Z K AL E N DÁ Ř E F A RN O ST I a V K H P ra h a
bohosluž by:
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

pravidelný program (mimo vánoční týden)
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 – 18 úklid kostela, 19.00 společenství Krypta
čtvrtek 16.30 – 17.30 němčina, 17.30 – 18.45 německá konverzace (J. Ginzelová –
Platnéřská 4) (Poslední předvánoční setkání bude 4. 12., další setkání až 15. ledna.)
čtvrtek 19.00 – 21.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká 8, Praha 7)
(Poslední setkání před Vánocemi bude 18. prosince, opět se sejdeme 8. ledna.)
30. 11. První neděle adventní - mše sv. ve 14 a ve 20 hodin; žehnání adventního věnce
20.00 Zazní mše Günthera Jacoba OSB v podání Roberta Huga a jeho ensemble.
2. 12. úterý 20.00 Po studentské mši sv. pokračuje Kurz Základy víry
3. 12. středa 19.00 Himálájský Ladakh očima dobrovolníků. Debata a projekce v sakristii.
19.00 Společenství krypta: Exil - Rozjímání nad Matoušovým evangeliem.
5. 12. pátek 16.00 Salvátorský Mikuláš. Návštěva LDN na Vinohradech. Sraz v sakristii.
7. 12. Druhá neděle adventní - 15.15 Vernisáž výstavy obrazů Jan Rýze.
20.00 Mši svatou doprovodí naše schola adventními zpěvy salvátorských autorů.
9. 12. úterý 20.00 Pius XII. – Hitlerův papež? Debatní večer s P.Tomášem Petráčkem
pořádaný ve spolupráci s revue Salve (moderuje Norbert Schmidt).
10. 12. středa 19.00 Barabáš. Divadelní představení z dílny společnosti Petrklíč - v sakristii.
19.00 Společenství Krypta: "...dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v
srdci." - Večer přímluvné modlitby, následovaný noční eucharistickou adorací.
11.12. čtvrtek 19.00 Bohoslužba pokání, následovaná adorací s možností svátosti smíření.
14. 12. Třetí neděle adventní - 15.00 Procházka po Staré Praze s průvodkyní. Sraz po mši
sv. na Studentském nádvoří Klementina. Trvání cca 2 hodiny.
21.00 Předvánoční kafe po mši alias besídka zvláštní farnosti. Přijďte se obdarovat.
15. 12. pondělí 19.30 Předvánoční benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy.
17. 12. středa 19.00 Tradiční adventní benefiční koncert Salvátorské scholy.
19.00 Společenství Krypta: Slyš, můj milý klepe - Rozjímání nad Evangeliem.
18.12. čtvrtek 19.00 Bohoslužba pokání, následovaná adorací s možností svátosti smíření.
21. 12. neděle mše sv. ve 14 a ve 20 hodin.
22. 12. 10 – 17h - Zdobení stromků a stavba betléma. Horké nápoje zajištěny.
24. 12. středa - Štědrý den – 24.00 Půlnoční mše sv., při níž zazní Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby v podání sboru a orchestru pod vedením Roberta Huga.
25. 12. čtvrtek Slavnost Narození Páně - mše sv. ve 14 hodin, NENÍ ADORACE
28. 12. neděle - Svátek Svaté rodiny – mše sv. ve 14 a ve 20 hodin
1. 1. čtvrtek - Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. ve 14 hodin.
Jesličky budou v našem kostele přístupné vždy půlhodinu před a půlhodinu po bohoslužbě.
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Vážení a milí,
nastává nám čas adventní, čas napjatého očekávání, zda se ten, který přichází z výsosti,
narodí i letos do našich srdcí (Marek Eben zpívá v jedné písni: „…naděje vyplývá, že světlo
přijde i do našeho chlíva...“).
S první nedělí adventní nás čeká kromě jiného žehnání adventního věnce a až do Vánoc
i zpěv překrásných rorátů (ač po první dvě neděle večer mši sv. doprovodí hudební těleso).
Spolu s blížícím se termínem křtu se počínaje 30. listopadem každou neděli večer budeme
společně modlit s našimi katechumeny. Neděli co neděli budou přicházet společně
s liturgickým průvodem k oltáři a po kázání jim budou kněží žehnat. Po požehnání budou
odcházet společně s pastoračním asistentem do krypty k praktické výuce spirituality
a modlitby. Katechumeni již tradičně zaujímají ve farnostech zvláštní postavení, farnost si je
hýčká, proto i letos budou mít pro první polovinu mše sv. v neděli večer rezervovány bloky
lavic po obou stranách oltáře, též i obě první lavice v hlavní lodi.
V čase vánočním se také poněkud změní rytmus bohoslužeb v našem kostele (neděle
zůstávají beze změn) a odpadne veškerý týdenní běžný program včetně adorací.
Do původního stavu se vše vrátí opět v úterý 6. ledna.
Čas Vánoc s sebou přináší kromě jiného i nutnou přípravu v kostele, proto chceme poprosit
zvláště ty z vás, kdo zůstávají v Praze, o pomoc při zdobení stromků a při stavbě Betléma,
a to v pondělí 22. prosince mezi 10 a 17 hodinou. Zdobit se bude jako již tradičně 8 stromků
v presbytáři, betlém najde opět své místo na oltáři Panny Marie Bolestné.

T ELEGRAFICKY:
Dotkni se ran. Nová kniha T. Halíka je k dispozici v sakristii; autor vám ji rád podepíše.
Ivetka a Hora. Promítání oceněného dokumentu o vizionářce Ivetce Korčákové z Litmanové
a následná diskuse s vizionářkou rozpoutaly ve farnosti zajímavou debatu. Jen tak dál.
Personální změny. Během posledních dnů došlo v naší farnosti k několika personálním
změnám – počínaje adventem se můžete obracet i na nového pana kostelníka, jímž se
po odcházejícím Vojtovi Kolářovi stal dlouholetý ministrant Jozef Murín. Vojtovi tímto velice
děkujeme za prokázané služby a přejeme vše dobré na dalších působištích. Začátkem příštího
roku dojde také ke změně na postu druhého pastoračního asistenta – Andreje Kutarňu, který u
nás úspěšně působil po tři roky, nahradí Jaroslav Lorman, doktorand na KTF UK.
Úklid kostela. Děkujeme všem, kdo se pravidelně či nárazově účastní středečních úklidů
kostela. Systém každotýdenního úklidu se velmi osvědčil, pravidelně se objevují zhruba
4 pomocníci. Deo gratias.
Úřední hodiny ve farnosti. Upozorňujeme na možnost využívat úředních hodin ve farnosti –
denně kromě úterý je od 9 do 17 hodin přítomen past. asistent Martin Staněk
a některý ze dvou kostelníků (v úterý pouze kostelníci). Prosíme, nenechávejte úřední

záležitosti na neděli, takový nápor zájemců o konzultace se nedá zvládnout. Pro běžnou
agendu je k dispozici i farní telefon a e-mail, pro informace o programu farní web.

A K T U A L I T Y

sdílené rozjímání nad četbou Matoušova evangelia. Společenství je otevřené a uvítá každého,
kdo se chce 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.

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

KURZ PRO LEKTORY

KANDIDÁTI

FARNÍ PASTORAČNÍ RADY

V únoru příštího roku se budou v naší farnosti konat volby do pastorační rady. Do konce
tohoto roku se případní kandidáti mohou hlásit osobně nebo e-mailem, případně je možné
nominovat nějakou osobu za skupinu, působící v naší farnosti (Kandidát musí souhlasit
s nominací). Jen připomínáme, že není striktní podmínkou být farníkem ve smyslu našeho
zřizovacího statutu, tedy není nutné být studentem, učitelem, či zaměstnancem pražské
vysoké školy. Je však vhodné, aby kandidát naši farnost osobně znal.

VÝSTAVA OBRAZŮ JANA RÝZE
Bude zahájena vernisáží v neděli 7. 12. po odpolední mši sv., tedy v 15.15 v sakristii. Na
ochozu kostela bude přístupná každou neděli vždy půlhodinu přede mší sv. a půlhodinu po
mši sv., v úterý pouze přede mší svatou. Trvat bude do poloviny ledna.
Co se týče pořádání výstav, od 1. ledna příštího roku začne oficiálně pracovat tzv. salvátorská
umělecká rada (profil zveřejníme na farním webu), která bude vytvářet koncepci výstav.
Případní zájemci o výstavu v kostele se na ni tak mohou obrátit se svojí prezentací.

NOČNÍ ADORACE
Ve středu 10. 12. od 21.30 do 6.00 se uskuteční adventní eucharistická adorace, která bude
navazovat na večer přímluvné modlitby ve společenství Krypta. Adoraci úvodní modlitbou
zahájí náš kaplan Petr Havlíček SJ a poté se budou vždy po dvou hodinách střídat dvě hlídky
(všichni tedy mají naději nejméně na 4 hodiny spánku, avšak není nutné setrvat na modlitbě
po celou dobu hlídky). Z kostela není možné v noci odejít, spát se bude v kryptě, přineste si
tedy spacák a karimatku. Občerstvení bude k dispozici a k snídani bude, co si přineseme.

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERTY
V našem kostele se v letošním adventu uskuteční dva benefiční koncerty. V pondělí
15. prosince v 19.30 v podání Sboru a orchestru Univerzity Karlovy pod taktovkou Haiga
Utidjiana zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Ve středu 17. prosince v 19.00 se
můžeme těšit na benefiční koncert Salvátorské scholy, při kterém zazní skladby salvátorských
autorů. Výtěžek obou koncertů bude věnován pro potřeby nemocnice a školy ve městě
Asunción v Paraguaji, provozované hnutím Communione e Liberazione (P.Stefano Pasquero).

SALVÁTORSKÝ MIKULÁŠ
V předvečer svátku sv. Mikuláše navštívíme jako každoročně Léčebnu dlouhodobě
nemocných ve Vinohradské nemocnici. Sraz v pátek 5.12. v 16.00 v sakristii. Kontaktní osoba
Pavel Kočica: pkocica@seznam.cz.

POVÍDÁNÍ O INDII
Himálajský Ladakh očima českých dobrovolníků z rozvojového projektu Hnutí Brontosaurus
Krajní meze. Po promítání, dokumentujícím práci v místních školách a klášterech i horské
putování následuje diskuse o významu rozvojové pomoci a perspektivách tradiční ladacké
společnosti. To vše ve středu 3. 12. od 19 hodin v sakristii.

MODLITBA NEŠPOR
Každou neděli v 19.30 se v boční lodi našeho kostela schází malé společenství ke zpívané
modlitbě nešpor. Kdokoliv by se chtěl připojit nebo jen přijít naslouchat, bude vítán. V předních
lavicích bude pro případné zájemce k dispozici česko-latinský text nešpor.

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

Počínaje pondělkem 19. 1. 2009 se u nás opět rozeběhne 10 setkání Kurzu pro lektory.
Vždy v pondělí od 18 do 19.30 hodin se můžete učit předčítat liturgická čtení pod vedením
zkušeného profesionála MgA. Milana Tomeše. Kurz je určen pouze vážným zájemcům o čtení
v našem kostele, na konci kurzu obdrží účastníci osvědčení a budou veřejně uvedeni do úřadu
lektorů akademické farnosti.

Duchovní cvičení a rekolekce 2009
T ERMÍNY A INFORMACE O EXERCICIÍCH LEDEN-BŘEZEN 2009
9. - 11. 1. (pá - ne) Kontemplativní víkend
18. - 22. 2. (st - ne) Ignaciánské exercicie
7. - 9. 3. (pá - ne) Víkend mezi duší a Duchem
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 ke ztišení a hlubšímu ponoru do kontemplativní modlitby. Doprovází sr. Denisa
Červenková CSTF, sr. Raffaella Giubilato CSTF.
Ignaciánské exercicie podávají „princip a fundament“ velkých ignaciánských exercicií a
praktický úvod do ignaciánských způsobů modlitby. Doprovází: Petr Havlíček SJ, Denisa
Červenková CSTF.
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.
Doprovází: Michal Petr, Denisa Červenková CSTF. Tento termín je vyhrazen pro účastníky
mezi 20-35 lety.
Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně. Další
informace můžete získat na adrese exercicie@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 vždy velmi rychle zaplní,
maximální počet účastníků je 12 - 18, doporučujeme tedy reagovat rychle.
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).

SPŘÁTELENÉ AKCE
čtvrtek 4. a 18. 12. Společenství Koná se v 19 hodin u Karmelitek v Jinonické ulici. Kontaktní
osoba Petra Ležáková: petalez@seznam.cz.
čtvrtek 11. 12. Teologický seminář Koná se vždy v 18 hodin v bytě Jajtnerových ve
Stodůlkách. Kontaktní osoba Tomáš Jajtner: tomas.jajtner@seznam.cz.
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 (v chodbě za sakristií )
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.

