-ne)
12.-16.12.(st-ne)

Víkend mezi duší a Duchem
A.Tarkovskij: Andrej Rublev.
Kontemplativní víkend
Chorální exercicie

2.-4.11. (pá-ne) Víkend mezi duší a Duchem. Rekolekce 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 jsou 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. Kurs p ipravujeme ve spolupráci s P. Františkem
Hylmarem SJ a prof. Vladimírem Smékalem z brn nské Fakulty sociálních studií.
24.11. so A. Tarkovskij: Andrej Rublev. Jednodenní rekolekce prob hnou na Karmelu Edith
Steinové. Skupinová meditace s filmem A. Tarkovského. Host: V. Suchánek.
(Pozor, koná se v Praze, na Karmelu Edith Steinové, Jinonická 22)
30.11.-2.12. (pá-ne) Kontemplativní víkend je praktický kurz spole ných a individuálních
meditací v tichu s n kterými prvky z duch. cvi ení podle indického jezuity A. de Mella), které
mají napomoci k soust ed ní a dobré p íprav k modlitb a meditaci. 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 pouze as a místo, kde by d íve nabyté
znalosti znovu uvedli do své modlitební praxe.
12.-16.12. (st-ne) Chorální exercicie. P ipravujeme ve spolupráci se Schola Benedicta.
Program bude dále up esn n.
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 velké slevy). Další informace m žete získat na adrese
exercicie@hotmail.com i na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). P ihlašuje se pouze e-mailem
na adrese exercicie@hotmail.com.

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: St 17 – 19h, t 20 – 22h

Naši dárci

Velice d kujeme za podporu aktivit akademické farnosti.
spo itelny: 1 9 3 3 8 8 2 3 2 9 / 0 8 0 0

íslo našeho ú tu u

eské
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