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WEBOVÉ STRÁNKY MÁME NA NOVÉ DOMÉNĚ:   

WWW.FARNOSTSALVATOR.CZ   NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA FACEBOOKU 
 

http://www.farnostsalvator.cz/


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

příjmení@farnostsalvator.cz 
 

SALVÁTORSKÝ SALON – VÝZVA SALVÁTORSKÝM UMĚLCŮM 

Výstavní rada vyhlašuje v tomto akademickém roce Salvátorský salón, aby podpořila tvůrčí 
snahy salvátorské farnosti. Půjde o výstavu otevřenou všem farníkům - výtvarným 
profesionálům i amatérům, kteří by chtěli představit své práce na ochozech kostela. Účast není 
omezena žádným tématem, žánrem ani výtvarnou technikou, zapojit se mohou autoři všech 
věkových kategorií i uměleckých názorů. Zveme všechny zájemce, aby se přihlásili do 
přípravného kola, ve kterém se ukáže, zda má Salvátor dostatek vlastních uměleckých sil 
k tomuto výstavnímu experimentu.  
Přihláška musí obsahovat fotodokumentaci maximálně pěti prací a kompletní základní údaje 
k nabízeným exponátům (autor, název díla, rok vytvoření, technika, materiál, rozměry), plus 
elektronický kontakt na autora a stručný životopis. Přihlášky je možné odevzdat v tištěné nebo 
elektronické formě v sakristii Nejsvětějšího Salvátora do 11. 11. 2011. Jestli se to podaří, bude 
Salon otevřen na konci ledna 2012. 
 

BOHOSLUŢBA ZA ZEMŘELÉ S REQUIEM W. A. MOZARTA  2.11. (19.00) 

Mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík. Sólisté: Eva Müllerová, Lenka Kučerová, Ondřej Šmíd, 
Pražský komorní sbor, Capella Regia Praha, sbor a orchestr řídí Robert Hugo.  
 

STUDENTSKÁ POUŤ K 17. LISTOPADU  (7.50)  

Ve čtvrtek 17.11. si připomeneme den studentstva tradiční poutí. Sraz ráno v 7:50 na Hlavním 
nádraží před ČD centrem pod hodinami. Odjezd vlaku je v 8:15. Odvezeme se do Berouna, 
odkud půjdeme přírodou asi 15 km směr Karlštejn. Pouť zakončíme mší svatou. Návrat do 
Prahy v odpoledních hodinách. Těšíme se na Vás. Kontakt Jan Rosík: janrosik@seznam.cz, 
tel. 606 544 411. 
 

FILMOVÝ KLUB 23.11. (18.00) – SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

První večer obnoveného filmového klubu s filmem Strom života a s přednáškou P. Petra 
Vacíka SJ s následnou diskusí, bude v kině Městské knihovny na Mariánském náměstí. 
Vstupenky nutno rezervovat v Městské knihovně, cena 70Kč. 
 

ADVENTNÍ VĚNCOVÁNÍ 24.11. (16.00-18.00) 

Přijďte nám pomoci vyzdobit adventní věnec do kostela a vytvořte si zároveň svůj vlastní 
věnec či vánoční ozdoby z papíru, slaného těsta apod. domů. Děti, nápady a čerstvé chvojí 
vřele vítány!  Přihlášky s předmětem „adventní věncování“ (kvůli zajištění dostatku materiálu 
pro všechny) na: info@farnostsalvator.cz. 

 

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). Společenství povede 
Pavel Svačina a Zita Purkrtová. Více info na: purkrtova@gmail.com. Nebude se konat 2.11. 
kvůli requiem v kostele, kterého se můžeme společně zúčastnit. 
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LITURGICKÝ SILVESTR 26.11. (18.00)  

Prvou adventnou nedeľou sa začína nový liturgický kalendár. Prečo sa nerozlúčiť s tým starým 
oslavou silvestra? Táto už tradičná akcia je tak trochu recesiou. Budú balóny a aj prípitok. Ide 
hlavne o to, zísť sa s kamarátmi a spoznať nových. Pozvaní ste vy i tí, ktorých pozvete. Bude 
to neformálne stretnutie pri dobrom jedle a pití. To si ale zaisťujeme sami, takže si nezabudnite 
vziať niečo dobré so sebou :). Jakub Dubovský – vkh.predseda@seznam.cz 

 

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČER: POKOKRNÁ LÁSKA BOHUSLAVA REYNKA – 28.11. (20.00)  

Přijďte se zaposlouchat do recitovaných i zhudebněných veršů významného básníka 
katolického proudu Bohuslava Reynka. V jeho poezii objevíme pokornou lásku ke všemu 
stvoření a krásu i v těch nejprostších věcech. Reynkova cesta je cestou k radosti a k Bohu. 
Vydejme se na ni spolu s ním...  
Připravuje Vilma Manová a Petr Janeš. 
 

SCHOLA HLEDÁ NOVÉ ZPĚVÁKY 

Salvátorská schola srdečně zve všechny, kteří by se rádi zapojili do jejích řad, aby kontaktovali 
sbormistra Michala Reisera na tel. 608178020 či na e-mailu: michalreiser@centrum.cz.  
Zkoušky probíhají každé úterý 17.30 – 19.30 v prostorách farnosti u sv. Jiljí, jednou měsíčně 
schola doprovází mše sv. Aktuálně doprovodí mši 1.11. a v adventu mše sv. v neděli 27.11. a 
v úterý 29.11. adventními skladbami salvátorských autorů. 

 

KURZ PRO LEKTORY 

Po nějakém čase opět hledáme lektory – především studenty a akademiky do 40 let věku, kteří 
by se ujali liturgických čtení při bohoslužbách. Nabízíme kurz, který se koná ve spolupráci 
s farností u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Kurz začíná 12. ledna 2012 od 
19:00 a povede jej zkušená lektorka paní Fišerová. Přihlášky na info@farnostsalvator.cz, 
v předmětu uveďte „kurz pro lektory“. Podmínkou zapojení do liturgie je křest a praktikovaná 
víra. 
 
 

KURZ ZÁKLADY VÍRY (2011 - 2013) 

V říjnu 2011 se opět otevřel dvouletý kurz Základů víry, určený především vážným zájemcům 

o křest, biřmování a první sv. přijímání. Kurz probíhá 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, pro ty, kdo již 

chodí ke svátostem, nabízíme zkrácenou podobu kurzu, která bude zakončena biřmováním již 

o Velikonocích 2012. Kurz vedou Mons.Tomáš Halík a Martin Staněk, biřmovancům se o 

víkendech věnují manželé Muchovi.  V tuto chvíli je poslední možnost se ke kurzu připojit. 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na stanek@farnostsalvator.cz.  

 

 

KLUB PRVNÍ POKUS 7.11.  A  21.11. (19.00) 

Prvý Pokus je otvorené spoločenstvo študentov, ktoré nadväzuje na tradíciu Vysokoškolského 

Katolíckeho hnutia v Prahe. Pravidelne sa stretávame každé dva týždne pri diskusiách, či 

prednáškach na duchovné a menej duchovné témy. Spolu tiež organizujeme ďalšie 

nepravidelné aktivity ako hry, púť 17.11. či liturgický silvester. Koná se pravidelně v Kryptě. 
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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. 
 

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. Prosíme rodiče, aby se zázemí nebáli vyuţívat. 
 
 

ADVENTNÍ PROGRAM V NAŠEM KOSTELE  
 

ADVENTNÍ MŠE S CHORÁLNÍMI NEŠPORAMI 

4.12. (20.00) 

Srdečně Vás zveme o  2. neděli 
adventní na mši sv. s chorálními 
nešporami, které od 20.00 povede Jiří 
Hodina. 

RANNÍ MŠE SV. S CHORÁLNÍMI RANNÍMI 

CHVÁLAMI  

každou středu od 7.00 v sakristii (začíná 
se 30.11.) 

MŠE SVATÉ V PRVNÍM ADVENTNÍM TÝDNU 

28.11. – 1.12. V 7.00 

První týden adventní vás srdečně 
zveme od pondělí do čtvrtku denně v 7 
ráno do sakristie ke mši sv. 

SPOLEČNÁ ÚČAST NA PÁTEČNÍCH RORÁTECH 

V KATEDRÁLE SV. VÍTA – 5.45 

V pátek 3.12 a všechny následující 
adventní pátky se můžete připojit 
k salvátorské skupině, která se od 5.45 
účastní rorátů v katedrále. Následuje 
společná snídaně. 

EXERCICIE VE VŠEDNÍM DNI – JIŢ OBSAZENY  

ADVENTNÍ KONCERTY V NAŠEM KOSTELE    26.11. Adventní festival sborů – 
adventní hudba z celého světa. Více 
info www.style-travel.cz. 

14.12. Sbor UK – Česká mše vánoční 
(benefice, určená  na rekonstrukci 
varhan). 

Agentura Armonico pořádá v našem 
kostele koncerty téměř každý den 
(včetně Štědrého dne) od 17 hodin. 
Pro farníky platí speciální sleva 
100Kč/vstupenku – rezervace na 
info@farnostsalvator.cz. Bohatý 
program naleznete na letáčcích 
v kostele. 

 
 

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 

mailto:info@farnostsalvator.cz


Katalog dostupný z  www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.  
Na setkání se těší zatím Dária Paučíková a Radek Hýl (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. 

Kurzy v Kolíně uvádíme jen pro přehled, bohužel jsou ale již všechny zcela obsazené! Je 
nutné hlásit se ihned po jejich prvním uveřejnění v tomto zpravodaji (nejbližší budou 
v prosincovém Salvatore). 
 

Jednodenní rekolekce s filmem (obsazené) 
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  (obsazené) 
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. (obsazené) 
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 (obsazené) 
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 
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.  
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Adventní exercice uprostřed všedního dne (obsazené) 
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 (obsazené) 
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 (obsazené) 
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 (obsazené) 
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 (obsazené) 
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. 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)  
 

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 
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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). 

 
LISTOPAD NA KARMELU 

10.11. 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.  

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. 

 
Doporučujeme NA KARMELU: 

16.- 
20.11. 

(st-
ne) 

Zasvěcení: mezi samotou a ţivotem s druhými. 
Rekolekce věnované základním otázkám řeholního života. Rozhovory, meditace, 
společná liturgie, duchovní četba a práce. Určeno mladým ženám. Doprovází 
Denisa Červenková CSTF, František Hylmar SJ, Petr Glogar OCD. 

 
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. 

 
tudy k nám do kostela a do sakristie 

 

 
 

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 (Mons. Tomáš Halík a další) 

20.15 tichá meditace v kryptě (s. Denisa Červenková) 

Středa 
7.00 chorální ranní chvály v kryptě 

19.00 modlitební setkání v Kryptě (nekoná se 2.11.) 

Čtvrtek 19.00 sportovní klub Lazar Betánie  
 

D A L Š Í  P R O G R A M  -  P R O S I N E C  2 0 1 1  

1.11. út 19.00 Mši sv. doprovodí salvátorská schola. 

2.11. stř 19.00 Mše sv. za zemřelé – Celebruje Mons. Tomáš Halík, zazní Requiem 
W. A. Mozarta v podání Capella Regia Praha – řídí Robert Hugo. 

6.11. ne 21.15 Kafe po mši. Bábovky vítány. 

7.11. po 19.00 Klub první pokus v kryptě. 

11.11. pá 17.00 Uzávěrka přihlášek na salvátorský Salon. 

11.-13.11. zač. 18.00   Víkend pro zájemce o křest a biřmování ve Vinoři.  

17.11. čt 7.50 Studentská pouť k 17. Listopadu, pořádá VKH. 

21.11. po 19.00 Klub první pokus v kryptě. 

23.11.  Stř 18.00 Filmový klub – Strom života. Koná se v Městské knihovně. 

24.11. čt 16-18 Adventní věncování. Přihlášky na info@farnostsalvator.cz. 

26.11. so 18.00 Liturgický silvestr. Pořádá VKH.  

27.11. ne 20.00 Mši sv. doprovodí salvátorská schola. 

28.11. po 20.00 Literárně hudební večer – „Pokorná láska Bohuslava Reynka“.  

28.11. po 7.00 Ranní mše sv. v sakristii. 

29.11. út 7.00 Ranní mše sv. v sakristii. 

30.11. stř 7.00 Ranní mše sv. s chorálními ranními chválami. 

1.12. čt 7.00 Ranní mše sv. v sakristii. 

2.12. pá 5.45 Společná účast na rorátech v katedrále. 
 

VÝHLEDOVĚ: 
2.-4.12.zač. 18.00 Víkend pro zájemce o křest a biřmování ve Vinoři.  

4.12. ne 20.00 Adventní mše sv. s chorálními nešporami.  
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