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Milost a pokoj všem, kdo přicházejí do naší farnosti. Vítáme všechny nově příchozí, i ty, kdo 
se zregenerovali po prázdninách  -  prosíme ciťte se jako doma a nebojte se na cokoliv zeptat. 
Připravili jsme pro vás opět bohatý duchovní, kulturní a společenský program na celý rok, a to i 
díky tomu, že máme nového kaplana, přestože žádný z těch původních neodchází! Tím 
kaplanem (přesněji farním vikářem) je jezuita Petr Vacík, který byl v našem kostele před 
drahnou dobou pokřtěn a v loňském roce i vysvěcen na kněze. Kromě toho máme ještě 
nového kostelníka, novou webovou adresu a nové kontaktní mailové adresy. Ale především je 
tu nový akademický rok. Těšíme se tedy na vás, na vaše inspirace, nápady, na vaši 
společnost.  

Vaše akademická farnost 



K D O  J E  K D O  V E  F A R N O S T I  
 

Především pro orientaci nově příchozích má posloužit následující přehled osob(ností), činných 
v akademické farnosti (v pořadí zleva): 
 

        

       
 

 

Mons. Tomáš Halík – farář, vedoucí kurzu Základy víry, kazatel, zpovědník, oddávající… 

P. Jan Regner SJ – farní vikář, duchovně doprovázející, vedoucí společenství První pokus. 

P. Petr Vacík SJ – farní vikář, doprovázející v duchovních cvičeních. 

P. Marek Orko Vácha – farní vikář, zpovědník. 

Na všechny kněze se lze obracet se žádostmi o křest, svátost manželství či svátost smíření. 

Martin Staněk – odborný duchovní asistent, spolupracovník v kurzu Základy víry, 

administrátor webu a zpravodaje, manažer programu farnosti. Připravuje rodiče na křest 

dítěte, snoubence na manželství. 

Paula Jirsová Fassati – farní asistentka – plánování, organizace a koordinace programu, 

matriční agenda, administrativa, farní zpravodaj, knihkupectví. 

sestra Denisa Červenková CSTF – vedení úterních meditací a víkendových exercicií. 

Adéla a Petr Muchovi – vedení kurzu pro rychlé biřmovance, modlitební setkání v kryptě, 

víkendové exercicie. 

Robert Hugo – titulární varhaník, koordinace koncertů a hudební produkce farnosti. 

Eva Bublová – varhanice. 

Jan Krajč - sakristán, kostelník (liturgie, údržba). Patrik Pikálek – sakristán, kostelník. 

Sylvie Pavlová – ekonom farnosti. 

Sbormistři scholy: Michal Reiser, Jan Steyer a Robert Hugo.  

Norbert Schmidt – architekt a kurátor, koordinace výstav, instalací a dohled nad stavebními 

úpravami. 

Další nejmenovaní: lektoři, ministranti, žalmisté, vedoucí společenství, pradlenka, květinářka, 

dobrovolníci při farních akcích, sportovci, knihovníci…. 
 

tudy k nám 



A K T U A L I T Y  
 

 

WEBOVÉ STRÁNKY MÁME NA NOVÉ DOMÉNĚ:   

WWW.FARNOSTSALVATOR.CZ  

 

Kontakty na jednotlivé členy farního týmu najdete na webu, tvoří je zpravidla 

příjmení@farnostsalvator.cz 
 

POSILA KAPLANŮ 

Dekretem arcibiskupa Dominika Duky z června tohoto roku byl ustanoven P. Petr Vacík SJ 
farním vikářem (kaplanem) naší farnosti. Doplňuje tak tým stávajících dvou kaplanů a vzkazuje 
vám, že na vás bude mít čas – kromě jiného rozšiřuje hodiny duchovní pohotovosti o pondělní 
možnost svátosti smíření či duchovního rozhovoru od 17 do 18.30 hodin, bude doprovázet 
exercicie, plánuje od nového roku filmový klub ve spolupráci s Městskou knihovnou a 
Národním filmovým archivem atd. 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (MÍNĚNO AKADEMICKÉ OBCE) 

Ve středu 5.10. od 19 hodin zveme všechny nově příchozí studenty zvláště prvních ročníků 
(ale nejen jich) do sakristie k neformálnímu setkání s týmem Akademické farnosti.  O farních 
aktivitách, o vašich očekáváních a o možnostech zapojení do života katolické akademické 
obce si můžete popovídat s Tomášem Halíkem, Janem Regnerem SJ, Petrem Vacíkem, 
Martinem Staňkem, sestrou Denisou, manžely Muchovými a všemi ostatními. 
 

VÝMĚNA KOSTELNÍKŮ 

Na postech kostelníků/sakristánů dochází ke změnám. Martina Hloucha, který u nás pracoval 
od jara roku 2009, nahradí Mgr. Patrik Pikálek, který se několik let pohybuje v salvátorském 
prostředí. Martinovi děkujeme, za vše, co pro nás udělal, a doufáme, že budeme moci nadále 
spolupracovat. Patrikovi vyprošujeme požehnání pro tuto krásnou práci a vítáme jej v týmu.  
 

KURZ ZÁKLADY VÍRY (2011 - 2013) 

V říjnu 2011 opět otevíráme dvouletý kurz Základů víry. Kurz je určen především vážným 

zájemcům o křest, biřmování a první sv. přijímání, ovšem nabízí v pravidelných přednáškách 

prostor i těm, kdo byli sice pokřtěni, ale nedostalo se jim nábožensko/spirituálního vzdělání, 

případně i partnerům praktikujících křesťanů, kteří se chtějí nezávazně seznámit se 

spirituálním zázemím svých blízkých. Kurz bude probíhat formou přednášek každé úterý od 20 

hodin v sakristii kostela. V rámci kurzu proběhnou také 4 víkendová setkání, určená zájemcům 

o křest či biřmování. Příprava vyvrcholí křtem a biřmováním o velikonocích 2013. 

První informativní schůzka proběhne v úterý 11. října od 20h. Není třeba se přihlašovat 

předem. Kurz vedou Mons.Tomáš Halík a Martin Staněk, biřmovancům se věnují manželé 

Muchovi.  Vaše dotazy rádi zodpovíme na stanek@farnostsalvator.cz 

 

KURZ PŘÍPRAVY NA BIŘMOVÁNÍ (2011 - 2012) 

V rámci kurzu Základy víry otevíráme půlroční zrychlený kurz přípravy ke svátosti biřmování. 
Příprava je určena těm, kdo již chodí ke svátostem, nejedná se tedy o přípravu k prvnímu 
přijímání. Kurz se skládá z úterních přednášek P. Tomáše Halíka (vždy po mši sv. od 20 do 
21.30 h v sakristii), které jsou společné i ostatním frekventantům kurzu Základy víry, a z 
doplňkové přípravy (3 společné víkendy) pod vedením Adély a Petra Muchových. Termín 

http://www.farnostsalvator.cz/
mailto:stanek@farnostsalvator.cz


biřmování je stanoven na 2. neděli velikonoční 2012. Přihlášky a bližší info na 
muchovi@farnostsalvator.cz 
 

HLEDÁME KOORDINÁTORA SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ 

Každá farnost jako společenství křesťanů by měla mít možnost prokazovat se ve společnosti 

nějakou charitativní činností. Naše farnost se o to snaží prostřednictvím dlouhodobé adopce 

na dálku, tříkrálové sbírky, mikulášských návštěv v léčebnách dlouhodobě nemocných aj. Pro 

tyto aktivity nyní hledáme koordinátora, který by pomohl s  organizací zmíněných projektů, 

pracoval s dobrovolníky atd. V případě zájmu nám napište na info@farnostsalvator.cz, 

děkujeme. 

 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ 

Vážení přátelé, i v novém akademickém roce Vás srdečně zveme na modlitební setkání s 
Písmem a zpěvy z Taizé. Tato společná modlitba je otevřena každému bez ohledu na věk, 
nebo životní či duchovní zkušenost. Setkání probíhají každou středu od 19h v kryptě kostela 
Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1 (vstup bočním vchodem u sakristie). Pravidelný program 
zahájíme ve středu 5.10. 2011 v 19h. Společenství povede Pavel Svačina a Zita Purkrtová. 
Více info na: purkrtova@gmail.com. 
 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE  

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, může se volně zapojit do programu Lazara Betánie. Od 6.10. 

se začíná opět chodit do tělocvičny v ZŠ Umělecká ul. V Praze 7. Program: 18:00 - 19:00 

fotbal, 20:00 - 21:00 volejbal. Podrobnosti na www.lazar.borec.cz, kontakt: Dan Marek 603 

863 266. 
 

REKONSTRUKCE PODLAHY V SAKRISTII 

Během léta prošla rekonstrukcí podlaha v sakristii. Nyní září medově hnědou barvou, 
restaurování provedla firma pana K.Mahelky.  
 

ZÁZEMÍ PRO DĚTI V SAKRISTII 

Dáváme tímto na vědomí všem rodičům, že díky sponzorovi z řad farníků mohou během 
nedělní odpolední bohoslužby využít přebalovacího pultu, skládací postýlky, WC, hrací deky a 
hraček k přebalení a zabavení své ratolesti. V sakristii je možné díky reproduktoru slyšet mši 
sv. 
 
 

NOČNÍ POUŤ NA SVATOU HORU    21. - 22.10. 2011 (19.00 - cca 10.00) 

Zveme na již tradiční noční pouť z Prahy až na Svatou Horu u Příbrami. Bude se konat v noci 
z pátku 21. 10. na sobotu 22. 10. 2011. Sraz účastníků je u autobusu č. 129 odjíždějícího ze 
Smíchovského nádraží v 19.05 do zastávky Baně, kde se lze také připojit. Odtud vyrážíme v 
cca 19.30. Tradice této pouti sahá minimálně do 50. let, kdy se studenti rozhodli putovat v 
noci. Původně vedla trasa z Jílového u Prahy. Po povodních v roce 2002 hledala skupina, 
která tradici poutě převzala, alternativní trasu kvůli uzavřenému mostu ve Štěchovicích. Od té 
doby 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 či vlak do Prahy. 
 
 

mailto:info@farnostsalvator.cz


K N I H O V N A   
 

 

Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převážně náboženské literatury. 
Provozní doba: zatím pouze neděle 21.00 – 21.30 
Katalog dostupný z  www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.  
Na setkání se těší zatím jediná knihovnice Dária Paučíková (najde se někdo další?) 
Prosíme, nenechávejte zapůjčené knihy u kostelníků nebo volně ležet v sakristii.  
 
 

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  n a  p o d z i m  2 0 1 1  

Uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány 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. Tyto kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního 
života, naší modlitby a meditace i naší kreativitě a vnímavosti vůči druhým. 

Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně 
(bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v 
jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké 
slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@ farnostsalvator.cz  
či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). 

Přihlašuje se pouze e-mailem na nové adrese meditace@farnostsalvator.cz, uvádějte 
název a datum kurzu v “předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle 
zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle. 

Zde najdete termíny dalších exercicií. Pozn.: říjnové kurzy v Kolíně jsou již zcela obsazené. 
 

Jednodenní rekolekce s filmem 
Praha, 12. 11., doprovází filmový historik Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a Denisa 
Červenková CSTF. 
Celodenní rekolekce s filmem Loučení (rež. Elem Klimov, 1984). Koná se na Karmelu Edith 
Steinové.  

 

Zasvěcení: mezi samotou a ţivotem s druhými 
Kolín, 16.-20.11., doprovází Denisa Červenková CSTF, František Hylmar SJ, Petr Glogar OCD. 
Rekolekce věnované základním otázkám řeholního života. Určeno mladým ženám, které rozlišují 
své místo ve světě.  

 

Mezi duší a Duchem II.  
Kolín, 23.-25.11., doprovází sr. Denisa Červenková CSTF a Mgr. Michal Petr. 
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování témat Víkendu 
mezi duší a duchem I. Vedle tradičních prvků exercicií (ticho, meditace) se předpokládá 
interaktivní skupinová a individuální práce s enneagramem. Zaměříme se na hlubší 
uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a 
chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního rozvoje. 
Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

Sádhana  
Kolín, 25.-27.11. 2011, doprovází Jan Regner SJ. 
Kurz meditace podle indického jezuity Anthonyho de Mella. Tato nabídka je určena zejména 
pro ty, kteří se v minulosti ještě podobného kurzu nezúčastnili. Sádhana spojuje tradici 
křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu 
ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají 

http://www.krestane.cz/vkhpraha


společně v několika blocích během dne. Začátek kurzu v pátek v 18.00, konec v neděli 
odpoledne, další informace a přihlášky na nové adrese meditace@farnostsalvator.cz.  

 

Adventní exercice uprostřed všedního dne  
Praha, 27.11.-24.12.2011, kolektiv doprovázejících. 
Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní a přesto by chtěli během adventního času 
prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování běžného pracovního nebo studijního 
rytmu dne a v přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze 
časově, nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. způsob práce je stanoven dohodou s 
doprovázejícím. Další informace a přihlášky na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

Adventní rekolekce  
Kolín, 16.-18.12.2011, doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ. 
Tento duchovní víkend může dobře posloužit zejména těm, kteří chtějí prohloubit své 
prožívání adventní doby. Nebudou chybět krátké úvody s body k rozjímání a biblickými texty a 
možnost individuálního rozhovoru s doprovázejícím. Začátek kurzu v pátek v 18.00, konec v 
neděli odpoledne, další informace a přihlášky na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

Filmové exercicie 
Kolín, 11.-15.1.2012, doprovází Petr Vacík SJ a Denisa Červenková CSTF. 
Individuální meditace nad filmem (s návodem), každý večer jeden film, dopolední přednáška 
a debata o filmu, odpoledne možnost vidět film znovu. Možnost denní bohoslužby a 
individuálního rozhovoru s vedoucím kurzu. Začátek kurzu ve středu v 18.00, konec v neděli 
odpoledne, další informace a přihlášky na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

Sádhana pro pokročilejší 
Kolín, 19.-22.1.2012, doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. 
Duchovní cvičení podle P. Anthonyho de Mella SJ. Tato nabídka je určena pro ty, kteří se v 
minulosti již podobného kurzu zúčastnili. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s 
východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a 
vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v 
několika blocích během dne. Začátek kurzu v pátek v 18.00, konec v neděli odpoledne, další 
informace a přihlášky na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

Víkend v tichu 
Kolín, 10.-12.2.2012, doprovází Jan Regner SJ. 
Praktické uvedení do meditace Sádhana, která spojuje tradici křesťanské spirituality s 
východní meditací. Zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, kterého lze 
dosáhnout pozorným vnímáním a procesem uvědomění. Kurz pořádá občanské sdružení 
Užitečný život a je určen zejména těm, kteří se neidentifikují s žádnou církví nebo 
náboženskou institucí. Další informace a přihlášky na webové stránce: 
https://sites.google.com/a/klikni.cz/vikend-v-tichu/. 
 

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 novou exerciční adresu 
(meditace@farnostsalvator.cz)  

 

AKCE NEJEN PRO SALVÁTORSKÉ NA KARMELU EDITH STEIN 
 

Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře) 
(platí během akademického roku)  
 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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po 19.00 
začínáme 

3.10. 

eucharistie + agapé. Po mši je možné zůstat na čaj, kafe, drobné pohoštění 
podle liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti příchozích. 
Celebrují Libor Ovečka SDB, nebo Jan Regner SJ, Petr Vacík SJ, Jan Poříz 
OCD, Prokop Brož (KTF UK). 

stř 18.00 eucharistická oslava + nešpory. Po mši sv. je možné se připojit k dalším 
modlitbám řeholní komunity. Celebruje Petr Glogar OCD/Pavel Pola OCD. 

čt 19.00 Jan od Kříţe: Výstup na horu Karmel. Cyklus duchovní četby. Každý druhý 
čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org. 

Jak se k nám na Karmel dostanete:  
jste-li už v Praze, jeďte tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na zastávce Klamovka, 
první ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze od tramvaje jste u domu č. 22). 

 
ŘÍJEN NA KARMELU 

8.-10.10.  Víkend na Karmelu v Luké. Práce a kontemplace. Více na 
karmelitky@gmail.com. 

13.10. 19.00 Večery duchovní četby. Začínáme číst spis Jana od Kříže Výstup na horu 
Karmel. Večer probíhá následovně: cca půlhodinová tichá či doprovázená 
meditace, následuje četba textu s komentářem a diskuzí. Je možné přijít i bez 
předchozího ohlášení, avšak s knihou a včas.  

17.10. 19.00 Slavnost sv. Terezie z Avily. Hlavní celebrant: Petr Glogar OCD.  

17.10. 20.00 Dialogy karmelitek. Rozhovory se zajímavými osobnostmi, tentokrát s bosým 
karmelitánem a psychoterapeutem Petrem Glogarem. 

24.10. 20.00 Inaugurace výstavy fotografií z historie Smíchova a Košíř. Připravují P. 
Kulhánek a M. Portyková. 

31.10. 20.00 Kaštanové posvícení. Na zahradě Karmelu tento večer nabízíme kaštany 
pečené, vařené a jiné, domácí marmelády, víno a další dary podzimu 
z vlastní produkce i od vás. 

 
VÝHLEDOVĚ NA KARMELU 

21.11. 20.00 Dialogy karmelitek. Hostem večera bude psycholog prof. PhDr. Vladimír 
Smékal. 

12.12. 20.00 Úhel pohledu. Osmý autorský večer. Prostor pro vaši kreativitu: jakékoliv 
amatérské i profesionální vyjádření k tématu večera, básníků, 
výtvarníků, fotografů, hudebníků a dalších je vítáno. 

 
Vedle toho je možné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na 
Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 (Praha-Košíře) a účastnit se „běžného 
provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva možná na níže 
uvedeném tel. čísle nebo mailové adrese. Podrobnější info k jednotlivým akcím najdete 
obvykle na www.cestanahoru.org, případně na adrese karmelitky@gmail.com či na tel. 257 
21 24 26 (sestra Denisa). Aktuální informace na www.cestanahoru.org. 
 

DOPORUČUJEME 
 

 

Současná liturgie ve starém kostele - mezinárodní konference na KTF UK 
 

20. a 21. října 2011 
 

Pozvání Centra teologie a umění přijali přední odborníci v oblasti teologie, architektury, 
dějinumění, muzeologie a památkové péče: Stefan Kraus z Muzea umění Kolumba z Kolína 
nadRýnem, Walter Zahner z mnichovské Společnosti pro křesťanské umění, historik 
DušanFoltýn, liturgik Jan Kotas a architekt Josef Pleskot. Záštitu nad konferencí převzal 
pražskýarcibiskup Dominik Duka OP, který se konference také zúčastní.  
 
 

 
 

http://www.cestanahoru.org/
mailto:karmelitky@gmail.com
http://www.cestanahoru.org/


Z KALENDÁŘE FARNOSTI  
 
 

 

B O H O S L U Ţ B Y  A  D U C H O V N Í  S E R V I S :  
 

Neděle  

14.00 mše sv.  

19.20-19.50 svátost smíření nebo duchovní rozhovor  (P.Vacík nebo J. Regner) 

20.00 mše sv.  

Pondělí  17.00 -18.30 duchovní pohotovost (Petr Vacík SJ, krypta)  

Úterý 

17.30 -18.50 duchovní pohotovost (Jan Regner SJ, krypta)  

19.00 mše sv.  

20.15-21.00 duchovní pohotovost (Marek Vácha, farní kancelář)  

Čtvrtek 20.00 adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem  

 

P R A V I D E L N Ý  T Ý D E N N Í  P R O G R A M :  

Úterý  
20.00 

kurz Základy víry (prof. T. Halík, Jan Regner SJ, Petr Vacík SJ, 

Marek Vácha, M.Staněk; v sakristii) 

20.15 tichá meditace v kryptě (s. Denisa Červenková) 

Středa 
7.00 chorální ranní chvály  (vstup sakristií) 

19.00 modlitební setkání v Kryptě 

Čtvrtek 19.00 sportovní klub Lazar Betánie  

 

D A L Š Í  P R O G R A M  -  Ř Í J E N  2 0 1 1  

2.10. ne 
14.00 Křtiny M. Kovaříková, M. Nawková, R. Pátková, N. M. Mazúch. 

20.00 Mši sv. doprovodí St.Martins Chor z německého Bad Ems. 

4.10. út 19.00 Slavnostní zahajovací bohoslužba. Představení farnosti nově 
příchozím s občerstvením v sakristii a na nádvoří.  

5.10. stř 19.00 Vítání nových občánků akademické obce v sakristii. 

8.10. so 11.00 Svatba Magda Aksamitová a Jude Antony 

11.10. út 20.00 Zahájení kurzu Základy víry v sakristii. 

21.-
22.10. 

pá
/so 

19.00 Noční pouť na Svatou Horu. 

 

VÝHLEDOVĚ: 

2.11. st 19.00 

Mše sv. za zemřelé, kterou doprovodí Requiem W. A. Mozarta.  
Sbor a orchestr řídí Robert Hugo. Sólisté Eva Müllerová, Markéta 
Cukrová, Ondřej Šmíd, Jan Morávek, Pražský komorní sbor, 
Capella Regia Praha. 

11.-
13.11. 

pá
ne 

zač. 
18.00 

Víkend pro zájemce o křest a biřmování ve Vinoři. 

2.-
4.12. 

pá
ne 

zač. 
18.00 

Víkend pro zájemce o křest a biřmování.  
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