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KDO JE KDO VE FARNOSTI
Především pro orientaci nově příchozích má posloužit následující přehled osob(ností), činných
v akademické farnosti:
Mons.Tomáš Halík - farář, vedoucí kurzu Základy víry, kazatel, zpovědník, oddávající……..
P.Petr Havlíček SJ - farní vikář, vedoucí kurzu pro ministranty, příprava na manželství
P.Marek Orko Vácha - farní vikář
Na všechny kněze se lze obracet se žádostmi o křest, svátost manželství či svátost smíření
Martin Staněk – pastorační asistent (spolupracovník v kurzu Základy víry, administrátor webu,
šéfredaktor farního zpravodaje, manažer programu farnosti. Připravuje rodiče na křest dítěte,
snoubence na manželství)
Paula Jirsová Fassati – nová farní asistentka (matriky, administrativa, farní zpravodaj,

knihkupectví)
s.Denisa Červenková CSTF – vedení meditací a víkendových exercicií
Martin Hlouch – sakristán, kostelník (liturgie, údržba, spoluvedení společenství Krypta)
Jozef Murín - sakristán, kostelník (liturgie, údržba, spoluvedení kurzu pro ministranty)
Robert Hugo – titulární varhaník
Eva Bublová – varhanice
Sylvie Pavlová – účetní
Sbormistři scholy: Michal Reiser a Jan Steyer
Vysokoškolské katolické hnutí: Magda Staňková
Další nejmenovaní: lektoři, ministranti, žalmisté, pradlenka, květinářka, vedoucí společenství,
vedoucí studentských cechů, organizátoři programu, jazykoví lektoři, sportovci, knihovníci…..

HLEDÁ SE KOSTELNÍK
Hledáme mladého nadaného a časově flexibilního muže, který by co nejdříve převzal poloviční
úvazek na post kostelníka. Nabízíme inspirativní mladý kolektiv, atraktivní pracovní prostředí a
pravidelný plat. Požadujeme nadšení, výdrž a přehled v liturgické problematice.

HLEDÁME KNIHOVNÍKY
Knihovna Betánie se trvale potýká s nedostatkem dobrovolníků, kteří by drželi knihovnickou
službu v úterý a v neděli po mši sv. I proto je provoz knihovny maximálně omezen. Pokud
v sobě nosíte lásku ke knihám, neváhejte se ozvat.

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY
se budou konat pravděpodobně v listopadu. Již nyní se mohou hlásit případní zájemci o
aktivní zapojení do farní činnosti.

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
praha.vkhcr.org

nebo na

KURZ ZÁKLADY VÍRY (2009-2011)
je určen především vážným zájemcům o křest, biřmování a první sv. přijímání. Bude se konat
formou přednášek každé úterý od 20 hodin (po mši sv.) v sakristii. V rámci kurzu proběhnou 4
víkendová setkání. Příprava vyvrcholí křtem a biřmováním o Velikonocích 2011.
Není třeba se zapisovat ani hlásit, vše důležité se dozvíte na místě. Kurz vedou Mons.Tomáš
Halík a Martin Staněk s pomocí dalších spolupracovníků.

STUDENTSKÉ CECHY
V naší farnosti působí pod vedením cechmistrů tzv. studentské cechy. Jejich úkolem je
shromáždit v poměrně velké farnosti pod svá křídla studenty z příbuzných oborů a umožnit jim
prostřednictvím možnosti setkávání snadnější orientaci ve farnosti, možná ve škole, snad i
v Praze.
Cechy jsou čtyři: Umělecko-humanitní, Právnicko-ekonomický, Zemědělsko-matematickotechnický a cech Přírodovědecko-medicínský. Názvy napovídají, jaké obory který cech
zaštiťuje. Na zahajovací mši sv. bude možnost se zapojit do činnosti svého cechu a získat
kontakt nejen na svého cechmistra. Během října proběhne i mezicechovní soutěž Cech-test,

která slouží i k bližšímu seznámení. Na přelomu října a listopadu se plánuje i víkendový výjezd
nejspíše na některou oblíbenou faru v krásné přírodě.
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na začátku nového akademického roku bychom měli spustit nové webové stránky farnosti, na
kterých spolupracovali: Oldřich Jirsa (design), Jozef Murín (webmaster), Martin Staněk
(obsah).

SALVÁTORSKÁ SCHOLA VYDALA PROFILOVÉ CD
Naše schola v čele s Michalem Reiserem a novým sbormistrem Janem Steyerem vydala
v nakladatelství Rosa své profilové CD s názvem Adveniat. Kromě jiného na něm naleznete
Jazzovou mši Zdeňka Tošnara, kterou schola prezentovala během návštěvy kardinála Špidlíka
v naší farnosti. CD je k dostání v sakristii za rozumnou cenu.
Zároveň je nám líto, že po 19 letech odchází ze scholy (nikoliv z farnosti!) matka zakladatelka
a sbormistryně Martina Mašková. Přejeme jí vše dobré na její cestě a děkujeme za tu
nesmírnou horu krásné práce, kterou pro naši farnost vykonala.

KURZ PRO LEKTORY A KURZ PRO ŢALMISTY
Výhledově se chystáme uspořádat kurz pro žalmisty (ve spolupráci s naší scholou) a kurz pro
lektory (tedy pro ty, kdo chtějí sloužit božímu slovu především v našem kostele). Zájemci se
mohou hlásit již nyní u sbormistrů a u pastoračního asistenta.

CHORÁLNÍ NEŠPORY
Každou neděli od 19. 30 hodin se můžete připojit (alespoň svojí ctěnou přítomností) ke
zpívané chorální modlitbě nešpor v Xaverově jižní lodi kostela. Vede zkušený lektor Jiří
Hodina.

REKONSTRUKCE VARHAN
Výběrové řízení na rekonstrukci varhan v našem kostele vyhrála firma Eule Orgelbau
z Budyšína (Bautzen). Počínaje 16. listopadem, kdy se budou po celý týden varhany
dekonstruovat a odvážet do dílen, bude v našem kostele až do ledna roku 2011 instalován
kvalitní varhanní pozitiv.
Společně s firmou Eule se na rekonstrukci bude subdodavatelsky podílet firma Brachtl-Kánský
z Krnova. Po dobu rekonstrukce nebude možnost vstupovat přímo na varhanní kůr, výstavní
prostory na ochozu kostela však budou nadále během výstav přístupné.
Pro úplnost informací je třeba dodat, že rekonstrukci v hodnotě 14 mil. korun zaplatí Evropská
unie z tzv. Norských fondů. Farnosti však vznikly nemalé náklady na sepsání projektu
a výběrové řízení, další náklady si vyžádá instalace varhanního pozitivu, dále pojištění,
a v neposlední řadě též úroky z překlenovacího úvěru, který si Arcibiskupství pražské jakožto
majitel kostela muselo vzít na financování celého projektu.

NOČNÍ POUŤ NA SVATOU HORU
Pátek - sobota 9.10. - 10.10.
Sraz účastníků této již legendární pouti je v pátek u autobusu č. 129 odjíždějícího ze
Smíchovského nádraží v 19.10 do zastávky Baně, kde se lze také připojit. Odtud se vyráží v
cca 19.30.
Tradice této pouti sahá minimálně do 50. let, kdy se studenti rozhodli putovat v noci, aby
nebudili pozornost policie. Původně vedla trasa z Jílového u Prahy. Od povodní v roce 2002
se chodí po hřebeni Brd po trase Praha - Baně – Skalka – Stožec – Příbram. Celá cesta měří
cca 55 km a většinou vede po lesních cestách. Pouť se koná za každého počasí, po cestě
není možnost občerstvení kromě začátku a konce trasy. Přizpůsobte tedy tomuto faktu své

vybavení. Méně zdatní účastníci mohou odjet dříve posledním autobusem z Řitky (cca ¼
trasy) či prvním ranním z Dobříše (cca 2/3 trasy) zpět do Prahy. Příchod na Svatou Horu u
Příbrami očekáváme v dopoledních hodinách, odkud se po tiché meditaci, případně účasti na
některé ze mší odebereme na autobus do Prahy.

FOTOMARATON SALVÁTOR ANEB 12 HODIN, 12 TÉMAT
sobota 31.10. 9.00 – 22.00. Soutěž pro salvátorské fotonadšence a jejich přátele. Hlavním
smyslem soutěže je fotografické prožití sobotního dne a výzva, jak se umíte dívat a zachytit
okamžik. Účastníci sami soutěž vyhodnocují a mají možnost vidět, jak témata viděli a zachytili
ostatní. Výstupem bude i výstava vítězných fotografií na ochozu kostela v průběhu listopadu a
prosince.Bližší informace budou zveřejněny během října.

MEZINÁBOŢENSKÉ SETKÁNÍ V RÁMCI KONFERENCE FORUM 2000
úterý 13. 10. 17.00. Debaty se účastní: Rabbi David Rosen (USA), prof. Davood Feirahi
(Irán), princ Norodom Sirivudh (Kambodža). Moderuje prof. Tomáš Halík. Koná se v sakristii.
Vstup volný.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LIBORA TEPLÉHO

neděle 18.10. – úterý 10.11.2009
Libor Teplý fotografuje od roku 1971. Svými snímky se vyjadřuje nejenom k architektuře
samotné, ale prostřednictvím architektonických prvků či jejich částí volně vypovídá o obecně
lidských otázkách, jak je patrno například z volných cyklů „Tma a světlo“ a „Řád a svoboda“.
Sám autor říká:„Výtvarné umění i architekturu chápu jako oblast, která působí na člověka
kromě své užité hodnoty výrazně v emotivní rovině. Proto se u svých fotografií snažím kromě
nutné informativní složky preferovat působení emotivní. U fotografií architektury vychází toto
pojetí z nutného pochopení ´principu´ stavby, včetně jejího výtvarného řešení a z následného
výběru záběru tak, aby v co možná nejjednodušší, "nejčistější" a nejvýraznější formě mohl
zapůsobit na diváka.“
Vernisáž proběhne v neděli 18.10. po mši sv. cca v 21.10. Výstava bude na ochozu kostela
přístupná vždy v úterý a ve čtvrtek půlhodinu před bohoslužbami, v neděli i po bohoslužbách.
Potrvá do 10. listopadu.

SPOLEČENSTVÍ KRYPTA
Již třetí rok se v salvátorském „podzemí“ bude scházet malé společenství, které sobě dalo
název Krypta. V letošním roce se společenství nově ujmou Petr a Adéla Muchovi spolu
s Martinem Hlouchem a Pavlem Svačinou. Krypta se bude opět scházet každý týden ve
středu v 19:00 v prostorách salvátorské krypty (případně naproti u Křižovníků).

JAZYKOVÉ KURZY
Stejně jako v minulém akademickém roce, i letos pokračují konverzace v německém a
italském jazyce podle rozpisu v pravidelném programu. Anglickou konverzaci se pro letošní
rok nepodařilo zajistit. Hlásit se lze nejlépe e-mailem na adresách – s.pasquero@sancarlo.org
(italština) a shanaj@centrum.cz (němčina).

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, může se volně zapojit do programu Lazara Betánie. Od 1.10.
se začíná opět chodit do tělocvičny v ZŠ Umělecká ul. V Praze 7. Program: 19:00 - 20:00
fotbal, 20:00 - 21:00 volejbal. Podrobnosti na www.lazar.borec.cz, kontakt: Dan Marek 603
863 266.

Ukázka prázdninového provozu naší farnosti (Paula a Lukáš, 27.6.2009)

foto M.Staněk

KNIHOVNA BETÁNIE
Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převážně náboženské literatury.
Provozní doba: prozatím na požádání (mail: betanie.knihovna@centrum.cz)…
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.

Duchovní cvičení a rekolekce na podzim 2009
16.-18. 10. 2009 (pá-ne) Víkend mezi duší a duchem II.
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování Víkendu mezi duší
a Duchem I, i zde v interaktivní skupinové a individuální práci využijeme enneagramu.
Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury, podíváme se také na možnosti kultivace
osobnosti v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.).
Provází psychoterapeut Michal Petr a sestra Denisa Červenková CSTF. Kurz je určen pouze
pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích Víkendů mezi duší a Duchem. Uskuteční se
jako obvykle v exercičním domě jezuitů v Kolíně.
25.10. (ne) Kontemplativní neděle
Celodenní setkání věnované praxi kontemplativní modlitby. Podobně jako při úterní meditaci v
kryptě kostela Nejsv. Salvátora se nejedná o teoretický úvod, nýbrž o prostor a příležitost ke
společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Uskuteční se na Karmelu Edith
Steinové v Košířích. Bližší informace: dlohos@volny.cz.
20.11.-22.11. (pá-ne) Kontemplativní víkend
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu s některými prvky z duch. cvičení
podle indického jezuity A. de Mella), které mají napomoci k soustředění a dobré přípravě k
modlitbě a meditaci. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kteří se dosud neúčastnili
podobných exercicií či nemají zkušenost s meditací v tichu, tak pro zkušenější, kteří potřebují
pouze čas a místo, kde by dříve nabyté znalosti znovu uvedli do své modlitební praxe.
Uskuteční se v jezuitském domě v Kolíně.
16.-20.12. (st-ne) Ignaciánské exercicie s ţalmy
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. Uskuteční se v jezuitském domě v Kolíně. oprovází Petr Havlíček SJ a
Denisa Červenková CSTF.
Tyto víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány zejména pro ty z nás, kteří
hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál, jejich účelem je
nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.
Pokud není uvedeno jinak, exerciční kurzy doprovázejí sestry karmelitky z Karmelu Edith
Steinové. 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).
Vedle toho je možné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na
Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 a účastnit se „běžného provozu“ kláštera,
ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva možná na uvedeném tel. čísle nebo
emailové adrese.
Kaţdé úterý 20.15 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).

S PŘÍZNĚNÉ

AKCE NA

K ARMELU

Pravidelný program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)
pondělí 19.00 Eucharistická oslava + agapé
Od pondělka 5. října po celý akademický rok pravidelně každé pondělí, celebrují střídavě Libor
Ovečka SDB, Petr Havlíček SJ, František Hylmar SJ, Prokop Brož (KTF UK).
středa 4.11. 19.00 Spiritualita Karmelu: Kniha ţivota
Počínaje listopadem obnovujeme pravidelné večery společné četby z děl duchovních klasiků.
Pokračujeme četbou spisu Kniha života od Terezie z Ávily. Večer probíhá následovně: cca
25minutová tichá či doprovázená meditace, následuje kontinuální čtení textu s komentářem a
diskuzí. Je možné přijít i bez předchozího ohlášení, avšak včas. Pro ty, kdo se dosud neúčastnili,
doporučujeme nahlédnout na naše webové stránky do rubriky Spiritualita, kde pravidelně
zpřístupňujeme souhrn předchozích četeb spolu s texty, které komentujeme.
pondělí 9.11. 19.00 Kaštanové posvícení
Po obvyklé pondělní eucharistické oslavě následují pečené kaštany, kaštanový svítek,
kaštanová marmeláda, svařené víno a spol.
pondělí 30.11. 19.00. Autorský večer V.: Město a svět.
Díla jakéhokoliv žánru a stupně amatérského či profesionálního uměleckého projevu k tématu
jsou vítána.
čtvrtky: 19.00 Modlitební společenství. Během října budou upřesněny časy schůzek.
Přehlídka řeholníků. I na podzim by měl pokračovat cyklus zahájený v loňském roce, věnovaný
řádům a kongregacím působícím v Praze a okolí. Spiritualitu, život a historie pražských
řeholních domů představují jejich zástupci. Pořádá VKH - Studentský klub Betánie. Setkání
obvykle navazují na pondělní eucharistii, přesná data budou vyhlášena.
Aktuální informace na www.cestanahoru.org
___________________________________________________________

DALŠÍ SPŘÍZNĚNÉ AKCE:
XVII Dny Josefa Zvěřiny
pátek 23. a sobota 24.10. 2009 – slavnostní aula Slezské univerzity v Opavě
Téma: Křesťané ve střední Evropě před a po roce 1989.
Pořádá Česká křesťanská akademie; vystoupí mj. i prof.Tomáš Halík či Tomasz Dostatni OP

Kontakty
Programy v sakristii a v kryptě jsou dostupné pouze
z nádvoří Klementina (Národní knihovny).
Úřední záležitosti: Po, St, Čt 9 – 17h, Pá 9 – 16h.
Duchovní pohotovost: Út 17 – 19h, Čt 20 – 22h

Z KALENDÁŘ E F ARNO ST I a VKH
bohosluţby:
neděle 14.00 mše sv. a 20.00 studentská mše sv.
úterý 17-19 hod. duchovni pohotovost – P.Petr Havlíček SJ
19.00 studentská mše sv.
čtvrtek 20.00 adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru

pravidelný program
úterý 16.30 – 17.30 Italská konverzace (P. Stefano Pasquero – Platnéřská 4) – od 13.10.
20.00 Kurz Základy víry v sakristii (prof. T. Halík ); 20.00 tichá meditace v kryptě (s. Denisa);
20.00 Kurz pro ministranty – vede P.Havlíček SJ (celý zimní semestr) od 13.10.
středa 12 –17 úklid kostela, 19.00 společenství Krypta (společná modlitba se zpěvy z Taizé)
čtvrtek 16.30 – 18.00 německá konverzace (J. Ginzelová – Platnéřská 4) – od 8.10.
čtvrtek 19.00 – 21.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká 8, Praha 7)
neděle 19.30 latinské chorální nešpory v Xaverově lodi
30. 9. středa 12 - 18 Úklid kostela aneb do nového roku s naleštěnou podlahou.
6.10. úterý 19:00 Slavnostní bohosluţba na zahájení akademického roku 2007/2008,
kterou doprovodí salvátorská schola. Po bohoslužbě se v sakristii představí aktivity studentské
farnosti, následuje malé pohoštění a živá hudba (Jiří Hodina and Co.)
7.10 středa 19.00 Společenství Krypta: Večer přímluvné modlitby se zpěvy z Taizé.
9.10. - 10.10. pá-so Noční pouť na Svatou horu.
13. 10. úterý 17.00 Mezináboţenské setkání v rámci konference Forum 2000. Účastnit se
budou Rabbi David Rosen (USA), prof. Davood Feirahi (Irán), princ Norodom Sirivudh
(Kambodža). Moderuje prof. Tomáš Halík.Koná se v sakristii, vstup volný.
13.10. úterý 20:00 Po studentské bohosluţbě v sakristii zahajuje kurz Základy víry
14.10 středa 19.00 Eucharistická adorace v kryptě.
14. 10. středa 19.00 Cech – test. Zábavně soutěžní klání čtyř salvátorských cechů v sakristii.
16.-18. 10. 2009 (pá-ne) Víkend mezi duší a duchem II.
18.10. neděle 14.00 Sbírka na misie
21.00 Zahájení výstavy fotografií Libora Teplého.
21.10 středa 19.00 Společenství Krypta: Večer přímluvné modlitby se zpěvy z Taizé.
23.10. 17.00 Koncert italské duchovní hudby (A. Vivaldi ad.). Sbor a orchestr řídí R.Hugo
24.10. sobota 17.00 W. A. Mozart – Requiem. Sbor a orchestr řídí Robert Hugo
25.10. neděle Kontemplativní neděle (uskuteční se na Karmelu v Košířích)
25.10. neděle 21.00 po mši sv. v sakristii koncert folkrockové formace Acoustic Celebro
(M. Tomeš, T. Mesany a M. Štec). Vstupné dobrovolné.
28.10. středa 19.00 Eucharistická adorace v Kryptě.
30.10. 17.00 Koncert italské duchovní hudby (A. Vivaldi ad.). Sbor a orchestr řídí R.Hugo
31.10. sobota 17.00 W. A. Mozart – Requiem. Sbor a orchestr řídí Robert Hugo
31.10. sobota 9.00 – 22.00 Fotomaraton Salvátor aneb 12 hodin, 12 témat.
2. 11. pondělí 20.00 Mše sv. za zemřelé, kterou doprovodí Requiem W. A. Mozarta. Sbor a
orchestr řídí Robert Hugo.
10. 11. úterý 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola zpěvy z Taizé.
10.11. úterý 20.00 Debata se S. Krausem z diecézního muzea st.Kolumba v Kolíně nad
Rýnem. (Ve spolupráci s CTU a revue Salve, moderuje Norbert Schmidt).
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