
 
 

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 17.00 – 19.00 duchovní pohotovost, 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) 
úterý 17.00 – 18.30 Italská konverzace (P. Stefano Pasquero – Platnéřská 4)  
 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)  
čtvrtek  19.00 – 21.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká 8, Praha 7) 
 
  

2. 11. neděle  20.00  Bohoslužba za zemřelé, kterou doprovodí Requiem W. A. Mozarta 
4. 11. úterý 19.00  Mši svatou doprovodí salvátorská schola. 
5. 11. středa 19.00  Společenství Krypta: „...kterého jsi v Chrámě nalezla.“ Meditativní 

modlitba růžence 
11. 11. úterý 17.00 - 18.30  Prohlídka našeho kostela s výkladem Martina Staňka. Kapacita 

max 25 osob, přihlášky e-mailem na nejsvetejsi.salvator@volny.cz, předmět: exkurze. 
12. 11. středa 19.00  Promítání dokumentárního filmu Ivetka a hora (režie: Vít Janeček, ČR 

2008, 84 min) o vizionářce Ivetě Korčákové ze slovenské Litmanové. Film uvede 
přednáška Martina Staňka na téma mariánských zjevení. 
19.00  Společenství Krypta: „Přišli jsme se mu poklonit.“ Rozjímání nad četbou 

Matoušova evangelia. 
16. 11. neděle 18.30  Debata s Ivetou Korčákovou, hrdinkou dokumentárního filmu Ivetka a 

hora. Vstup podmíněn účastí na promítání ve středu 12.11.  
21.15 Krajina mé duše, ale i tvé. Koncert hebrejských, ruských i vlastních duchovních 

písní Marie Kubátové. Koná se v sakristii.  
17. 11. pondělí  Pouť do Mníšku pod Brdy. 
18. 11. úterý 20.00 Diskusní večer ve spolupráci s redakcí Salve na téma Co je umění? 

Hostem večera je Dr. Pavla Pečinková, moderuje Norbert Schmidt. 
19. 11. středa 19.00  Literárně-hudební večer "Zlotřile čistá duše" aneb rozjímání nad knihou 

Barabáš Pära Lagerkvista. 
19.00  Společenství Krypta: „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ Modlitba se zpevy 

z Taizé. 
23. 11. neděle Krista Krále 14.00 Při mši sv. zazní Missa Cellensis Josepha Haydna v 
podání pražského sboru Notre Dame. 

21.00  Kafe po mši aneb osvěžení před branami adventu. 
26. 11. středa 19.00  Filmový klub v sakristii. Paul Greengrass: Let číslo 93. (GB / USA /  

Francie, 2006, 111 min) 
19.00  Společenství Krypta: „Exil.“ Rozjímání nad četbou Matoušova evangelia. 

29. 11. sobota 18.00  Salvátorský silvestr.  
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TELEGRAFICKY 
 Na internetový server www.youtube.com jsme přidali kázání o. Tomáše Halíka ze 

zahajovací bohoslužby a jiné promluvy. Odkazy naleznete na našich stránkách. 
 Nejen o vztazích muslimů a křesťanů hovořil v neděli 12. října imám Ammar Al-Hakim, 

zástupce Nejvyšší islámské rady Iráku, host letošní konference Forum 2000. 
 V rámci Týdne tibetské kultury  22. října do sakristie našeho kostela zavítala skupina 

osmi mnichů z exilového kláštera Thaši Lhunpo. Ti nejdříve představili své zpěvy a pak 
živě diskutovali o Tibetu a svém klášterním životě. 

 

 

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    
ÚKLID KOSTELA  
Opět dáváme do vaší pozornosti možnost přijít na pomoc při pravidelném úklidu kostela – 
každou středu od 12 – 19 hodin. Nemusíte se bát, o práci není nouze. Kostel je velký, má 
mnoho zákoutí a pomoc při úklidu je jednou z cest, jak jej můžete lépe poznat. 
MODLITBA NEŠPOR 
V polovině řijna se v naší farnosti vytvořilo malé společenství, které se každou neděli v 19.30 
schází v boční lodi kostela k modlitbě nešpor, které zpíváme v latině. Kdokoliv by se chtěl 
připojit nebo jen přijít naslouchat, bude vítán. Není nutné umět zpívat gregoriánský chorál, 
nýbrž chtít se modlit. 
SPOLEČENSTVÍ KRYPTA 
Na setkáních  tohoto společenství se střídají 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. Bližší informace naleznete na stránkách 
http://spolecenstvikrypta.wordpress.com, nebo můžete psát na krypte@centrum.cz. 
 

LITERÁRNÍ VEČERY  
Od listopadu se opět budeme každý měsíc setkávat při literárních večerech v salvátorské 
kryptě. 19. listopadu se můžete těšit na literární večer „Zlotřile čistá duše?“ (večer s románem 
Barabáš švédského spisovatele Pära Lagerkvista). Päru Lagerkvistovi byla v roce 1951 
udělena Nobelova cena za literaturu, a to především za román Barabáš, aktualizující mravní 
problematiku novozákonního příběhu. Pro bližší informace pište na aneladga@centrum.cz. 
POUŤ DO MNÍŠKU POD BRDY A VÍKEND NA FAŘE  
Na tradiční podzimní pouti nás tentokrát čeká putování z Dobříše na poutní místo Skalka u 
Mníšku pod Brdy a mše svatá ve farním kostele v Mníšku. Sraz v 8:00 Na Knížecí nad 
eskalátory (metro Anděl, výstup Na Knížecí), předpokládaný návrat do Prahy do 19:00. Bude 
nás doprovázet salvátorský kaplan P. Petr Havlíček. Bližší informace: pkocica@seznam.cz. 
Zároveň nabízíme možnost strávit víkend 22. – 23. 11. v Jitravě v nádherném prostředí 
Jizerských hor. Zájemci pište na email jitterka@centrum.cz. 
MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ U KARMELITEK 
Společenství je otevřené všem, kteří se chtějí společně každých 14 dnů setkávat, modlit se, 
mluvit o daném tématu a hlavně prožívat chvíle s Nejvyšším. První setkání se uskuteční ve 
čtvrtek 6. 11. v 19 hodin na Karmelu v Jinonické. Kontakt: petalez@seznam.cz. 
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 
koná pravidelně ve čtvrtek večer (od 19 hod.) v bytě rod. Jajtnerových ve Stodůlkách jednou 
za čtrnáct dní. První setkání se uskuteční 13. 11. Víc informací: tomas.jajtner@seznam.cz. 
SALVÁTORSKÝ SILVESTR 
V předvečer první neděle adventní – v sobotu 29. listopadu vás zveme na oslavu konce 
liturgického roku do sakristie našeho kostela, kde se můžete především sejít s kamarády, 
případně poznat nové. Jedná se o neformální posezení u dobrého jídla a pití, které 
zajišťujeme sami, takže nezapomeňte vzít něco dobrého s sebou. Pro bližší informace pište 
na adresu verhe@seznam.cz. 
KNIŽNÍ NOVINKY 
Na knižním pultu se objevilo několik zajímavých titulů. Především chceme upozornit na 
novinku z Karmelitánského nakladatelství s názvem O počátcích církve. Jedná se o cyklus 
promluv papeže Benedikta XVI. při pravidelných středečních audiencích, ve kterých se 
zabýval postavami apoštolů.  
Rovněž chceme připomenout nejnovější knihu P. Marka Orko Váchy Místo, na němž stojíš, je 
posvátná země s podtitulem O kruhu úcty k člověku, živé přírodě i celému vesmíru. Taktéž se 
objevil dotisk žádané knihy C. S. Lewise Rady zkušeného ďábla. 
MOŽNOST POBYTŮ NA FAŘE V DOBRŠI 
Ve spolupráci s farností v Dobrši u Strakonic nabízíme 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, 2 sociální zařízení a 1 sprcha.  

 

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). 
8.11. so   Rekolekce s filmem  Rudovous 
Jednodenní rekolekce s filmem Akiro Kurosawy. Rekolekce proběhnou na Karmelu Edith 
Steinové. Odpolední částí doprovází filmový historik a pedagog UP Olomouc doc. PhDr. 
Vladimír Suchánek.  
17. - 21. 11. (st - 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. 
SPŘÁTELENÉ AKCE 
10.11. (po)  Pečení kaštanů proběhne na zahradě Karmelu v Jinonické 22 (Praha 5-Košíře) 
po obvyklé pondělní eucharistické oslavě. Jde o velmi neformální setkání, vhodné i pro přátele 
a známé, kteří se obvykle vyhýbají institucionalizovaným nabídkám duchovna.  
Hle, člověk… je téma dalšího autorského večera, který bychom rádi uskutečnili první či 
druhý prosincový pondělek. Chcete-li aktivně přispět do jeho tvůrčí části (fotografiemi, obrazy, 
poezií, esejistikou, hudbou, divadlem apod.), kontaktujte nás prosím na mailu 
karmelitky@gmail.com.  
Pravidelný program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)  
pondělí 19.00 Eucharistie + agapé;   čtvrtek 17.30 Eucharistie + modlitba nešpor  
Další nabídky i kontakt na www.cestanahoru.org. 
 
 

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   20.00 – 20.30 h; neděle 21.00 – 21.30 h 
Katalog dostupný z  www.salvator.farnost.cz/knihovna  nebo tištěný na místě.  
 

 
 

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 

 

 


