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Vážení a milí, 
máme za sebou rok 2009, který byl naplněn obohacujícími  setkáními, inspirujícími aktivitami a 
programem, nadšením i nezbytnými problémy. Rádi bychom tedy poděkovali všem, kdo se na 
chodu farnosti podíleli, zástupům organizátorů, dobrovolníků, ministrantů, lektorů, žalmistů, 
uklízečů, ale i těm, kdo se za nás přimlouvali v modlitbě. Do nového roku Vám přejeme kromě 
nezbytného dobrého zdraví a mysli, také to, aby se ve Vás usídlil pokoj a radost z víry v to, že, 
slovy mystika „je vše dobré, naprosto dobré“. 
Vaši T.Halík, P.Havlíček SJ, M.O.Vácha, D.Červenková CSTF, M.Staněk, R.Hugo, P.Mucha, 
A.Muchová, M.Hlouch, J.Krajč, P.Jirsová Fassati 



Naše farnost oslaví 1. února 2010 své dvacáté narozeniny! 
 

1.února 1990 dostal Tomáš Halík dekretem od Františka kardinála Tomáška do správy kostel 
Nejsvětějšího Salvátora, aby v něm obnovil duchovní správu pro studenty. Podařilo se mu to 
opravdu dokonale, a tak je co slavit. Zveme vás tedy na oslavy naší farní dvacátnice – v neděli 
30. ledna začneme slavnostní mší sv. ve 20 hodin a následným agapé v sakristii, v úterý 1.2. 
budeme pokračovat po studentské mši sv. debatou s pamětníky farnosti. A pokud vše dobře 
dopadne a rotačky v tiskárně nezamrznou, vyjde k tomuto výročí sborník, věnovaný kulturním 
a uměleckým aktivitám naší farnosti v průběhu dvacetiletí.  

 

TELEGRAFICKY: 
 

- Výtěţek obou adventních benefičních koncertů činí 23 515,-Kč a byl věnován na podporu 
vánočního oběda pro chudé a opuštěné, který se koná kaţdoročně (letos jiţ po jedenácté) 
25.12. v Arcibiskupském paláci. Pořádá komunita Sant´Egidio. Děkujeme všem dárcům. 
 

- Jak se jiţ 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. 

 

Ve středu 9.12. proběhlo v sakristii 
představení Lamento/ z tance strach a opět 
do tance (den a noc Matky Terezy)  podle 
scénáře Lucie Trmíkové a v reţii Jana 
Nebeského s následnou diskuzí o noci víry a 
syndromu vyhoření, které jsou v dnešní době 
častým fenoménem. Celý večer uvedl 
přítomné do hloubky těchto problémů a 
zanechal jim mnoho témat k dalšímu 
promýšlení. Reakce publika byly nadšené, 
dílo L.Trmíkové si to rozhodně zaslouţilo.  

Pro ty, co představení nestihli a rádi by ho 
viděli máme dobrou zprávu: bude to moţné 
v experimentálním prostoru ROXY/NoD 
(Dlouhá 33, Praha 1) 18.1, 5.2. a 9.2.2010. 

 
 

 

 O S M  P L U S  J E D N A  O T Á Z K A  P R O . . .  
 
ROZHOVOR S DENISOU ČERVENKOVOU CSTF 
 
Sestra Denisa se narodila v Bohumíně v r. 1972, vystudovala češtinu a religionistiku na 
praţské filozofické fakultě, teologii v Itálii, nyní přednáší na katedře fundamentální a 
dogmatické teologie KTF UK a spolupracuje s tamějším Centrem pro studium migrace. Byla 
sice pokřtěna v Slezské církvi evangelické luterského vyznání,  nikdo ji ovšem v dětství k víře 
nevedl. Během vysokoškolských studií ji oslovilo prostředí salvátorského společenství, 
absolvovala zde přípravu na svátosti a v r. 1994 byla biřmována. V r. 2006 tu také sloţila své 
věčné řeholní sliby v kontemplativně-apoštolské kongregaci sester karmelitek sv. Terezie. Do 
řádu vstoupila v r. 1996, léta vstupní formace proţila v Itálii, zpět v Praze je od r. 2005, ţije na 
košířském Karmelu Edith Steinové. Přednáší fundamentální teologii a teologii náboţenství na 
KTF UK, zabývá se vztahem náboţenství a (nejen současné) společnosti, mimo to se věnuje 
duchovnímu doprovázení, pro naši farnost (spolu s jezuity) organizuje kromě jiného rekolekce 
a exercicie.  

 



Většina lidí má pocit, ţe Tě díky Tvému působení ve farnosti zná. Málokdo však tuší, 
čím máš běţně zaplněný diář. Mohla bys podrobněji popsat svůj obyčejný pracovní 
den?  

 
Diář moc nevedu, leda kvůli termínům zkoušek – ne ţe by se snad sestřičky v klášterech 
nudily, ale protoţe máme celkem pravidelný denní řád. Trochu konkrétna: tady v Praze 
vstáváme k modlitbám celkem pozdě, v šest a někdy i o půl hodiny později, namísto ranního 
běhání kolem dětí apod. se hned pouštíme do naší hlavní klášterní práce, čili modliteb. Pokud 
jdeme ráno ještě i na mši, zhruba v devět mám čas na běţné pracovní úkoly v tomhle období 
mně svěřené: na přípravu přednášek, psaní disertace a mnoho jiných věcí včetně vyřizování 
exercičních a vůbec pracovních mailů, případně, kdyţ je zrovna den mé sluţby, vaření oběda 
pro komunitu nebo přijímání hostů a telefonů apod. V poledne zpytujeme svědomí, z kaple 
jdeme ke stolu a kdyţ není svátek, jídáme často po karmelském způsobu mlčky (pokud sestra 
představená nerozhodne jinak). Neţ se rozejdeme po své práci, znovu se modlíme breviář. 
V půl páté se komunita schází k duchovní četbě, kde spolu nahlas čteme a komentujeme 
nějaký řeholně odborný text k prohloubení našeho duchovního ţivota. Pak opět chórové 
modlitby, tj. večerní chvály a půlhodina vnitřní modlitby, večeře, posléze trochu času na 
všecko, na co přes den nezbyl čas, a skoro na konci dne ještě pro Karmel důleţitá doba 
komunitní „rekreace“ a v devět kompletář, po kterém začíná velké silencium. Do toho ale 
občas vpadne večer i přes den nějaká schůze nebo setkání, duchovní rozhovor, i pro mě den 
bývá krátký a nemůţu se utěšovat tím, ţe je to dáno, hm, …produktivním věkem, ony stejně 
sestry do důchodu chodí jenom teoreticky. – Ovšem i tak si myslím, ţe nám, co ţijeme 
v klášterech, máte co závidět. 
 
A teď trochu osobněji: co obvykle děláš mimo pracovní povinnosti pro své duchovní, 
psychické a v neposlední řadě i pro fyzické zdraví?  
 
Kaţdá normální řeholní sestra je 24 hodin denně v práci, proto taky ovšem potřebuje mít denní 
řád nastavený tak, aby se z toho nezbláznila. Všecko ideálně nahrává tomu, aby se podpořila 
rovnováha všech sloţek naší osobnosti, včetně potřeby odloţit čas od času různá napětí. Coţ 
tedy zrovna nepředpokládá, ţe by si šla sestra brzy ráno zaběhat nebo trávit veškeré své 
večery klábosením v blízkých hospodách. Mimo jiné proto máme kaţdý den tu zmíněnou 
rekreaci, kde se přátelsky schází celá komunita, aby se odreagovala od běţných povinností, 
coţ v praxi znamená, ţe mluvíme o všem moţném, štupujeme ponoţky, vyšíváme sváteční 
ubrusy, ale třeba taky… nechci tedy nikoho pohoršit… občas hrajeme karty, nebo se spolu 
díváme na nějaký film, záleţí na kreativitě toho kterého společenství.  
 
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? 
 
Jako kaţdá správná karmelitka, která dostala od Boha za úkol krom kontemplace i trochu 
poletovat po světě, mívám čas od času nostalgii po setkání s Bohem v naprosté samotě a 
mlčení – takţe kdyţ se nabídne taková příleţitost, třeba na exerciciích, které nemusím 
doprovázet, jsem opravdu šťastná. A jinak jsem dost nevyhraněná: baví mě hledat něco 
zajímavého a radostného prakticky všude: ráda čtu, mám ráda jakékoliv výtvarno, hudbu, film, 
lidi, sníh a mrazivě čerstvý zimní vzduch, procházky po spadaném podzimní listí, vůni jarní 
hlíny a mírnou českou krajinu atp.  
 
Nemůţu se také nezeptat: co zrovna čteš a čím se to Tebe samotné dotýká? 
 
Čtu mimo jiné vlastní ţivotopis Terezie Avilské a velmi se přitom bavím, připadám si u ní 
opravdu doma. Ráda zlobím přátele jezuity, ţe jim Ignác svěřil metodiku exercicií, ale nám 
Terezie a Jan od Kříţe zanechali popis základních procesů kaţdého autentického duchovního 
růstu, počínaje prvním nadšením a jeho vyhasnutím, přes hlubší krize smyslu aţ po naději, ţe 
Bůh má pro kaţdého člověka v záloze cosi nepředstavitelně zajímavého – kdyţ ho tedy 
konečně necháme s námi pracovat.  



Baví mě nahlíţet do spletitosti lidských světů očima literatury, tedy řečeno jinak: mám zlozvyk 
ráda a příliš číst a těţko se to překonává, znala to ostatně i Terezie. Čili mám zrovna na stole 
krom odborných knih taky dopisy matky Terezy, Olgu Tokarczukovou, Vaculíkovy poslední 
fejetony, román Burití od brazilského spisovatele Rosy, Grygarovu kníţku o vědě a víře a 
Jiráskovo Temno. 
 
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? 
 
Zajímá mně vlastně všecko a jsem kupodivu stále ještě nezdolatelný optimista, co se lidí týče: 
o nikom bych se neodváţila říct, ţe je to „ztracený případ“, do kterého nemá smysl investovat. 
Bůh to s námi přeci taky ještě nevzdal. Jsem ovšem dost tvrdohlavá, jen tak něco mě 
neodradí. Takţe mě na jedné straně jenom máloco opravdu otráví,… ale taky mám problém 
občas vrátit se k prioritám a nevěnovat čas druhořadým věcem. Dead lines jsou teď mojí noční 
můrou.  
 
A teď k farnosti. Co Tě 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“?   
 
Dělá mi radost celkové klima otevřenosti, tvořivosti a moţná trochu paradoxně i proměnlivost 
osazenstva naší farnosti: kaţdý podzim ţasnu, kdyţ vidím sakristii plnou nových tváří lidí, kteří 
sem přišli přemýšlet o záleţitostech víry. K druhé stránce téţe věci viz otázka č. 8… 
 
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? 
 
Nemám si nač stěţovat, jen prosím o shovívavost a trpělivost ohledně agendy exercicií, je 
toho prostě dost a k tomu mě poslední dobou mailová pošta trochu zlobí, takţe rozhodně to 
není úmysl, kdyţ se někdo opakovaně nedostal do Kolína apod. 
 



Důleţitá otázka pro rozvoj farnosti a vzbuzení diskuze: jaká negativa vidíš v naší 
farnosti? Měla bys chuť ji v něčem vylepšit, a co Ti v tom brání? 
 
Nejdříve poznámka k té fluktuaci farníků, která je v univerzitním prostředí normální jev: těţko 
pak ale vzniká stabilní farní zázemí, které je ovšem taky zapotřebí. Je taky evidentní, ţe důraz 
na péči o hledající lidi, vede k čemusi, co vypadá jako zanedbání „zavedených“ farníků. Kladu 
si otázku, jestli ovšem můţeme čekat, ţe Tomáš Halík či kdo za něj, tohle vyřeší. Osobně 
jsem spíš pro variantu aktivnějšího přístupu různě nadaných lidí, kteří moţná často trpí určitým 
ostychem, který jim občas brání se projevit aktivněji: ideálně má Salvátor postavit člověka tak 
trochu na vlastní nohy, měli bychom se naučit být např. „společenstvítvorní“ – a moţná občas i 
unést nezdar, to kdyţ naše dobré myšlenky nenajdou podporu u dostatečně smysluplného 
počtu lidí, určité záleţitosti prostě potřebují svůj kairos. Přála bych si víc důvěry a trpělivosti 
pro všecky ve chvílích, kdy se ukazuje, ţe Salvátor nemusí být vţdycky a ve všem dokonalá 
farnost – kde ostatně je taková farnost?  
 
PLUS: ještě osobněji: Mnoho lidí si myslí, ţe kdyţ člověk ţije zasvěceným ţivotem a 
dosáhne velkých prozření např. v karmelitánském pojetí „vyšších pater komnat“, nemá 
se sebou uţ ţádné problémy – je tzv. za vodou. Můţeš nám to trochu osvětlit a vyvrátit? 
Jaké problémy řeší duchovně vyspělé řeholnice? 
 
Aţ zas nějakou vyspělou řeholnici potkám, zeptám se jí. Zatím můţu odtušit, ţe všichni se 
musíme potýkat s podobnými problémy, kvůli kterým uţ bylo napsáno tolik moudrých knih 
(včetně těch, které produkují zdejší farář a kaplan Marek Orko V.). Například jak se naučit 
rozhodovat tak, aby to nebylo ke škodě vlastní i druhých, ale spíš k uţitku, jak snést vlastní 
slabé stránky a vůbec brát se s humorem. Pro mě osobně zůstává důleţitým tématem, jak se  
modlit opravdu „ustavičně“, tedy tak, aby kontemplace pronikala opravdu celý můj ţivot, a jak 
– kdyţ uţ jsem se tedy proto jednou rozhodla a vnímám, ţe to je opravdu to nejlepší, co jsem 
se svým ţivotem mohla udělat - skutečně a konkrétně nechávat svůj ţivot v Boţích rukou a 
nepovaţovat vlastní starosti (včetně té „jak to všecko zvládnout???“) za konec světa. Udrţet si 
tichou radost z toho, jak je ţivot vlastně zajímavý.  
 
Děkuji za rozhovor i za Tvou obětavou práci.       -PJF-  
 
 
 

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    
 

 

VÝSTAVA KRESEB VÁCLAVA SOKOLA (13.12.2009 – 2.2.2010)  
Výstava je na ochozu kostela přístupná vţdy v úterý a ve čtvrtek půlhodinu 
před bohosluţbami, v neděli i po bohosluţbách.  

 
 
BETLÉM VÁCLAVA SOKOLA (24.12.2009 – 2.2.2010) 
 

Od slavnosti Narození Páně do hromnic (svátku Uvedení Páně 
do chrámu) bude v našem kostele instalován výjimečný betlém 
od známého výtvarníka Václava Sokola.  
Betlém je pozoruhodný na první pohled svou centrální 
věţovitou formou, způsobem umístění v sakrálním prostoru, 
tak i dobou a celou historií vzniku v „temných“ 80. letech 20. 
století.  
Betlém patří kostelu v Odolena Vodě, ale dlouhou dobu zůstalo 
širší veřejnosti toto vzácné umělecké dílo neznámé. Pro 
salvátorskou instalci byl laskavě zapůjčen odolenskou farností 
a Václavem Sokolem celkově opraven a doplněn o několik 
nových částí.  

http://www.salvator.farnost.cz/


5. SALVÁTORSKÉ SOIRÉE ANEB PLES AKADEMICKÉ FARNOSTI A VYSOKOŠKOLSKÉHO 

KATOLICKÉHO HNUTÍ  (30. 1.  2010  19.00)  

V sobotu 30. 1. 2010 od 19 hod. se v Kulturním centru Novodvorská bude konat jiţ pátý ročník 
salvátorského tanečního večera. K tanci a poslechu zahraje skupina Funny Dance Band. 
Vstupenky za 200 Kč jsou jiţ v předprodeji (vţdy po večerní mši v neděli a úterní mši v 
sakristii). Sháníme finanční sponzory i dárce do tomboly, máte-li tedy moţnost ve vaší firmě či 
kdekoliv jinde nějaký sponzorský dar získat, ozvěte se nám prosím. Hledáme také 
dobrovolníky, kteří by se zapojili do přípravy plesu. Kontakt (ples obecně): Petra Leţáková, 
petalez@seznam.cz, prodej lístků: Jakub Dubovský,  james64@inMail.sk 

 

SPOLEČENSTVÍ KRYPTA 

Jde o otevřené modlitební společenství, které na svých setkáních střídá modlitbu chval a 
přímluv s eucharistickou adorací a modlitbou nad Písmem. Program je doprovázen zpěvy z 
Taizé. Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí společně modlit a sdílet nad Písmem. Setkání v 
měsíci lednu budou zaměřena zejména na křesťanské pojetí Boha, a s tím související 
modlitbu díků a chval. Program jednotlivých setkání naleznete v přehledu farních akcí. 
 

NADACE SIRA JOHNA M.TEMPLETONA VYHLAŠUJE SOUTĚŢ O NAPSÁNÍ ESEJE  
Deadline 3.5.2010, hlavní cena 26500$. Více Info na www.independent.org/essay 
 
 

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   
 

 
15.-17.1. 2010 (pátek – neděle) I.víkendové setkání pomalých biřmovanců v exercičním 
domě bratří kapucínů v Praze na Loretánském náměstí. Vedou Mons.Tomáš Halík a Martin 
Staněk. 
 
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.  
 
12.3-14.3. 2010 (pátek - neděle) Pán můj a Bůh můj (J 20,28) Postní rekolekce  
Rekolekce nabízí prostor pro ztišení před Velikonocemi a reflektuje roli Krista a jeho místo v 
našem osobním ţivotě. Program probíhá v tichu a spočívá na rozjímání Písma. Součástí 
rekolekce je téţ adorace a společná biblická modlitba, stejně jako příleţitost k individuálnímu 
doprovázení či společné reflexi rozjímaných témat. Uskuteční se v jezuitském domě v 
Kolíně. Doprovází Adéla a Petr Muchovi. 
 
9.-11. 4. (pátek – neděle) 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 vyuţijeme enneagramu. 
Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé 
vzorce proţívání a chování. Podíváme se také na moţnosti kultivace osobnosti v kontextu 
duchovního růstu (Jeţíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Provází a psychoterapeut Michal 
Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Kurz je určen pouze pro ty, kdo jiţ absolvovali některý z 
předchozích Víkendů mezi duší a Duchem. 
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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. 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: 7. 1. 2010 + 21. 1. 2010,  
kontakt: mzmonikazakova@gmail.com 
nebo teologický seminář: 14. 1. + 28. 1. 2010, kontakt: tomas.jajtner@seznam.cz.  
 

13.1. 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. 
 
Zároveň sestry Karmelitky vyhlašují 6. autorský večer, tentokrát na témat dětství. Uskuteční 
se opět na Karmelu Edith Steinové v jarních měsících nového roku, aţ bude shromáţděn 
dostatečný počet autorských děl. Ţánrově je autorům (profesionálům i nikoliv) opět ponechána 
maximální volnost: zvědavě se těšíme jak na vaše obrazy, tak na grafiku, poezii, prózu i 
dramata, hudební skladby, fotografii či tanec apod. 
 
 

K N I H O V N A  B E T Á N I E  o p ě t  ţ i j e        
 

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. 
 
 
 

K o n t a k t y  
 

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 
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI a VKH  
 

b o h o s l u ţ 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. (od 5.1. 2010) 

čtvrtek 20.00 adorace s moţností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (od 7.1. 2010) 
 

 

p r a v i d e l n ý  t ý d e n n í  p r o g r a m  ( o d  3 . 1 .  2 0 1 0 )  
 

pondělí 17.00 – 18.30 Španělština (Monika Borowska – Platnéřská 4)  

úterý 16.30 – 17.30 Italská konverzace (P. Stefano Pasquero – Platnéřská 4)  

20.00 Kurz  Základy víry v sakristii (prof. T. Halík ); 20.00 tichá meditace v kryptě (s. Denisa); 

středa 7.00 ranní chvály v kostele; 12 –17 úklid kostela, 19.00 společenství Krypta  

čtvrtek 16.30 – 18.00 německá konverzace (Jana Ginzelová –  Platnéřská 4) - první hodina 

po Novém roce ve čtvrtek 14.1.2010. 

19.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká 8, Praha 7) info@lazar.borec.cz 

neděle 19.30 latinské chorální nešpory v kostele 
 

 

d a l š í  p r o g r a m  
 

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 12-14 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. 

3.1. neděle 21.00 Kafe po mši. 

5.1. úterý 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola  tradičními koledami. 

6.1. středa 19.00 Společenství Krypta: modlitba díků a chval se zpěvy z Taizé. 

10.1. neděle -  Svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. 

13.1. středa Společenství Krypta: biblická modlitba s adorací  

20.1. středa 19.00 Literárně-hudební večer: Tolstého láska k bliţnímu. 

19.00 Společenství Krypta: modlitba díků a chval se zpěvy z Taizé. 

27.1. středa 19.00 Společenství Krypta: biblická modlitba s adorací. 

30.1. sobota 19.00 Ples Akademické farnosti Praha a Vysokoškolského katolického hnutí. 

31.1. neděle 20.00 slavnostní mše sv. k 20. výročí zaloţení farnosti. 

 2.2. úterý 20.00 Po mši sv. setkání s „pamětníky“ naší farnosti.  

17.2. Popeleční středa 18.00 Popelec umělců. Jiţ patnácté setkání světa umění a světa víry. 

Opět v přímém přenosu České televize. 19.00 - Popeleční bohosluţba  v kostele.  
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