SALVATORE
zpravodaj

pražské

70/ prosinec

akademické

farnosti

A.D. 2009
zdarma

Váţení a milí,
nastává nám čas adventní, čas přípravy a důkladného úklidu především v našich srdcích, aby
se do nich i letos opět mohl narodit ten, který přichází z výsosti.
S první nedělí adventní nás čeká kromě jiného ţehnání adventního věnce a aţ do
Vánoc i zpěv překrásných rorátů. Je to poklad české liturgické hudby, který bychom neměli
zanedbávat.
Ve vánočním týdnu od 24.12. se také poněkud změní rytmus bohosluţeb v našem
kostele (neděle zůstávají beze změn), ale odpadne veškerý týdenní běţný program včetně
adorací. Do původního stavu se vše vrátí opět v úterý 5. 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. Letos jsme se
rozhodli zdobit v neděli 23. prosince, aby nikdo neměl výmluvu, ţe musí být v práci anebo
sedět na přednášce. Můţete zůstat a pomoci zasadit stromy do stojanů či je následně ozdobit
po mši od 15hod nebo přijít o chvíli dříve na mši ve 20hod. Bude Vám k tomu hrát duchovní
hudba a vonět předvánoční punč, tak nás tu nenechte samotné, práce je dost.

TELEGRAFICKY:
ZPRÁVA Z NOČNÍ ADORACE PŘI PŘÍLEŢITOSTI 20. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Ze 13. na 14. listopadu, v podvečer svátku svaté Aneţky české, uskutečnilo Společenství
Krypta v naší farnosti za hojné dokonce mezinárodní účasti celonoční adoraci. Úmyslem byla
tentokrát modlitba díků ale také proseb za dvacet let svobody, které uplynuly od revoluce, jiţ
zvláštním způsobem doprovázela přímluva svaté Aneţky. Adoraci zahájil a svou modlitbou aţ
do pozdních nočních hodin provázel Mons. Tomáš Halík. K osobní meditaci byly k dispozici
fotografické portréty bývalých politických vězňů z výstavy Pocta statečným, která proběhla
v roce 2003 v galerii Langhans. Hlídky před Nejsvětější Svátostí byly rozděleny po hodinách,
spalo se jako uţ tradičně v dobře vytápěných prostorách krypty. Adorace byla zakončena
modlitbou ranních chval, po níţ následovala společná snídaně v sakristii. Na pravidelném
středečním setkání společenství 18.11. byl pak večer biblické modlitby s adorací obětován na
stejný úmysl. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili či pomohli s organizací, a srdečně zveme na
další noční adoraci, jiţ plánujeme na dobu postní.
EKPS-

ZPRÁVA ZE 4. ROČNÍKU SOUTĚŢE FOTOMARATONU 2009
V sobotu 31. října 2009 se vydalo 21 statečných fotit 12 předem neznámých témat a to během
12 hodin. Inspiraci pro letošní témata organizátoři hledali v 23. ţalmu. Témata mohla být
pojata nezávisle na textu nebo mohl být ţalm celodenním průvodcem podzimním dnem.
Osmnáct soutěţících hledalo své snímky po Praze a tři se účastnili na dálku a své snímky
poslali elektronicky. Fotografie byly zvětšeny a sami účastníci je ohodnotili. Na prvních třech
místech se umístili Dana Peterková, Martina Staňková a Kamil Vavřinec Mareš. Fotografie si
můţete prohlédnout na ochozu.

Fotomaraton 09. Šimon Trlofaj – téma Nebudu se bát

Fotomaraton 09. Martina Staňková – téma Po okraj

OSM PLUS JEDNA OTÁZKA PRO...
PASTORAČNÍHO ASISTENTA MARTINA STAŇKA
Martin Staněk se narodil v roce 1973 v Praze, vystudoval Fakultu humanitních studií
(tehdejší IZV UK), dálkově i KTF UK, absolvoval téţ studium religionistiky na FF UK. Byl
pokřtěn v roce 1992 v kostele Nejsv.Salvátora, oţenil se v roce 2001, má tři děti
(Veroniku, Frantu a Editku), v současnosti opět studuje – v doktorském programu KTF
UK na katedře teologické etiky a spirituální teologie“.

Většina lidí má pocit, ţe Tě díky Tvému působení ve farnosti zná. Málokdo však tuší,
čím máš běţně zaplněný diář. Mohl bys podrobněji popsat svůj obyčejný pracovní den?
Tak tedy po pořádku: starší dcera Veronika má naštěstí školu aţ od půl deváté, takţe v sedm
budíček, pak poklus s Frantíkem do školky a jiţ lehký cval s Veronikou do školy. Před devátou
jsem u Salvátora a začínám úřadovat (to je hrozné slovo). Variabilita dne je různá, ovšem jsou
tu stálice - jako zpracování pošty všeho druhu, aktualizace webu, tvorba farního zpravodaje,
dále pravidelné konzultace s koordinátory jednotlivých farních akcí, s účetní, s farní
asistentkou, s kostelníky, případně schůzky tu nad rekonstrukcí varhan a rekonstrukcemi
všeho druhu, tu nad novou výstavou... Jeden den v týdnu zpravidla práce na teologické
fakultě, občas příprava rodičů na křest dítěte, svatební příprava se snoubenci, případně
v úterý kurz Základy víry. Sem tam nějaký ten bezdomovec a v půl šesté (ţena by řekla coţe!)
zpravidla odchod, poté rodinné radosti i starosti, které mě vyplivnou cca v půl jedenácté. Pak
kýţený pohov.
No, a pokud je zrovna neděle, tak večerní mše sv. a v jejím rámci tzv. nedělní škola pro
katechumeny; poté nezbytná fronta zájemců s poţadavky všeho druhu a následná konzultace
s farářem, která se pomalu promění v jedno pivo na dobrou noc v blízkém lokálu.
Aktuálně také finišuji na přípravě sborníku ke dvacetiletí naší farnosti. Docela pestré, ţe?
Naštěstí mám skvělé spolupracovníky a kolegy, takţe na to nejsem sám.

A teď trochu osobněji: co obvykle děláš mimo pracovní povinnosti pro své duchovní,
psychické a v neposlední řadě i pro fyzické zdraví?
Jiţ pár let vidím, ţe mezi třicítkou a čtyřicítkou (nebo aţ padesátkou?), dokud má člověk malé
děti, se prostě nedá nic neţ pracovat, ţivit rodinu a vše ostatní jde prostě stranou. Ostatní
otcové mi jistě dají zapravdu. Takovou běţnou relaxací pro mě je, kdyţ si mohu dát v klidu
kafe někde v kavárně, nikdo nevolá a můţu si chvíli popřemýšlet nad tím, odkud jdu a kam.
Duchovní zdraví mám kupodivu i po těch letech od konverze dobré, i kdyţ pro něj pravda moc
nedělám. Kaţdoročně mám jedno setkání pastoračních asistentů, které má částečně duchovní
náplň, ovšem i takové víkendy s katechumeny nebo biřmovanci pro mě představují skvělá
duchovní cvičení.
Jinak co se týče podpory fyzického zdraví, tam mám dost skluz a přední kolo na bicyklu uţ je
šišaté od neustálého visení na zdi. Ale budu s tím muset něco dělat, abych za chvíli stačil
synkovi.
Často obráţíme i s dětmi různé výstavy či divadelní představení anebo vyráţíme do přírody,
kde se zregenerujeme kompletně.
Ptát se na záliby je podle mého názoru trochu povrchní. Jistě však jsou věci, jako je
třeba pohled na stromy nebo lidskou tvář, které Tě naplňují vnitřním pokojem a tichou
radostí. Smím se zeptat, které to jsou a proč?
V tomto je naprosto nedocenitelná role přírody, ticha, samoty. Procházet se v říjnu (lehce
sychravo, moţná i mlha) hlubokým lesem nejlépe v okolí Kvildy je pro mě naprosto mystickým
záţitkem. Případně totéţ, ale s fotoaparátem v ruce. Vnitřní pokoj a tichá radost, ano, to jsou
správné pojmy. Pár veršů z Reynka či Skácela, to mi také stačí. Ovšem pohled na tvář naší
Editky mě dokáţe naplnit radostí docela hlasitou.
Nemůţu se také nezeptat: co zrovna čteš a čím se to Tebe samotného dotýká?
Teď budu muset mlţit jako politik, který nechce přiznat, ţe čte jenom rešerše svých asistentů.
Ale po pravdě, vţdycky jsem četl hodně, dnes je to kvůli nedostatku času o dost horší.
Momentálně mám rozečtenu učebnici autoškoly, nejnovější revui Salve o vztahu filosofie a víry
a znovu se zakousávám do první kapitoly knihy Ivany Noble s názvem Po Boţích stopách. O
kaţdoroční přísun inspirace se mi stará i pan šéf svými knihami. Orko Vácha také nezůstává
ladem. Ale jinak mám rád Kafkovy povídky, Skácela, Ortena, Romanci pro křídlovku... To jsou
věci, které mám rozečteny stále.
Dvojsměrná otázka zcela na tělo, která však můţe mnohé čtenáře povzbudit. Co
povaţuješ za své nejsilnější charisma a s čím naopak v poslední době nejvíce bojuješ a
jak?
Hm, tak to by mě také zajímalo. Ale soudě podle krásných reakcí na konci minulého kurzu
základů víry je to asi nějaká schopnost lidsky a srozumitelně tlumočit lidem svou zkušenost
víry, případně i něco jiného.
S čím bojuji? Říci, ţe s časem, upadnu do klišé. Bojuji se sedimentací (míním tím celkovou
usazenost, zaběhanost). Jsem nespokojený sám se sebou, ţene mě to dál, cítím, ţe se
potřebuji vzdělávat, rozvíjet.
A teď k farnosti. Co Tebe osobně v naší farnosti nejvíce oslovuje a v čem vidíš největší
potenciál pro studenty? Která z tváří či aktivit farnosti v Tobě vzbuzuje potěšení
z „dobrého díla“?
Co mě oslovuje? Kaţdý týden mě oslovují desítky lidí, a to vesměs lidí zajímavých. To kolotání
tváří, vztahů, nápadů, inspirací, ten kotel, ve kterém se vše míchá a vaří, dochucuje – to je na

tom všem tak zajímavé. A druhý moment – být prostě „u toho“. Být za prvé svědkem rodící se
víry těch, kdo vstupují do společenství církve, a za druhé díky osobnosti Tomáše Halíka
sledovat zblízka dialog kultur, případně náboţenství a společnosti (a to nejlépe v teple
sakristie).
Máš pocit, ţe můţeš své charisma a schopnosti ve farnosti uplatnit ve prospěch farníků
nebo Ti v tom něco brání? Pokud ano, můţeš nám prostřednictvím tohoto rozhovoru
vzkázat, jak bychom Ti v tom mohli pomoci?
Občas se cítím jako exot, protoţe mě obklopuje devadesát procent bezdětných studentů či
pracujících. Ta zkušenost rodiny je naprosto nenahraditelná. Večerní pastorace
nezakotvených studentů někde na kolejích uţ zkrátka není pro mě, a v tom mi nikdo
nepomůţe (smích).
Důleţitá otázka pro rozvoj farnosti a vzbuzení diskuze: jaká negativa vidíš v naší
farnosti? Měl bys chuť ji v něčem vylepšit, a co Ti v tom brání?
Prošel jsem za těch devět „pastoračních“ let obdobími obrovského nadšení z farnosti (spousty
dobrovolníků a nadšenců) i zklamání z farnosti (průtokový ohřívač pasivních konzumentů),
takţe mám jiţ určitý nadhled. Mnohá negativa jsou prostě nezbytnými průvodními jevy
studentské pastorace (koloběh studentů), případně porevolučního vývoje (i kdyţ dvacet let po
revoluci – je to ještě doba porevoluční?), kdy vyprchává takové to bazální nadšení pro cokoliv
– scházet se, vášnivě diskutovat – myslím, ţe naše velká farnost v centru velkoměsta prostě
vţdy bude do jisté míry takovým Dopravním podnikem, jehoţ sluţeb mnozí vyuţijí pouze tak,
ţe si koupí lístek, svezou se, pak vystoupí a naprosto jim to stačí. Dluţno také říci, ţe naše
farnost není tak úplně typická a slouţí také těm, kdo se prostě nechtějí nijak druţit ani
organizovat, prostě si chtějí ve skrytu za sloupem poslechnout kvalitní kázání a pak z něj
týden ţít. A zatím nám snad nehrozí druhý extrém, takovéto hurá mládeţničení, ze kterého
mám jakoţto dítě normalizace husí kůţi.
PLUS: Práce v církvi pro laika, který vychovává a ţiví tři malé děti určitě není
jednoduchá. Uţ jen proto, ţe je to zřejmě nejhůře placená práce pro vysokoškolsky
vzdělaného člověka v republice. Proč Ti to stojí za to? A co na to říká Tvoje manţelka?
Bez nadšení to prostě není moţné, a to platí pro všechna povolání. Ten pocit, ţe stojíš na
obrovském Boţím staveništi, kde vzniká nějaké úţasné dílo, pobíháš s plány a raduješ se, ţe
uţ je postavena šatna pro dělníky, pak první byty, kostel, sází se stromy... ten je
nenahraditelný. Takţe si nestěţuji.
Co na to říká moje ţena? Cituji: Lepší je mít doma chlapa, kterého práce naplňuje a ještě se
věnuje rodině, neţ někoho, kdo nosí domů hromady peněz, ale nosí je pozdě v noci, a navíc si
stěţuje, ţe musí dělat něco, co ho nebaví. Konec citátu.
Děkuji za rozhovor a za všechny i za Tvou práci.
(-P J F-)

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

SPOLEČNÉ RORÁTY V KATEDRÁLE
V adventu se opět zúčastníme pátečních rorátů - začínají v 5:45 v boční kapli katedrály sv.
Víta. Po jejich skončení následuje společná snídaně v kostele sv. Jana Nepomuckého na
Hradě (přineste prosím něco na společný stůl).
Kontakt: Jakub Dubovský, Mob: 608 749 411, Email: james64@inMail.sk

DEBATA O KŘESŤANSTVÍ A FILOZOFII úterý (8.12. 20:00)
Debatní večer s prof. Stanislavem Sousedíkem, Dr. Karlem Šprunkem a prof. Tomášem
Halíkem, významnými představiteli českého intelektuálního světa, na téma křesťanství a
filozofie. V rámci večera promluví pozvaní hosté o své cestě k filozofii a ve filozofii, o
zkušenosti toho, jak se filozofie dělala před Listopadem 89, o Patočkových bytových
seminářích, o proměně, kterou přinesla Sametová revoluce, o významu dialogu mezi filozofií a
křesťanstvím a dalších otázkách. Moderuje Klára Jelínková.

AUTORSKÉ

PŘEDSTAVENÍ: LAMENTO/ Z TANCE STRACH A OPĚT DO TANCE (DEN A NOC
MATKY TEREZY) středa (9.12. 19:00)

Děj se odehrává v průběhu jednoho dne a jedné noci v útulku pro umírající Nirmal Hridaj, který
v
Kalkatě
hned
vedle
chrámu
bohyně
Kálí
zaloţila
Matka
Tereza.
K ránu přibyl do útulku nový případ - bývalý řidič rikši, jménem Rinzai. Chudý, nemocný, bez
prostředků a bez příbuzných. M. Tereza se mu snaţí pomoci. Tak, jako se celý ţivot snaţí
pomáhat těm nejchudším z chudých. Rinzai je jeden z nich. Kdo z těch dvou ale nakonec ve
skutečnosti potřebuje pomoc? Kdo má větší strach? Kdo je osamělý a bez lásky? ... Existuje
vůbec Bůh? Je duše? Máme nějakou naději? Má to všechno nějaký smysl?... A dá se v
Kalkatě do hodiny sehnat mandolína? Po představení bude moţné zapojit se do debaty o
noci víry vedené Mons.T.Halíkem.
Scénář: Lucie Trmíková; Hudba: Miloš Orson Štědroň; Reţie: Jan Nebeský; Účinkují: Jan
Mikušek, Miloslav Mejzlík, Lucie Trmíková, Miloš Orson Štědroň, Jana Bezpalcová, Jan
Švamberg.

VÝSTAVA KRESBY VÁCLAVA SOKOLA (13.12.2009 – 2.2.2010)
Vernisáţ proběhne v neděli 6.12. po mši sv. cca v 21.10. Výstava bude na ochozu kostela
přístupná vţdy v úterý a ve čtvrtek půlhodinu před bohosluţbami, v neděli i po bohosluţbách.
O autorovi: Kresbou uhlem a tuţkou vytváří obrazy, pro něţ nachází náměty v předmětech a
situacích, s nimiţ se denně setkáváme. Velký formát kresby, omezená barevnost, střídmá
kompozice a koncentrovaný rukopis to jsou prostředky, jimiţ v zobrazovaném odhaluje jeho
nadčasové hodnoty. Výstava je na ochozu přístupná vţdy půlhodinu před bohosluţbou a po
bohosluţbě, v úterý a ve čtvrtek pouze před bohosluţbou. Po dohodě i během dne.

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERTY (14.12 a 16.12.)
V našem kostele se v letošním adventu uskuteční dva benefiční koncerty. V pondělí
14. prosince v 19.30 v podání Sboru a orchestru Univerzity Karlovy pod taktovkou Haiga
Utidjiana zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Ve středu 16. prosince v 19.00 se
můţeme těšit na benefiční koncert salvátorské scholy. Výtěţek obou koncertů bude věnován
na podporu vánočního oběda pro bezdomovce, který se koná kaţdoročně (letos jiţ po
jedenácté) 25.12. v Arcibiskupském paláci v sále kard. Berana. Pořádá komunita Sant´Egidio
a srdečně zve všechny, kdo by s touto akcí byli ochotni pomoci. Kontakt:
koldinska@centrum.cz.

SPOLEČENSTVÍ JINONICKÁ 2009/2010
Máte chuť podělit se o postřehy, proţitky nebo otázky ze své duchovní cesty? Je pro vás
důleţitá společná modlitba? Kaţdý druhý čtvrtek v 7 hodin večer se schází v klášteře Sester
karmelitek sv. Terezie malá skupina věřících. Setkání začíná modlitbou růţence a pokračuje
diskusí na předem zvolené duchovní téma. Závěr setkání tvoří krátká tichá modlitba nebo
adorace nejsvětější svátosti v kapli kláštera.
Úvodní půlhodinovou modlitbu vnímám jako příleţitost poodstoupit od denního shonu,
zaměstnat neklidnou mysl opakujícími se slovy společné modlitby, pocítit vděčnost za cesty
uplynulých dvou týdnů a klopýtavé směřování k Hospodinu. Druhá část začíná úvodem do

připraveného tématu, četbou nebo slovem. Téma je vybíráno spontánně podle zájmu a potřeb
přítomných. Většinou jde o základní otázky víry, význam svátostí v ţivotě křesťana, méně
často o rozbor biblických textů. Po úvodu následují osobní reakce, vysvětlování různých
postojů a zkušeností. V malé skupině má kaţdý prostor pro sdílení svého názoru nebo otázek.
Někteří členové mají teologické vzdělání, ale nikdo nevystupuje z pozice autority. Setkání tím
pádem častěji poskytuje podněty k dalšímu zamyšlení neţ hotové odpovědi. Závěrečná
modlitba v kapli je pro mě moţností odevzdat čerstvě nabyté myšlenky i své souputníky Bohu
a poděkovat za otevřenost a důvěru celého večera.
Jan Zemen

TEOLOGICKÝ SEMINÁŘ
Pro zájemce o diskusi nad teologickými tématy se nabízí soukromý seminář – de facto úvod
do systematické teologie zaměřený spirituálně – měl by vést k teologickému proţívání víry.
Navazuje na seminář z předchozích let, nováčci se mohou připojit. Prosincové setkání
proběhne ve čtvrtek 3. 12. Seminář vede Tomáš Jajtner a Ondřej Štěch. Průvodcem semináře
je text "Vyznání víry církve", katolický katechismus Německé biskupské konference. Více
informací na tomas.jajtner@seznam.cz

CHORÁLNÍ NEŠPORY A LAUDY
Kaţdou neděli od 19. 30 hodin se můţete připojit (alespoň svojí ctěnou přítomností) ke
zpívané chorální modlitbě nešpor v Xaverově jiţní lodi kostela. Vede zkušený lektor Jiří
Hodina. A kaţdou středu 7.30 v kostele (vchod sakristií) zase můţete začít den laudami
(ranními chválami).

SPOLEČENSTVÍ KRYPTA
Na setkáních tohoto společenství se střídají dva typy programu, a to vţdy jeden týden setkání
k tiché rozjímavé a přímluvné modlitbě s meditativním zpěvem a další týden adorace
s biblickou modlitbou. Společenství je otevřené a rádi uvítáme kaţdého, kdo se bude chtít
aktivně zapojit do tvorby společenství, nebo jen strávit klidný večer v modlitbě v teple
salvátorského podzemí. Rozpis témat jednotlivých setkání najdete v programu.

VÝHLEDOVĚ: SALVÁTORSKÉ SOIREÉ 30.1.2009
Srdečně zveme všechny nejen tancechtivé k oslavě pátého výročí salvátorského plesání!
Poslední lednovou sobotu 30. 1. 2009 se na vás od 19 hodin bude těšit skupina Funny Dance
Band v Kulturním centru Novodvorská. Předprodej lístků (cena 200 Kč) bude zahájen v
neděli 6. 12.

Duchovní cvičení a rekolekce 2009
16. - 20.12. (středa - neděle) Ignaciánské exercicie s ţalmy (obsazeny)
Jsou určeny jak naprostým začátečníkům, tak pokročilejším uţivatelům breviáře. Podnětem k
meditaci zde budou ţalmy, předpokládá se ticho, individuální doprovázení, liturgie ranních
a večerních chval. Uskuteční se v jezuitském domě v Kolíně. Doprovází Petr Havlíček SJ
a Denisa Červenková CSTF.
6.12. (neděle) Jednodenní rekolekce s filmem
se uskuteční na Karmelu Edith Steinové v Praze-Košířích. Na pořadu je film Ostrov (reţie P.
Lungin, Rusko 2006). Doprovází Vladimír Suchánek.
15.-17.1. 2010 (pátek – neděle) 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 k soustředění a dobré

přípravě k modlitbě a meditaci. Tento 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 čas a místo, kde by dříve nabyté znalosti uvedli do své modlitební
praxe. Doprovází s. Denisa Červenková CSTF.
12.-14.2. (pátek – neděle) Ignaciánský víkend
Příleţitost k usebrání pro ty, kdo chtějí proţít víkend v tichu a v meditaci nad Písmem. Určeno
zejména pro začátečníky (tj. kdo ještě nikdy nebyli na exerciciích). Mohou slouţit jako
prerekvizita pro jakékoliv další ignaciánské exercicie. Doprovází: Petr Havlíček SJ.
16.-18. 4. (pátek – neděle) Víkend mezi duší a Duchem II.
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti s cílem vyuţít získaných informací k práci na sobě
a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sepoznání jsou pouţity nové
psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci
nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Uskuteční se
v jezuitském domě v Kolíně. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sestra 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. Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v
exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře). Cena za celý víkend v
jedno/dvou lůţkových pokojích s plnou penzí je 700/800 Kč (kategorie student/pracující,
v obou případech jsou ovšem moţné slevy). Další informace můţete získat na adrese
meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem,
kde v předmětu uvedete název kurzu. Upozorňujeme, ţe exerciční kurzy se zpravidla rychle
zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.
Vedle toho je moţné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na Karmelu
Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 a účastnit se „běţného provozu“ kláštera, ztišit se
nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva moţná na uvedeném tel. čísle nebo emailové
adrese.
Tichá meditace probíhá vţdy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u Karlova
mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrţ o prostor a příleţitost 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 novou exerciční adresu meditace@gmail.com

SPŘÁTELENÉ AKCE
Pravidelný program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře).
pondělí 19.00 Eucharistie + agapé (celebrují střídavě Libor Ovečka SDB, Petr Havlíček SJ,
František Hylmar SJ, Prokop Broţ (KTF UK).
čtvrtek 17.30 Eucharistie + modlitba nešpor.
čtvrtek 19.00 modlitební společenství (10.12., kontakt: (mzmonikazakova@gmail.com)
nebo teologický seminář (3. 12., kontakt: tomas.jajtner@seznam.cz).
středa 2.12. 19.00 Spiritualita Karmelu: Kniha ţivota
Počínaje listopadem byly obnoveny pravidelné večery společné četby z děl duchovních
klasiků. Pokračujeme četbou spisu Kniha ţivota od Terezie z Ávily. Večer probíhá následovně:
cca 25minutová tichá či doprovázená meditace, následuje kontinuální čtení textu s komentářem a
diskuzí. Je moţné přijít i bez předchozího ohlášení, avšak včas. Pro ty, kdo se dosud neúčastnili,
doporučujeme nahlédnout na webové stránky www.cestanahoru.org do rubriky Spiritualita, kde
pravidelně zpřístupňujeme souhrn předchozích četeb spolu s texty, které komentujeme.

Přehlídka řeholníků. I na podzim pokračuje cyklus zahájený v loňském roce, věnovaný řádům
a kongregacím působícím v Praze a okolí. Spiritualitu, ţivot a historie praţských řeholních
domů představují jejich zástupci, v prosinci by to měly být zástupkyně dvou ţenských kongregací
františkánské spirituality. Pořádá VKH - Studentský klub Betánie. Setkání obvykle navazují na
pondělní eucharistii, přesné datum bude upřesněno na letácích a webu.
Další nabídky i kontakt na www.cestanahoru.org.

KNIHOVNA BETÁNIE OPĚT OTEVŘENA!
Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převáţně náboţenské literatury.
Provozní doba: prozatím úterý 18.30 - 19.00 a 20.00 - 20.30 h
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.
Na setkání se těší knihovnice Jana Drengubáková.

Kontakty
Programy v sakristii a v kryptě jsou dostupné pouze
z nádvoří Klementina (Národní knihovny).
Úřední záleţitosti: Po, St, 9 – 17h
Kněţská pohotovost: Út 17 – 19h, Čt 20 – 22h
Příští ročník fotomaratonu čeká i na Vás!
Letošní témata byla inspirována 23. Ţalmem:
1

Hospodin je můj (1. téma) pastýř, nebudu

mít nedostatek.

2

Dopřává mi (2. téma)

odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na
klidná místa u vod (3. téma), 3naţivu mě
udrţuje (4. téma), stezkou spravedlnosti mě
vede pro své jméno (5. téma). 4kdyţ půjdu
roklí (6. téma) šeré smrti (7. téma), nebudu
se bát (8. téma) ničeho zlého, vţdyť se
mnou jsi ty (9. téma). Tvoje berla a tvá hůl
mě potěšují. 5Prostíráš mi stůl (10. téma)
před zraky protivníků, hlavu mi olejem
potíráš, kalich mi po okraj (11. téma) plníš.
6

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě

budou všemi dny mého ţití (12. téma). Do
Hospodinova domu se budu vracet do
nejdelších časů.

Fotomaraton 09. Oldřich Jirsa – téma Půjdu roklí

Z KALENDÁŘ E F ARNO ST I a VKH Pra ha
bohosluţby:
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 moţností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru
pravidelný program
pondělí 17.00 – 18.30 Španělština (Monika Borowska – Platnéřská 4) – nebude 21.12.
úterý 16.30 – 17.30 Italská konverzace (P. Stefano Pasquero – Platnéřská 4) – nebude
22.12.
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) – nebude 22.12.
středa 7.00 ranní chvály v kostele; 12 –17 úklid kostela, 19.00 společenství Krypta
čtvrtek 16.30 – 18.00 německá konverzace (J. Ginzelová – Platnéřská 4)
19.00 – 21.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká 8, Praha 7)
neděle 19.30 latinské chorální nešpory v kostele
29. 11. První neděle adventní - mše sv. ve 14 a ve 20 hodin; ţehnání adventního věnce,
20.00 Mši sv. doprovodí naše schola (A.Michna, J.C.Vodňanský, F.Ţváček).
1.12. úterý 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola (A.Michna, J.C.Vodňanský, F.Ţváček).
2.12. středa 19:00 Společenství Krypta: biblická modlitba s adorací: „Hospodin je můj pastýř“
(Ţ 23).
8.12. úterý 20:00 Debatní večer na téma křesťanství a filozofie. Hosté: Prof. Stanislav
Sousedík, Dr. Karel Šprunk a Prof. Tomáš Halík, moderuje Klára Jelínková. Připraveno ve
spolupráci s teologickou revue Salve.
9.12. středa 19:00 Lamento/Z tance v prach a opět do tance (Jeden den a jedna noc Matky
Terezy). Úryvek autorského představení L.Trmíkové, J.Nebeského a O.M.Štědroně
s následnou debatou s T.Halíkem nad tématem noci víry.
19:00 Společenství Krypta: přímluvná modlitba se zpěvy s Taize: „Poušť v jezero změním"
(Iz 41, 8-20).
13.12. neděle 21.00 Předvánoční kafe – besídka aneb nadělte si dárky s předstihem.
14.12. pondělí 19.30 Adventní benefiční koncert Sboru Univerzity Karlovy – Česká mše
Vánoční Jana Jakuba Ryby pod vedením Haiga Utidjiana.
16.12. středa 19.00 Tradiční adventní benefiční koncert Salvátorské scholy.
19:00 Společenství Krypta: biblická modlitba s adorací: „Jeho spása je blízko“ (Ţ 85).
17.12. čtvrtek 17.30 Bohosluţba pokání, následovaná adorací s moţností svátosti smíření.
20. 12. neděle 15 – 19.30 Zdobení stromků. Horké nápoje zajištěny.
24. 12. čtvrtek - Štědrý den – 24.00 Půlnoční mše sv., při níţ zazní Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby v podání sboru a orchestru pod vedením Roberta Huga.
25. 12. pátek Slavnost Narození Páně - mše sv. ve 14 hodin. (Betlém zpřístupněn 12-14 a
15-16 hodin.)
27. 12. neděle - Svátek Svaté rodiny – mše sv. ve 14 a ve 20 hodin. (Betlém zpřístupněn 1214 a 15-16 hodin.)
V dalších dnech Betlém přístupný: pondělí 28.12. - pátek 8.1.2010 denně 12-16h.
1. 1. pátek - Nový rok, slavnost Matky Boţí Panny Marie – mše sv. ve 14 hodin.
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