
Z KALENDÁŘE FARNOSTI a VKH  
 
b o h o s l u ž b y :  
 

neděle 14.00 mše sv. a 20.00 studentská mše sv. 
úterý 19.00 studentská mše sv.  
čtvrtek 20.00 adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru 
 
 

p r a v i d e l n ý  p r o g r a m  

pondělí 18.30 – 20.00  anglická konverzace (D. Saul,  A. Tomsky - Platnéřská 4) – od 13. 10. 
úterý 17.00 – 18.30 Italská konverzace (P. Stefano Pasquero – Platnéřská 4) – od 14. 10. 
 20.00 Kurz  Základy víry v sakristii (prof. T. Halík); tichá meditace v kryptě (s. Denisa) 
středa 12 – 19 úklid kostela, 19.00 společenství Krypta 
čtvrtek 16.30 – 17.30 němčina, 17.30 – 18.45 německá konverzace (J. Ginzelová – 
Platnéřská 4) – od 16. 10. 
čtvrtek  19.00 – 21.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká 8, Praha 7) 
 

  
1. 10. středa 12 - 18 Úklid kostela aneb do nového akademického roku s naleštěnou 
podlahou. 
5. 10. neděle  14.00 křest Fiřtíkovi, Filipovi, Veselých, Šírovi 
7. 10. úterý 19.00 Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku. Zpěvem 
doprovází salvátorská schola. Poté v sakristii "kafe po mši", kde farnost představí své aktivity. 
Nebude chybět ani živá hudba a občerstvení.  
8. 10. středa 19.00 Vítání občánků (míněno akademické obce). Neformální setkání se 
studenty prvních ročníků v sakristii za doprovodu jazzové hudby. 
12. 10. neděle 21.00 po mši sv. v sakristii koncert folkrockové formace Acoustic Celebro 
(M. Tomeš, T. Mesany a M. Štec). Vstupné dobrovolné. 
14. 10. úterý  20.00 Po studentské bohoslužbě pokračuje kurz Základy víry 
15. 10. středa 19.00 Cech – test. Zábavně soutěžní klání čtyř salvátorských cechů v sakristii. 
17. - 18. 10 (pá - so)  Noční pouť na Svatou Horu. Sraz účastníků je v 19.00 u autobusu 129 

na Smíchovském nádraží. Připojit se můžete i v zastávce Zbraslav - Baně, odkud se 
vyráží v 19.31. Více na našem webu. 

19. 10. neděle  14.00 křest Kristlovi a Zilvarovi; v 15.30 křest Roztočilovi. 
21. 10. úterý  (den 30. výročí kněžského svěcení Mons. Tomáše Halíka) 

20.00 Po mši sv. debata prof. T. Halíka s hosty o předlistopadové podzemní církvi. 
22. 10. středa  19.00 Návštěva tibetských buddhistických mnichů z exilového kláštera 

Tashi Lhunpo (hosté představí svůj liturgický zpěv, poté proběhne  debata v sakristii.) 
26. 10. neděle  14.00 křest Cebecauerovi.  
28. 10. úterý  20.00 kurz Základy víry 
29. 10. středa 19.00  Filmový klub v kryptě. G. Reggio: Powaqqatsi (1988)  
2. 11. neděle  20.00 Bohoslužba za zemřelé, kterou doprovodí Requiem W. A. Mozarta 
4. 11. úterý 19.00 Ekumenická bohoslužba.  

20.00 Po bohoslužbě debatní večer ve spolupráci s revue Salve na téma Kázání 
v ekumenické perspektivě. (Tomáš Halík, Benedikt Mohelník OP a další hosté. 
Moderuje Martin Bedřich.) 
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S A L V A T O R E 
zpravodaj      pražské     akademické     farnosti 
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z d a r m a  
 

 

 
 
VÁŽENÍ A MILÍ SALVÁTORNÍCI, 
vy, kteří se tímto titulem honosíte již léta, i vy, kteří jste mezi námi dnes poprvé, vítáme 

vás v našem farním společenství na začátku nového akademického roku. 
Tak jako se střídají „generace“ farníků, střídají se i kněží. Během léta otec biskup 

Radkovský povolal P. Pavla Petrašovského zpátky do plzeňské diecéze, na jeho místo nyní 
nastupuje jezuita P. Petr Havlíček, kterého mnozí jistě znáte. I jeho v našem společenství 
srdečně vítáme. Budete se s ním moci seznámit jak osobně, tak v rozhovoru na stránkách 
některého z příštích Salvatore. S výměnou kněží souvisí i změna našeho pravidelného 
programu. Středeční polední mše svaté prozatím odpadají. 

V pravidelném programu se však objeví i několik novinek. První novinkou je modlitební 
společenství, které se bude scházet pravidelně každou středu večer (víc se dočtete na 
následující straně). Další, o něco prozaičtější novinkou je pravidelný úklid našeho / vašeho 
kostela. Občasné tzv. „velké úklidy“ se v minulých letech neosvědčily, proto počínaje říjnem 
budete mít možnost přiložit ruku k dílu každou středu vždycky od 12 – 19 hodin. Samozřejmě 
zde nemusíte trávit celé odpoledne, můžete se zastavit na hodinu, na dvě. Kostel je veliký a 
každá pomocná ruka bude mít co dělat. Ostatní pravidelné aktivity jako úterní kurzy Základů 
víry, meditace v kryptě, jazykové kurzy a filmový klub pokračují, bližší informace naleznete 
v pravidelném programu. 

Kromě pravidelných aktivit se můžete těšit i na řadu mimořádných přednášek a debat, 
které připravujeme v spolupráci s redakcí revue Salve. V letošním roce nás svojí návštěvou 
poctí osobnosti jako Klement Richter, Walter Zahner, Friedhelm Mennekes a další. 

Do nového akademického roku přejeme všem studentům i pedagogům hodně síly a 
trpělivosti a společně se modlíme: Veni Sancte Spiritus. 

         Vaše akademická farnost 
 
 
 



 

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    
 

SOUTĚŽ – LOGO AKADEMICKÉ FARNOSTI NA NOVÉ STRÁNKY 
Vyhlašujeme veřejnou soutěž pro všechny farníky na návrh nového loga naší farnosti, které 
bude mít premiéru na připravovaných nových internetových stránkách. Podrobné podmínky 
naleznete na našich webových stránkách. Své návrhy můžete zasílat v elektronické podobě 
na emailovou adresu farnosti do konce října 2008. Autor vítězného návrhu získá dárkovou 
poukázku na nákup knih z naší nabídky a láhev kvalitního mešního vína. 
 

SPOLEČENSTVÍ KRYPTA 
V loňském roce v salvátorském „podzemí“ vzniklo malé společenství, které sobě dalo název 
Krypta. V letošním roce  Krypta vychází ze skrytosti na světlo a bude se scházet každý týden 
ve středu v 19:00 v prostorách salvátorské krypty (případně naproti u Křižovníků). Budou se 
střídat dva typy programu, a to vždy jeden týden setkání k tiché rozjímavé a přímluvné 
modlitbě s meditativním zpěvem a další týden interaktivní sdílené rozjímání nad četbou 
Matoušova evangelia. Společenství je otevřené a rádi uvítáme každého, kdo se bude chtít 
aktivně zapojit do tvorby společenství, nebo jen strávit klidný večer v modlitbě v teple 
salvátorského podzemí. První setkání se bude konat ve středu 15. 10. v 19:00 a bude 
věnováno přímluvné modlitbě se zpěvy z Taizé. (Chcete-li být informováni o aktivitách 
společenství, pište na krypte@centrum.cz a budete přizváni do internetové skupiny Krypta.) 
 

FILMOVÝ KLUB 2008/2009 
V letošním akademickém roce filmový klub nabídne (nadneseně řečeno) „školu duchovního 
pohledu na film“. V sérii 8+1 filmů se budeme učit hledat hlubší hodnoty ve filmech různého 
druhu a zaměření. Budeme se scházet (témeř) každou poslední středu v měsíci v salvátorské 
kryptě. Promítání s následnou diskusí je otevřeno všem. Pro bližší informace pište na 
filmovy.klub@gmail.com.  
 

MOŽNOST POBYTŮ NA FAŘE V DOBRŠI 
Ve spolupráci s farností v Dobrši u Strakonic jsme získali možnost pobytů na místní faře, kam 
již léta jezdí individuálně někteří naši farníci. Fara pojme zatím maximálně 15 lidí, ovšem 
kapacitně by měla v budoucnosti sloužit i většímu počtu zájemců. Spí se na matracích ve 
vlastním spacáku, cena je stanovena prozatím na 70Kč/noc. K dispozici je plně vybavená 
kuchyně, sociální zařízení a sprcha.  
 

JAZYKOVÉ KURZY 
Stejně jako v letošním roce pokračuji konverzace v anglickém, německém a italském jazyce 
podle rozpisu v pravidelném programu. Letošní novinkou je nabídka kurzu esperanta pro naše 
farníky. Zájemci se můžou hlásit na emailové adrese pa.dohnalek@gmail.com. 
 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE  
Kdo si chce zasportovat, ať pravidelně nebo jen občas, může přijít do tělocvičny ZŠ Umělecká 
v Holešovicích, adresa Umělecká 8. Každý čtvrtek večer se tu mezi 19 a 21:00 schází 
výkonnostně heterogenní skupina sportovců, kam určitě zapadnete. Vstup do tělocvičny je 
zleva přes dvůr. Podrobnosti najdete na lazar.borec.cz, kontakt: Dan Marek 603 863 266  
 
 

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

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.  

D u c h o v n í  c v i č e n í  a  r e k o l e k c e  n a  p o d z i m  2 0 0 8  
 

Tichá meditace probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u Karlova 
mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu 
pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, 
aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu (exercicie@hotmail.com). 
10. - 12. 10. (pá - ne) Ignaciánský víkend Příležitost k usebrání pro ty, kdo chteji prožít 
víkend v tichu a v meditaci nad Písmem. Určeno zejména pro začátečníky (tj. kdo ještě nikdy 
nebyli na exerciciích). Prerekvizita pro jakékoliv další ignaciánské exercicie. Doprovází: Petr 
Havlíček SJ. Místo: exerciční dům jezuitů v Kolíně. 
31. 10. - 2. 11. (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. Kurs připravujeme ve spolupráci s prof. Vladimírem Smékalem z 
brněnské Fakulty sociálních studií. Proběhne v exercičním domě jezuitů v Kolíně. 
17. - 21. 12. (pá - ne) Exercicie s žalmy Jsou určeny jak naprostým začátečníkům, tak 
pokročilejším uživatelům breviáře. Podnětem k meditaci zde budou žalmy, předpokládá se 
ticho, individuální doprovázení, liturgie ranních a večerních chval. Doprovází Petr Havlíček SJ 
a Denisa Červenková CSTF. 
Exercicie ve všedním dni 
Pro ty, kdo nemohou odjet do ústraní kláštera a přesto by chtěli během roku 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 (zpravidla několik 
týdnů), nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. postup a způsob práce je stanoven dohodou s 
doprovázejícím. Kontakt a bližší informace: exercicie@hotmail.com. 
Jednodenní rekolekce s filmem Rudovous 
8. 11. Jednodenní rekolekce. Skupinová meditace nad filmem A. Kurosawy. Host: prof. V. 
Suchánek. Koná se v Praze, na Karmelu Edith Steinové v Košířích. Přestože se 
nepředpokládá ubytování v klášteře, i na jednodenní rekolekce je třeba se předem přihlásit, 
neboť kapacita domu je omezená. 
 

SPŘÍZNĚNÉ AKCE NA KARMELU 
 

Spiritualita Karmelu V r. 2007 jsme zahájili cyklus setkání určených zájemkyním/zájemcům o 
karmelitánskou spiritualitu, kteří by podle ní chtěli utvářet svůj životní styl (ať v konkrétním 
řeholním společenství nebo „ve světě“). Je možné přijet a strávit den v klášteře anebo se 
účastnit připravených společných setkání. Další informace e-mailem: karmelitky@gmail.com. 
Připravujeme: 
Autorský večer IV. tentokrát na téma Hle, člověk se uskuteční v listopadu 2008, přesnější 
datum ještě ohlásíme. Díla jakéhokoliv žánru a stupně amatérského či profesionálního 
uměleckého projevu jsou vítána. 
Pravidelný program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)  
pondělí 19.00 Eucharistie + agapé;   čtvrtek 17.30 Eucharistie + modlitba nešpor  
 
 

K o n t a k t y  
 
Programy v sakristii a v kryptě jsou dostupné pouze  
z nádvoří Klementina (Národní knihovny).  
Úřední záležitosti: Po, St, Čt 9 – 17h,  Pá  9 – 16h.   
Kněžská pohotovost: Út 17 – 19h, Čt 20 – 22h 

 

 
 


