Z K AL E N DÁ Ř E F A RN O ST I a V K H
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. (od 6.1. 2009)
čtvrtek 20.00 adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (od 8.1. 2009)

pravidelný týdenní program (opět od 5.1. 2009)
pondělí 18.30 – 20.00 anglická konverzace (D. Saul, A. Tomsky - Platnéřská 4)
19.00 Kurz pro lektory (M.Tomeš - v sakristii)
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 (témata setkání na webu)
čtvrtek 16.30 – 17.30 němčina, 17.30 – 18.45 německá konverzace (Jana Ginzelová –
Platnéřská 4) - první setkání výjimečně až 15. ledna!
19.00 – 21.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká 8, Praha 7)
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Jesličky budou v našem kostele přístupné vždy půlhodinu před a půlhodinu po bohoslužbě.

další program
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.
6.1. úterý 19.00 Slavnost Zjevení Páně. Mši sv. doprovodí naše schola.
20.00 Kurz základy víry
7.1. středa 12 – 18 úklid kostela
19.00 Společenství Krypta
11.1. neděle - Svátek Křtu Páně 21.00 Kafe po mši
14.1. středa 19.00 Filmový klub: Costa Gavras - Amen. (2002, 132 min., v pův.znění s titulky).
Pravidelná debata o filmu se bude konat po promítání 28. ledna, doporučujeme shlédnout oba
v lednu promítané filmy.
16.1. pátek 19.00 Slavnostní mše sv. u příležitosti výročí 40 let od smrti Jana Palacha.
18.1. neděle 21.00 v sakristii koncert folkrockové formace Acoustic Celebro (Milan Tomeš,
Tadeáš Mesany, Martin Štec)
20. 1. úterý 19.00 Ekumenická bohoslužba
20.00 Kázání v ekumenické perspektivě. Debatní večer s Tomášem Halíkem,
Benediktem Mohelníkem OP a jejich hosty, pořádaný ve spolupráci s revue Salve. Moderuje
Martin Bedřich.
21.1. středa 19.00 Literárně-hudební večer „...když nikdo nepřichází, aby slyšel...“ (večer s
verši Jiřího Ortena, doplněný krátkými houslovými skladbami). V kryptě.
28. ledna 19.00 Filmový klub: Völker Schlöndorff - Der neunte Tag / Devátý den (2004, 98min,
v původním znění s titulky). Po promítání následuje diskuse o filmech Amen a Devátý den.
VÝHLEDOVĚ:

20.2. pátek 19.00 Salvátorský taneční večer v KC Novodvorská
25.2. středa 18.00 Popelec umělců. Již čtrnácté setkání světa umění a světa víry. Opět
v přímém přenosu ČT. 19.00 - Popeleční bohoslužba.
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Výtěžek obou adventních benefičních koncertů činí 23 628 Kč. Prostředky budou
odeslány na potřeby nemocnice a školy ve městě Asunción v Paraguaji, provozované
hnutím Communione e Liberazione (kontaktní osoba - P.Stefano Pasquero FSCB).
Děkujeme všem dárcům.
Jak se již stalo dobrou tradicí, i letošní/loňský Mikuláš se nesl ve znamení návštěvy
salvátorských v Léčebně dlouhodobě nemocných ve Vinohradské nemocnici. Několik
Mikulášů, andělů i čertů potěšilo i za pomoci zpěvu přítomné staré a nemohoucí a
ozvláštnilo tak aspoň na chvíli nepříjemný pobyt v nemocnici. Díky všem.
Od nového roku se můžete seznámit hned se dvěma našimi novými zaměstnanci –
prvním je již od prosince pracující kostelník Jozef Murín, student teologie, který v úřadě
nahradil Vojtu Koláře, druhým pak pastorační asistent Jaroslav Lorman, doktorand KTF

-

UK, jenž střídá Andreje Kutarňu. Také Andrejovi za jeho tříletou službu děkujeme a
přejeme vše dobré v novém zaměstnání.
Radostnou událostí zejména pro hudební veřejnost je nedávné schválení projektu na
kompletní rekonstrukci salvátorských varhan. Projekt bude financován z tzv. Norských
fondů, patnácti procenty přispěje i Ministerstvo kultury. Realizovat se začne již na jaře.

SPOLEČNÉ PŘÍPRAVY NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ
Pořádá centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském (cpr.apha.cz). Nové termíny: 20.1.10.3.2009 a 7.4.-26.5.2009. Podzimní termín: 6.10. - 1.12.2009. V naší farnosti počítáme
s hromadnou přípravou od poloviny května do konce června, a to vždy v úterý od 20hodin.

Duchovní cvičení a rekolekce

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

KANDIDÁTI

FARNÍ PASTORAČNÍ RADY

V únoru se budou v naší farnosti konat volby do pastorační rady. Do konce ledna 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. Více informací o pastorační radě zveřejníme na webu.

VÝSTAVY
Od nového roku pracuje tzv. Salvátorská výstavní rada (profil zveřejněn na farním webu),
která bude vytvářet koncepci výstav a instalací. Případní zájemci o výstavu v kostele se na ni
tak mohou obrátit se svojí prezentací.
Momentálně probíhá na ochozu výstava obrazů Jana Rýze, která je přístupná vždy v neděli
půlhodinu před a po bohoslužbami, v úterý a ve čtvrtek pouze před bohoslužbou. V ostatní dny
po předchozí domluvě.

MODLITBA NEŠPOR
Každou neděli v 19.30 (opět od 4.1. 2009) 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 českolatinský 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
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.

KURZ PRO LEKTORY
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 přednesu a rétorice 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. Podmínkou čtení v jakémkoliv kostele je kromě křtu i mravní
bezúhonnost a plná účast na svátostech církve.

Č TVRTÝ SALVÁTORSKÝ TANEČNÍ VEČER (SALVÁTORSKÉ SOIRÉE)
S radostí oznamujeme, že v pátek 20.2.2009 od 19:00 se v Kulturním centru Novodvorská
bude konat již čtvrtý ročník salvátorského tanečního večera. Zahraje skupina Funny Dance
Band (www.funnydanceband.com). Vstupenky za 150 Kč budou v prodeji od první poloviny
ledna. Též sháníme finanční sponzory i dárce do tomboly. Pokud byste měli zájem nám
přispět, ohlaste se mailem nebo osobně v sakristii. Děkujeme a těšíme se na viděnou.

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 věkovou
kategorii 20 - 35 let.
***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
Pravidelný program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)
pondělí 19.00 Eucharistie + agapé; čtvrtek 17.30 Eucharistie + modlitba nešpor
čtvrtek 8. a 22.1. Teologický seminář Koná se vždy v 18 hodin v bytě Jajtnerových ve
Stodůlkách. Kontaktní osoba: tomas.jajtner@seznam.cz
čtvrtek 15. a 29.1. Společenství. Kontaktní osoba Petra Ležáková: petalez@seznam.cz
Další nabídky i kontakt na www.cestanahoru.org.

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 (opět d 6. ledna 2009)
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.

Kontakty
Programy v sakristii a v kryptě jsou mimo bohoslužby
dostupné pouze z nádvoří Klementina (Národní knihovny).
Úřední věci: Po, St, Čt 9–17h, Pá 9–16h. Tel: 724 367 681

