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Áronské požehnání na konci ekumenické bohoslužby ke dni Země

foto MS

Telegraficky
 Na druhou velikonoční neděli přijalo 21 našich farníků svátost biřmování z rukou
pražského arcibiskupa Miloslava kardinála Vlka. Po liturgické slavnosti následovala
krátká beseda s otcem kardinálem v sakristii..
 Ve středu 2. dubna se konal benefiční koncert salvátorské scholy ve prospěch
charitativní organizace Naděje na podporu center pro práci s bezdomovci.
 O víkendu před pátou velikonoční nedělí měli naši biřmovanci možnost pookřát na těle i
na duchu v exercičním domě na Svaté Hoře u Příbrami. Doprovázel je o. Tomáš Halík a
Martin Staněk. Ústředním tématem celého víkendu byl život z modlitby.
 U příležitosti dne Země - v úterý 22. dubna se v našem kostele konala již tradiční
ekumenická bohoslužba za účasti představitelů několika křesťanských církví, po které
následovala debata s Dr. Leonou Leišovou na téma biodiverzity.


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

Státní svátky 1. a 8. května
Ve čtvrtky 1. a 8. května se nekoná setkávání nad Evangeliem s P. Pavlem Petrašovským ani
pravidelná adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru.

Končí anglická konverzace
Poslední anglická konverzace v tomto semestru se koná v pondělí 5. května. Další setkání
budou pokračovat opět v zimním semestru pod vedením nového lektora.

Fotomaraton
V sobotu 17. května vás zveme na procházku Prahou nebo okolní přírodou s otevřenýma
očima a fotoaparátem v ruce. Úkolem soutěžících je pomocí fotografického aparátu v průběhu
dvanácti hodin tvořivě zpracovat dvanáct témat. Fotit lze téměř čímkoliv, automatem,
zrcadlovkou - jak digitální tak analogovou, na kinofilm i středoformát. Sraz soutěžících je v 10
h. v sakristii. Snímky budou hodnotit sami účastníci, nejlepší fotografie budou posléze
vystaveny na galerii našeho kostela. Bližší informace naleznete na letáčcích resp. na webu.

Cyklus o manželství
Stejně jako v minulých dvou letech i letos bude v akademické farnosti probíhat hromadná
příprava na manželství, a to formou přednášek a seminářů od 14. května do 26. června vždy
ve středu od 18.30 h v sakristii. Přihlašovat se je možné pouze e-mailem na adrese
nejsvetejsi.salvator@volny.cz, v předmětu uvádějte: cyklus o manželství.
Program: 14. 5.Křesťanský pohled na manželství (Martin Staněk); 21. 5. Kanonické
manželské právo (Ignác A. Hrdina Opraem) ; 28. 5. Psychologie manželství (Ludmila
Bartůšková); 4. 6. a 11. 6. Komunikace v partnerských vztazích I a II (Ludmila Stane); 18. 6.
Spiritualita partnerského života (manželé Muchovi); 25. 6. Svatební obřad, předsvatební
administrativa (Martin Staněk). Na konci bude možné získat potvrzení o absolutoriu.

Společný oběd po středeční mši svaté
Nabízíme možnost společného „agapé“ po středeční mši svaté. Cena je obědů 59,- Kč,
zpravidla využíváme nabídky hotových jídel Klementinského bistra. Zájemci ať se hlásí panu
kostelníkovi Štěpánovi Smolenovi.

Setkávání nad nedělním Evangeliem
Každý čtvrtek probíhá pod vedením farního vikáře P. Pavla Petrašovského setkávání nad
Písmem, konkrétně nad Evangeliem z následující neděle. Začíná se vždy v 18.45 v kryptě,
končí se 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 8 (Holešovice). Hraje
se fotbal a volejbal (po 45 minutách). S sebou přezuvky a pár drobných jako příspěvek na
pronájem. Kontakt: daniel.marek@centrum.cz, tel: 603 863 266.

Chorální nešpory
Každou neděli od 19. hodin se můžete připojit ke zpívané chorální modlitbě nešpor. Vede
zkušený lektor Jiří Hodina.

Rekolekce pro manželské páry
Konají se ve Štěkni u Písku ve dnech 9. 8. - 16. 8. Vedou je již tradičně naši bývalí kaplani
P. Zdeněk Králík a P. Ladislav Štefek. Maximální kapacita je 16 párů, děti hlídají zkušené aupair. Orientační cena pro dospělého člověka je 350 Kč/den - plná penze; dítě 0 - 3 roky 200 Kč
paušál/ pobyt, dítě 3 - 6 let 200 Kč/ den.
Ubytování je v klášteře sester Congregatio Jesu ve Štěkni ve 2 - 6 lůžkových pokojích, sociální
zařízení je v dostatečném množství na chodbě. Klášter se nachází v bývalém zámku generála
Windischgraetze a je obklopen anglickým parkem. V dosahu jsou města Písek a Strakonice,
možnost koupání v řece Otavě.

Program: Ráno se koná mše sv., dopoledne je vyhrazeno manželům (přednášky, debaty,
impulsy k životu v manželství). Odpoledne mají rodiny pro sebe a večer je možnost ještě
jednou společně reflektovat dopolední témata.
Zálohu 1000,- Kč za rodinu spolu s přihláškou je třeba složit nejpozději do poloviny června buď
v sakristii nebo převodem na účet 1933882329/0800, var.symb. 20080908. Přihlášky je také
možné posílat elektronickou cestou.

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.

Duchovní cvičení a rekolekce jaro – léto 2008
Meditace v kryptě
každé úterý po večerní mši (cca 20.10 – 21.10 hod) tichá meditace v kryptě (vchod přes sakristii).
Prakticko-teoretický úvod do kontemplativní modlitby
V květnu pokračujeme ve středu 7. a 21.5. vždy v 19.30h a dále 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.
16. - 18. 5. pá-ne Víkend mezi duší a Duchem
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k
nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou 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. Důraz bude položen i
na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Kurs připravujeme ve spolupráci s prof. Vladimírem
Smékalem z brněnské Fakulty sociálních studií. Místo konání: exerciční dům jezuitů v Kolíně.
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. Místo konání: exerciční dům jezuitů v Kolíně.
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.
Vřele doporučujeme:
22. 6. - 29. 6. (ne-ne) Ignaciánské exercicie
Tento kurs se koná v exercičním domě jezuitů v Kolíně, doprovází P. Petr Havlíček SJ. Pro bližší
informace i pro přihlášení na tento kurs je třeba se obracet přímo na p.havlicek@jesuit.cz.
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), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou
lůžkových pokojích s plnou penzí je 350 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy). Další informace
můžete získat na adrese exercicie(at)hotmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).
Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese exercicie@hotmail.com, uvádějte název kurzu v
“předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet
účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

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, poté oběd (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
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)
středa 30. 4. 19.00 Filmový klub na téma: Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou
nazváni Božími syny. Promítá se snímek Hotel Rwanda z roku 2004. Kontaktní osoba: Andrej
Kutarňa, email: filmovy.klub@gmail.com
čtvrtek 1. 5. Nekoná se setkávání nad Biblí ani pravidelná adorace.
neděle 4. 5. Po večerní bohoslužbě kafe po mši. Přijďte na kus řeči.
pondělí 5. 5. a 9. 5. Společenství Koná se v 19 h. u sester Karmelitek v Jinonické ulici 22.
úterý 6. 5. 20.00 Diskusní večer s P. Laurence Freemanem OSB na téma křesťanské
meditace a mezináboženského dialogu. Laurence Freeman je benediktinským mnichem
Congregation of Monte Oliveto a ředitelem Světového společenství pro křesťanskou meditaci.
čtvrtek 8. 5. Tradiční jarní výlet nás letos povede stezkou z Křivoklátu na Točník. Sraz je v
8.00 u pokladen na Hlavním nádraží. Pořádá VKH.
Nekoná se setkávání nad Biblí ani pravidelná adorace
neděle 11. 5. 20.00 Mši sv. doprovodí salvátorská schola svatodušními zpěvy.
pondělí 12. 5. a 26. 5. Teologický seminář Koná se vždy v 19 hodin v bytě Jajtnerových ve
Stodůlkách. Kontaktní osoba Tomáš Jajtner: tomas.jajtner@seznam.cz
úterý 13. 5. 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola svatodušními zpěvy.
středa 14. 5. 18.30 Přednáška z Cyklu o manželství: Křesťanský pohled na manželství.
Přednášející: Martin Staněk. Koná se v sakristii.
19.00 Literárně hudební večer „Víření (prachu) ... aneb večer salvátorských autorů.“ v kryptě.
sobota 17. 5. Již třetí Fotomaraton Salvátor. Celodenní fotografická soutěž pro všechny
salvátorníky a jejich přátele. Letos i s digitální sekcí.
neděle 18. 5. 20.00 Mše sv., doplněná o latinské chorální nešpory.
pondělí 19. 5. 20.00 Koncert sboru Matematicko-fyzikální fakulty UK
středa 21. 5. 18.30 Přednáška z Cyklu o manželství: Kanonické manželské právo. Přednáší
Doc. JUDr. Ignác A. Hrdina DrSc. OPraem.
čtvrtek 22. 5. 19.00 Mše svatá - slavnost Těla a Krve Páně
úterý 27. 5. 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola zpěvy z Taizé.
středa 28. 5. 18.30 Přednáška z Cyklu o manželství: Psychologie manželství. Přednášející:
MUDr. Ludmila Bartůšková. Koná se v sakristii
19.00 Filmový klub na téma „Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť
jejich je nebeské království. Kontakt: filmovy.klub@gmail.com. Koná se v kryptě.
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