Duchovní cvičení a rekolekce
Meditace v kryptě
Máte možnost připojit se každé úterý po večerní mši (cca od 20.10 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.
Termíny rekolekcí a duchovních cvičení listopad - prosinec 2007
2.-4.11. (pá-ne) Víkend mezi duší a Duchem. Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti s
cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další
sebedotváření. K sepoznání jsou použity nové psychodiagnostické metody (např. enneagram)
a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými
poznatky mohou dále pracovat. Kurs připravujeme ve spolupráci s P. Františkem
Hylmarem SJ a prof. Vladimírem Smékalem z brněnské Fakulty sociálních studií.
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24.11. so A. Tarkovskij: Andrej Rublev. Jednodenní rekolekce proběhnou na Karmelu
Edith Steinové. Skupinová meditace s filmem A. Tarkovského. Host: V. Suchánek.
(Pozor, koná se v Praze, na Karmelu Edith Steinové, Jinonická 22, Praha 5)
30.11.-2.12. (pá-ne) Kontemplativní víkend je praktický kurz společných a individuálních
meditací v tichu s některými prvky z duch. cvičení podle indického jezuity A. de Mella), které
mají napomoci k soustředění a dobré přípravě k modlitbě a meditaci. 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 pouze čas a místo, kde by dříve nabyté
znalosti znovu uvedli do své modlitební praxe.
12.-16.12. (st-ne) Ignaciánské exercicie s žalmy
Ohlašujeme změnu kurzu: 12.-16. prosince 2007 se v kolínském exercičním domě
neuskuteční Chorální exercicie, nýbrž Ignaciánské exercicie s žalmy. Chorální exercicie jsou
z organizačních důvodů přeloženy na dobu postní. Exercicie s žalmy jsou kurs individuálních
exercicií, podnětem k meditaci při nich budou biblické žalmy. Nebudou chybět ani ostatní
typické prvky ignaciánských exercicií, tj. ticho, individuální doprovázení, individuální meditace,
liturgie ranních a večerních chval. Doprovází Petr Havlíček 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 velké slevy). Další informace můžete získat na adrese
exercicie@hotmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem
na adrese exercicie@hotmail.com.
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Autorský večer II.
na téma Píseň písní se uskuteční v pondělí 12. listopadu 2007 na Karmelu v Jinonické 22,
po pravidelné pondělní eucharistické bohoslužbě. Východiskem bude závěrečná studentská
práce Ivy Folajtárové, k níž se připojí několik dalších básnířek a básníků, výtvarníků, fotografů,
dramatických umělců a hudebníků.
Večery společné četby (na Karmelu – Jinonická 22, Praha 5)
Vždy ve středu jednou za dva týdny vždy od 19h. Pokračujeme spisem Hrad v nitru od
Terezie z Ávily. Jde o cca 25 minutovou tichou či doprovázenou meditaci, pak kontinuální
čtení textu s komentářem a diskuzí. Více na www.cestanahoru.org
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Mezináboženské setkání v našem kostele 9.října. Zleva Mohamed B.Arafat, prof.David Martin, Aaron T.Wolf.
Foto MS

A K T U A L I T Y
Pro aktuální informace zabrouzdejte na
w w w . s a l v a t o r . f a r n o s t . c z nebo na

www.vkhcr.org/ praha

Slavnost světla u Salvátora
Srdečně zveme na Slavnost světla, jež je každoroční přípravou na mezinárodní setkání,
zvané Pouť důvěry na Zemi, které pořádají bratři z Taizé vždy na přelomu roku v jedné z
evropských metropolí (Ekumenickou komunitu ve vesničce Taizé v Burgundsku založil bratr
Roger (Schutz), zavražděný 16.srpna 2005.) Slavnost má tradičně rozjímavý charakter
(Modlitbu a úryvky z Písma prokládají zpěvy z Taizé za doprovodu hudebních nástrojů),
ústředním motivem je také modlitba u kříže.

Vzdáleným nablízku
Novou knihu Tomáše Halíka můžete zakoupit také v naší sakristii, vždy po mši sv. (kromě
úterý). Cena je 239,- Kč, studenti a důchodci mají 10% slevu. Autor přislíbil podepisování
zakoupených knih přímo na místě, a to do úmoru.
Chorální nešpory
V tomto semestru je opět možnost pozvednout svůj hlas při latinských chorálních nešporách,
a to každou neděli od 19 hodin v kryptě. Vede Jiří Hodina (Schola Benedicta).
Výstava soch v našem kostele
Na ochozech našeho kostela máte možnost až do poloviny listopadu zhlédnout výstavu soch
Václava Česáka. Výstava je přístupná vždy půlhodinu před a po nedělních bohoslužbách,
v úterý pouze před bohoslužbou.
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Z K AL E N DÁ Ř E F A RN O ST I a k l u bu Be tá n ie (V K H )
bohosluž by:
neděle 14.00 mše sv. a 20.00 studentská mše sv.
úterý 19.00 studentská mše sv.
středa 12.30 mše sv. v kryptě (slouží P.Petrašovský; vchod z nádvoří Klementina)
čtvrtek 20.00 adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru
další zpovědní pohotovost ve středu 17-19h (P. P.Petrašovský) – v sakristii

pravidelný program:
pondělí 17.00 – 18.30 anglická konverzace – Emily T.Ottman (Platnéřská 4)
úterý 17.00 - 18.30 italská konverzace – P.Stefano Pasquero (Platnéřská 4)
úterý 20.00 Kurz Základy víry v sakristii; tichá meditace v kryptě
čtvrtek 17.30 – 18.30 němčina, 18.30 – 20h něm.konverzace – Jana Ginselová (Platnéřská 4)

Teologický seminář
Teologický seminář je zamýšlen jako úvod do systematické teologie zaměřený spirituálně –
měl by vést k teologickému prožívání víry. Navazuje na seminář z předchozích let, nováčci se
ale klidně mohou připojit. Základní studijním textem je "Vyznání víry církve," překlad 1. dílu
katolického katechizmu pro dospělé, který vydala Německá biskupská konference.
Seminář se bude konat pravidelně v pondělí večer (cca od 19 hod.) v bytě rodiny Jajtnerových
ve Stodůlkách jednou za čtrnáct dní a bude alternovat se společenstvím u sester karmelitek.
Bližší info: Dr. Tomáš Jajtner (tomas.jajtner@seznam.cz)

listopad a prosinec

Společenství
Otevřené salvátorské společenství, založené na modlitbě růžence a vzájemném sdílení je
možné navštívit v klášteře sester Karmelitek v ulici Jinonická 22, Praha 5-Košíře, a to v
pondělky 12.11 a 26.11. ve 20:00 a pak každých 14 dnů ve stejném čase. Je možnost využít i
příležitosti jít na mši svatou, která nezávisle na nás začíná v 19:00 v klášterní kapli. Kontaktní
osoba Darja Blokešová (darja.blokesova@gmail.com)

úterý 6.11. 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola podzimním programem

Lazar Betánie opět vzkříšen (pokolikáté již?)
Oznamujeme všem přátelů a známým, že zemřelý Lazar opět žije! Pro každého, kdo má dost
shrbených zad a nebezpečně stoupající hladiny cholesterolu, zveme každý čtvrtek od 19:30
do 21:00 do tělocvičny ZŠ v Umělecké ulici (Holešovice). Hrát se bude fotbal a volejbal (po 45
minutách). S sebou přezuvky a pár drobných jako příspěvek na pronájem.
Kontakt: Dan Marek daniel.marek@centrum.cz, 603 863 266.
Pouť studentů do Chvojenu u Benešova (u příležitosti 17.listopadu)
V sobotu 17. 11. oslavíme den studentstva tradiční poutí, tentokrát do Chvojenu u Benešova.
Sraz je v 7:00 na Hlavním nádraží pod tabulí s odjezdy vlaků. Pojedeme do Poříčí nad
Sázavou, odtud pak budeme putovat pěšky malebným údolím Konopišťského potoka cca 20
km do Chvojenu, kde bude mše sv. Na cestě učiníme několik duchovních zastavení. Po mši
sv. se vydáme přes Konopiště do Benešova. Předpokládaný návrat do Prahy mezi 19. a 20.
hodinou. Těšíme se na Vaši účast! Kontaktní osoba: Pavel Kočica (pkocica@seznam.cz,
737486172)
Úvodní víkend pro zájemce o křest proběhne 16.-18.11. v Centru Mariapoli ve Vinoři.

středa 31.10. 19.00 Filmový klub na téma: Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království
nebeské. Water (Voda), Kanada / Indie, 2005, 114 min. Režie: Deepa Mehta.
čtvrtek 1.11. 19.00 Slavnost všech svatých. Mše sv., po ní obvyklá adorace.
pátek 2.11. 20.00

Bohoslužba za zemřelé, při níž zazní Requiem Gunthera Jacoba OSB

neděle 4.11. 21.00 Kafe po mši (přijďte si popovídat a vezměte s sebou..... třeba bábovku)
pátek 9.11. 10 – 17 Velký úklid s duchovní hudbou. Zn: farníci sobě.
úterý 13.11. 20.00 Debatní večer s prof.Friedhelmem Mennekesem SJ na téma: Moderní
umění ve starém kostele. Moderují Tomáš Halík a Norbert Schmidt. Ve spolupráci s redakcí
revue Salve (číslo 1/07 - teologie (a) umění).
pátek 16.11. 20.00 Slavnost světla (Modlitební večer, inspirovaný Taizé.)
víkend 16.-18.11. Z Prahy na Měsíc a zpět - víkend pro prváky na faře v Jitravě. Zážitkový
a poznávací víkend nejen pro nové členy akademické farnosti. Kontakt: branik9@yahoo.com,
tel: 776 611 235. Zápis účastníků na nástěnce před sakristií.
sobota 17.11. Pouť studentů do Chvojenu u Benešova. Podrobnější informace viz aktuality
středa 21.11. 19:00 Literárně-hudební večer. Koná se v kryptě kostela Nejsvětějšího
Salvátora. Kontaktní osoba Tomáš Jajtner (tomas.jajtner@seznam.cz)
neděle 25.11. 21:00 po studentské mši sv. v sakristii koncert folkrockové formace Acoustic
Celebro (M.Tomeš, T.Mesany, M.Štec)
středa 28.11. 19:00 Filmový klub na téma: Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou
potěšeni. Tři barvy: Modrá, Režie: Krzysztof Kieslowski. Fr/ Pl / Švýc / Brit, 1993, 100 min.
neděle 2.12. 20.00 Mši sv. doprovodí naše schola adventním programem.
pondělí 3.12. 18.00 Projekce filmu Trembling before God s následnou debatou. Celovečerní
dokument, zachycující problémy homosexuálně orientovaných věřících v židovské komunitě.
úterý 4.12. 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola adventním programem

KNIHOVNA BETÁNIE
Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převážně náboženské literatury.
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.

úterý 11.12. 20.00 Debatní večer s Tomášem Petráčkem na téma (Anti-)modernismus.
Moderují Tomáš Halík a Norbert Schmidt. Ve spolupráci s redakcí revue Salve (číslo 3/07)
neděle 16.12. 20.00 Mši sv. na neděli laetare doprovodí Schola Benedicta
středa 19.12. 19.00 Adventní benefiční koncert salvátorské scholy.

