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III.salvátorské soirée
V sobotu 12.ledna si všichni tancechtiví mohli protáhnou šlachy na salvátorské tancovačce
v kulturním centru Novodvorská. K vidění bylo profesionální předtančení latinskoamerických
tanců a následná
výuka
kroků
za
doprovodu výborných
Los Amigos (kdo zná
hudbu z filmu Buena
Vista Social club,
přišel si na své).
Pozdní večer již zcela
ovládl naši známý a
vždy skvělý Marcipán
v čele
s Jiřím
Hodinou,
taneční
kroky šly stranou a
každý předváděl své
individuální kreace.
Díky sponzorům byla
i bohatá tombola;
šťastlivec si odnesl
hlavní cenu v podobě
letenky do libovolné
evropské destinace v hodnotě 5000 Kč. K dispozici byl místní bar i přizvaní mixéři a shakeři
exotických latinských koktejlů, takže nikdo nezůstal na suchu, ani ta příslovečná nit. Příště
možná přijdou i kněží, letos měli omluvenky.

Zvoníci u Salvátora
Jak jste si možná povšimli, náš jediný zvon od Karla Bellmana z roku 1825 se opět po
přerývaných odmlkách častěji ozývá. Nejčastěji je slyšet před nedělními bohoslužbami ve 14
hodin, a to díky iniciativě zvoníka pana Jiřího Dostála a jeho přátel, kteří se iniciativy zvonění
ujali. Pokud by se i mezi našimi farníky našel příležitostný zvoník, byl by vítanou oporou.

Salvátorská schola na pravoslavné bohoslužbě
V pravoslavném kostele Zvěstování Panny Marie v Praze na Slupi proběhla v sobotu 12.1. v
rámci Ekumenického týdne modliteb za jednotu křesťanů netradiční bohoslužba. Šlo o
rumunskou pravoslavnou liturgii, na jejím pěveckém doprovodu se podílela salvátorská schola.

Schola vybrala hlavně zpěvy z Taizé (Gospodi pomiluj, Aleluja, Svjatyj Bože, Bogoroditse
dievo), které byly začleněny do bohoslužby podle poměrně přísných pravidel pravoslavné
liturgie. Jako "bonus" zazněla renesanční polyfonní píseň Dixit Maria, kterou si mnozí ještě
pamatují z loňského benefičního koncertu. Navzdory zkouškovému období a časnému
sobotnímu vstávání se na tomto mimořádném vystoupení podílelo dvanáct zpěvaček a
zpěváků všech hlasových skupin.
Doufejme, že tato unikátní akce přispěla ke zlepšujícím se ekumenickým vztahům mezi
římskokatolickou a pravoslavnou církví, a budeme na ni moci navázat.

Rok 2007 v statistikách
V uplynulém roce bylo v našem kostele pokřtěno 30 dětí a 33 dospělých, 56 farníků přijalo
svátost biřmování, 1 osoba vstoupila do společenství s katolickou Církví, 19 párů snoubenců
si slíbilo lásku, úctu a věrnost. Při bohoslužbách se rozdalo 23000 svatých přijímání.

Z K AL E ND Á ŘE F A RN O ST I a k l u bu Be tá n i e ( V KH)
bohoslužby:
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 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 – 18.30 anglická konverzace – Eknoor Salaria (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 Ginzelová (Platnéřská 4)
čtvrtek 18.45 – 19.45 Setkávání nad nedělním Evangeliem (P.Pavel Petrašovský).
čtvrtek 19.30 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ v Umělecké ulici, Praha 7)

únor 2008
pátek 1.2. 10-17 Velký úklid s duchovní hudbou. Farníci sobě.
neděle 3.2. 21.00 Kafe po mši. Pozvěte se na kus řeči.
popeleční středa 6.2. 18.00 Popelec umělců – literárně hudební večer (vstup pouze se
vstupenkou) 19.00 Mše sv. s udílením popelce (obojí v přímém přenosu České televize)
20.15 Tradiční setkání nad chlebem a vínem v sakristii. Začíná doba postní.
pondělí 4. a 18.2. Společenství. Koná se v 19 hod. u Karmelitek v Jinonické ulici 22.
pondělí 11. a 25.2. Teologický seminář. Koná se vždy v 19 hodin v bytě Jajtnerových ve
Stodůlkách. Kontaktní osoba Tomáš Jajtner: tomas.jajtner@seznam.cz
středa 13.2. 19.00 Literárně-hudební večer: O dřevech sladkých a sladších - malý koncert
kytar a zobcových fléten v kryptě.
neděle 18.2. 14.00 Při mši sv. vykonáme sbírku Haléř sv.Petra (pro okamžitou papežskou
pomoc kdekoliv na světě)
středa 27.2. 19.00 Filmový klub na téma: Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou
milosrdenství. Kontaktní osoba Jozef Murín: jozef@murin.net
Pavel Pěnkava, sociální kurátor: Problematika bezdomovectví (datum konání přednášky
bude upřesněno – některé úterý po mši sv. nebo středa)

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

Popelec umělců
Již po třinácté se ve středu 6. února uskuteční v našem kostele ( a v sakristii) tradiční Popelec
umělců, který bude již potřetí v přímém přenosu vysílat Česká televize. V 18 hodin se sejdou
v sakristii umělci nejrůznějších žánrů, aby shlédli literárně hudební pořad Přemysla Ruta
s názvem „Hrnečku dost“. V 19 hodin naváže v kostele mše sv. s udílením popelce. Z důvodu
snížené kapacity sakristie (díky přenosu) bude vstup na první část večera umožněn pouze
pozvaným, případně na vstupenky, jichž omezený počet se bude distribuovat v sakristii
v neděli 3.2. po obou bohoslužbách. Děkujeme za pochopení. Pořad bude také nadále
dostupný na internetových stránkách České televize (stejně tak i loňský Popelec).

Kurz pro lektory
V pondělí 21.ledna v 18 hodin začal opět Kurz pro lektory, který vede stejně jako vloni náš
sakristán, vystudovaný režisér Milan Tomeš. Kurz je určen zejména těm, kdo se cítí povoláni
číst liturgická čtení při bohoslužbě a chtějí se zdokonalit v přednesu. Kurz zahrnuje 10 setkání.

Kurz pro ministranty
Od 19. února vyhlašujeme kurz pro nové (i „staré“ ) ministranty. Naplánovaných je 6 - 7
setkání, budou se konat pravděpodobně v úterý před nebo po mši svaté – přesný
harmonogram bude domluven přímo s účastníky kurzu. Nebojte se, jste-li pokřtění katolíci,
zapojit do krásné harmonie liturgických úkonů, barev, vůní, světla a tmy. Kurz povede
pastorační asistent Andrej Kutarňa. Bližší informace na e-mailu kutarna@post.cz.

Setkávání nad nedělním Evangeliem
Od ledna 2008 probíhá pod záštitou farního vikáře P. Pavla Petrašovského čtvrteční setkávání
nad Písmem, konkrétně nad Evangeliem z následující neděle. Začíná se v 18.45 v kryptě,
končit se bude těsně před adorací. Setkání je otevřené všem zájemcům.

Sportovní klub Lazar Betánie
zve každý čtvrtek od 19:30 do 21:00 do tělocvičny ZŠ v Umělecké ulici (Holešovice). Hraje se
fotbal a volejbal (po 45 minutách). S sebou přezuvky a pár drobných jako příspěvek na
pronájem. Kontakt: daniel.marek@centrum.cz, 603 863 266.

Chorální nešpory pokračují od 27.1.,
a to každou neděli od 19 hodin v kryptě. Vede Jiří Hodina (Schola Benedicta).

KNIHOVNA BETÁNIE
Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převážně náboženské literatury.
Provozní doba: úterý 20.00 – 20.30 h; neděle 21.00 – 21.30 h
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.
AKCE NA

KARMELU,

U R Č E N É Z V L Á Š T Ě P R O S AL V ÁT O R S K O U F A R N O S T

Exercicie ve všedním dni
Individuální doprovázení postní dobou
Pro ty, kdo nemohou odjet do ústraní kláštera a přesto by chtěli během postní doby prohloubit
vlastní duchovní cestu, nabízíme ve spolupráci s pražskými jezuity exercicie, které probíhají
při zachování našeho běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v našem přirozeném
prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze časově (6 postních týdnů),

nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. postup a způsob práce je stanoven dohodou s
doprovázejícím. Kontakt a bližší informace: exercicie@hotmail.com.
Prakticko-teoretický úvod do kontemplativní modlitby
Začneme středou 27.2. v 19.30h, budeme pokračovat pravidelně každých čtrnáct dní (výjimky
vždy uvedeme na www.cestanahoru.org) po celý letní semestr. Setkání trvá cca 1,5h, koná se
u sester karmelitek v Jinonické 22 (Praha-Košíře), vede sestra Denisa Červenková a hosté.

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 exercicií a rekolekcí zima-jaro 2008
15.-17.2. (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 dobré
přípravě k modlitbě a meditaci. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, 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.
23.2. (so) Užívat si samoty
Jednodenní kreativně-meditativní rekolekce proběhnou na Karmelu v Jinonické 22 (Praha 5Košíře), připravujeme ve spolupráci s Mirei Ryškovou z Katolické teologické fakulty UK.
14.-16. 3. (pá-ne) Rekolekce pro rychlé biřmovance Akademické farnosti
Vyhrazeno těm, kteří budou v kostele Nejsv. Salvátora letos biřmováni. Místo, délka trvání i
další doprovázející budou dále upřesněny.
5.4. (so) Nevěsto krásná, dej mi pít…
aneb Od mystéria vášně po mystiku lásky. Jednodenní rekolekce s filmem Marketa Lazarová
(František Vláčil, ČSSR 1967). Připravil a doprovází Vladimír Suchánek (UP Olomouc).
Uskuteční se na Karmelu v Jinonické 22.
(Také na jednodenní rekolekce je třeba se předem přihlásit:)
Dva vzdálenější tipy pro náročné:
6.-13.7. (ne-ne) 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.
17.-22.8. (ne-pá) Kontemplativní exercicie. Jde o intenzivní praktický úvod do
kontemplativní modlitby v přísném mlčení a soustředění. Doprovází: Jan Šedivý, lektor
Wurzburské školy kontemplativní modlitby. Tento kurz se koná v exercičním domě kapucínů
na Hradčanech.
Víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány zejména pro ty z nás, kteří hledají
hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál, účelem kurzů je tedy
nabídnout uvedení a pomoc na této cestě. 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). Další informace můžete
získat na adrese exercicie@hotmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).
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