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Slavnost sv�tla v našem kostele                                                           foto Dominik Michálek 
 
Vážení a milí, 

v pátek 16.listopadu prob�hla v našem kostele Slavnost sv�tla, modlitební ve�er, 
inspirovaný komunitou v Taizé. Ve�er byl zasv�cen modlitb�, meditativnímu zp�vu 
s doprovodem po�etného sboru a vrcholem byl ob�ad uctívání k�íže. Ú�astníky setkání, které 
je p�ípravou na celosv�tové setkání Taizé v Ženev� na konci roku, p�ivítal za naši farnost 
P.Marek Vácha. 

Krátce p�edtím, v úterý 13.listopadu, jsme m�li možnost poznat prof. Friedhelma 
Mennekese, n�meckého jezuitu, který ve svém kostele sv.Petra v Kolín� nad  Rýnem 
s pomocí sv�tových veli�in výtvarného um�ní experimentuje s liturgickým (prázdným) 
prostorem. P.Mennekes koncelebroval mši sv. a poté m�l zajímavou a  dle ohlas� 
i kontroverzní p�ednášku v sakristii, jež vyústila do debaty nad sakrálním um�ním jako  
 



takovým (viz foto). Fotografie z obou akcí a mnoho dalšího najdete 
na našem webu. 

Koncem m�síce listopadu, konkrétn� v úterý 27.11. budeme 
mít možnost poznat další veli�inu, konkrétn� prof. Valentina 
Cottiniho z �íma, který je p�edním odborníkem v oblasti islamistiky. 
P�sobí na Pontifikálním  institutu arabistických studií a islamistiky 
v �ím�, zárove� pracuje jako redaktor odborného �asopisu 
Islamochristiana.  Jako hostující profesor p�sobí též na Studium 
Biblicum Franciscanum v Jeruzalém�.  

Nu a �eká nás mnoho a mnoho dalšího, každý si ur�it� vybere.  
Do adventního �asu nám všem tedy p�ejeme klid, usebrání a ztišení 
v srdcích, aby se v nich mohl zrodit ..... hádejte kdo? 

 

 

Z KALENDÁ�E FARNOSTI a k lubu Betánie (VKH)  
 

b o h o s l u ž b y :  
 

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) – v sakristii 
 

 

p r a v i d e l n ý  p r o g r a m :  
 

pond�lí 17.00 – 18.30 anglická konverzace – Emily T.Ottman (Platné�ská 4) – do 10.12. 
úterý  17.00 - 18.30 italská konverzace – P.Stefano Pasquero (Platné�ská 4) 
úterý  20.00 Kurz  Základy víry v sakristii; tichá meditace v krypt� 
�tvrtek 17.30 – 18.30 n�m�ina, 18.30 – 20h n�m.konverzace – Jana Ginselová (Platné�ská 4) 
�tvrtek 19.30 sportovní klub Lazar Betánie (t�locvi�na ZŠ v Um�lecké ulici, Praha 7) 
 

úterý  27.11. 20.00  Islám a k�es�anství. Debata s prof.Valentinem Cottinim z �íma, p�edním 
odborníkem na vztahy t�chto dvou abrahamovskch náboženství. 
st�eda  28.11. 19.00 Filmový klub na téma: Blaze t�m, kdo plá�ou, nebo� oni budou 
pot�šeni. T�i barvy: Modrá, Režie: Krzysztof Kieslowski. Fr/ Pl / Švýc / Brit, 1993, 100 min. 
sobota 1.12. od 19 hodin - Salvátorský silvestr. Oslava konce liturgického roku, spojená s 
promítáním fotografií z prob�hlých akcí. Ob�erstvení (tekuté i pevné) z donesených zdroj�. 
1.ned�le adventní  2.12. 14.00 P�i mši sv. vykonáme sbírku na bohoslovce. 
                       15.00  Prohlídka staré Prahy s profesionální pr�vodkyní. Sraz zájemc� po mši 
sv. u bo�ního vchodu kostela na Studentském nádvo�í. Trvání: cca 2 hodiny. 
ned�le  2.12. 20.00  Mši sv. doprovodí naše schola adventním programem. 
                       21.00  Po studentské bohoslužb� prob�hne vernisáž výstavy gobelín�, 
kreseb a grafik ak.mal. Evy Brodské. Kafe po mši se p�esouvá na ned�li 16.12. 
pond�lí  3.12.  18.00 Projekce filmu Trembling before God s následnou debatou. Ocen�ný 
celove�erní dokument, zachycující problémy homosexuáln� orientovaných v��ících v židovské 
komunit�. 
úterý   4.12. 19.00  Mši sv. doprovodí naše schola adventním programem. 
st�eda 5.12.  Tradi�ní mikulášské setkání spojené s návšt�vou Lé�ebny dlouhodob� 
nemocných ve Vinohradské nemocnici. 
úterý  11.12. 20.00 Debatní ve�er s Tomášem Petrá�kem na téma (Anti-)modernismus. 
Moderují Tomáš Halík a Norbert Schmidt. Ve spolupráci s redakcí revue Salve (�íslo 3/07). 



Spole�enství ( 10.12.) 
Otev�ené salvátorské spole�enství, založené na modlitb� r�žence a vzájemném sdílení je 
možné navštívit v klášte�e sester Karmelitek v ulici Jinonická 22, Praha 5-Koší�e,  a to jednou 
za dva týdny v pond�lí ve 20:00. Možnost navštívit i mši svatou od 19:00 v klášterní kapli. 
Kontaktní osoba Darja Blokešová (darja.blokesova@gmail.com)  
 

Sportovní klub Lazar Betánie 
zve každý �tvrtek od 19:30 do 21:00 do t�locvi�ny ZŠ v Um�lecké ulici (Holešovice). Hraje se 
fotbal a volejbal (po 45 minutách). S sebou p�ezuvky a pár drobných jako p�ísp�vek na 
pronájem. Kontakt: Dan Marek daniel.marek@centrum.cz,   603 863 266. 
 

Ob�d pro chudé na Boží Hod Váno�ní 
se letos uskute�ní 25.prosince ve 12.30 v Arcibiskupském paláci v sále kardinála Berana. Tuto 
charitativní akci po�ádá již tradi�n� komunita Sant Egidio. Zájemci o dobrovolnickou pomoc se 
mohou hlásit na emailu sant.egidio@seznam.cz. 
 
 

K N I H O V N A  B E T Á N I E        
 

Nachází se v chodb� za sakristií a nabízí cca 2000 svazk� p�evážn� náboženské literatury. 
Provozní doba: úterý   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�. 
 

D u c h o v n í  c v i � e n í  a  r e k o l e k c e  
 

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.  
 

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) Ignaciánské exercicie s žalmy 

Ohlašujeme zm�nu kurzu: 12.-16. prosince 2007 se v kolínském exerci�ním dom� 
neuskute�ní Chorální exercicie, nýbrž Ignaciánské exercicie s žalmy. Chorální exercicie jsou 
z organiza�ních d�vod� p�eloženy na dobu postní. Exercicie s žalmy jsou kurs individuálních 
exercicií, podn�tem k meditaci p�i nich budou biblické žalmy. Nebudou chyb�t ani ostatní 
typické prvky ignaciánských exercicií, tj. ticho, individuální doprovázení, individuální meditace, 
liturgie ranních a ve�erních chval. Doprovází Petr Havlí�ek SJ a Denisa �ervenková CSTF. 
��������������������������������������������������������������������������������������

Pokud není uvedeno jinak, kurzy doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové. 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. 
 

AK CE N A KAR MEL U ,  UR�E NÉ ZVL ÁŠT�  PRO SALV ÁT ORSKO U F AR NOST  
 

Ve�ery spole�né �etby (na Karmelu – Jinonická 22, Praha 5) 
Vždy ve st�edu jednou za dva týdny vždy od 19h. Pokra�ujeme spisem Hrad v nitru od 
Terezie z Ávily.  Více na www.cestanahoru.org 
 

 

 

Salvatore. m�sí�ník. Dáno do tisku 23.11. 2007 Náklad 700 ks. Zdarma. Kontakt:  K�ížovnické nám.2  Praha 1, 110 00.  tel.: 222221339 
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz,   www.salvator.farnost.cz    �.ú. 193882329/0800  �eská spo�itelna a.s. 

 © 2007 



st�eda 12.12.  19.00 Filmový klub na téma: Blaze tichým, nebo� oni dostanou zemi za 
d�dictví. Le chiavi di Casa (Klí�e od domu), Itálie, 2004, 105 min, Režie: Gianni Amelio 
ned�le 16.12.  20.00 Mše sv., dopln�ná o latinské nešpory, bude celebrována v latinském 
jazyce (s výjimkou �tení a homilie). Doprovází Schola Benedicta pod vedením J.Hodiny. 
pond�lí 17.12. 19.00 �eská mše váno�ní Jakuba Jana Ryby  -  koncert sboru a orchestru 
Univerzity Karlovy pod vedením Haiga Utidjiana. 
st�eda 19.12.  19.00 Adventní benefi�ní koncert salvátorské scholy pro sdružení Cesta dom� 
pond�lí  24.12. 24.00 P�lno�ní bohoslužba, p�i níž zazní �eská mše váno�ní J.J.Ryby, 
salvátorského varhaníka.  
úterý  25.12. 14.00 Mše sv. na Boží hod Váno�ní 
úterý  1.1. 2008 14.00 Novoro�ní mše sv. (Slavnost Matky Boží Panny Marie). 
 

Pozor – krom� uvedených bohoslužeb se až do úterý 1.1. v�etn� nekoná žádný program 
 
Výhledov� v p�íštím roce: 
 

III.Salvátorské soirée alias ples – 12.ledna 2008. Vstupenky v p�edprodeji již od adventu! 
 

 

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     w w w . v k h c r . o r g / p r a h a  
 

Adventní roráty v katedrále 
Každý adventní pátek v 5.40 ráno navšt�vují salvátorští farníci rorátní mši sv., která se koná 
v pražské katedrále. Prostor pro snídani v blízkosti je zajišt�n, ovšem jídlo je t�eba p�inést 
s sebou. 
 

Výstava gobelín�, kreseb a grafik Evy Brodské 
Po ve�erní studentské bohoslužb� na 1.ned�li adventní 2.prosince prob�hne vernisáž výstavy 
gobelín�, kreseb a grafik ak.mal. Evy Brodské. Výstava bude instalována na ochozech kostela 
Nejsv.Salvátora a bude p�ístupná vždy p�lhodinu p�ed a po bohoslužb� až do konce ledna.  
 

Úvod do Markova evangelia 
Pro zájemce o práci s Písmem je zde možnost p�ipojit se jednou za dva týdny ve st�edu ke 
kurzu, který pro naši farnost vede Kristina Koldinská. Koná se u K�ižovník� v Platné�ské 4 
vždy od 19 hodin, konkrétn� 28.11. a 12.12.   
 

Adventní benefi�ní koncert 
V podání naší scholy uslyšíte  v adventní �ásti koncertu díla renesan�ních a barokních autor�, 
v záv�ru pak renesan�ní váno�ní texty, které soudob� hudebn� zpracoval Benjamin Britten. 
Výt�žek koncertu je letos v�nován hospicovému sdružení Cesta dom�. P�ij	te nás podpo�it! 
 

Chorální nešpory 
Stále platí možnost pozvednout sv�j hlas p�i latinských chorálních nešporách, a to každou  
ned�li od 19 hodin v krypt�. Vede Ji�í Hodina (Schola Benedicta). 
 

Teologický seminá� ( 3. 12. a 17.12.) 
Teologický seminá� je pojat jako úvod do systematické teologie zam��ený spirituáln�. 
Základním studijním textem je "Vyznání víry církve," p�eklad 1. dílu katolického katechizmu 
pro dosp�lé, který vydala N�mecká biskupská konference. Seminá� se koná pravideln� v 
pond�lí ve�er (cca od 19 hod.) v byt� rodiny Jajtnerových ve Stod�lkách jednou za �trnáct dní 
a alternuje se spole�enstvím u sester karmelitek. Bližší info:  (tomas.jajtner@seznam.cz) 
 


