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MŮŢETE NÁS NAVŠTÍVIT TAKÉ NA FACEBOOKU:

AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA

E-adresy jednotlivých členů farního týmu mají zpravidla tvar: příjmení@farnostsalvator.cz,
najdete je i na webu.

ADVENTNÍ PROGRAM V NAŠEM KOSTELE

ADVENTNÍ MŠE S CHORÁLNÍMI NEŠPORAMI
4.12. (20.00)
RANNÍ MŠE SV. S CHORÁLNÍMI RANNÍMI
CHVÁLAMI
MŠE SVATÉ

Srdečně Vás zveme o 2. neděli adventní
na mši sv. s chorálními nešporami, které
povede Jiří Hodina.
každou středu od 7.00 v sakristii (začíná
se 30.11.)

TÝDNU

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

ÚČAST NA PÁTEČNÍCH RORÁTECH
V KATEDRÁLE SV. VÍTA – 5.45

V pátek 2.12. a všechny následující
adventní pátky se můžete připojit
k salvátorské skupině, která se od 5.45
účastní rorátů v katedrále. Následuje
společná snídaně – sraz před kaplí.

V PRVNÍM
28.11. – 1.12. V 7.00

ADVENTNÍM

SPOLEČNÁ

EXERCICIE VE VŠEDNÍM DNI – JIŢ OBSAZENY

ADVENTNÍ KONCERTY V NAŠEM KOSTELE

26.11. Adventní festival sborů –
adventní hudba z celého světa. Více
info na www.style-travel.cz.
14.12. Sbor UK – Česká mše vánoční
(benefice, určená na podporu
liturgické hudby ve farnosti).
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.

ZPÍVANÉ RORÁTY
Zpěv rorátů pro adventní neděle si můžete nacvičit poslechem nahrávek z našeho kostela
na adrese: www.mesnizpevy.cz
Rorátní zpěvníčky budou letos nově i k zakoupení v sakristii.

VÁNOČNÍ PROGRAM V NAŠEM KOSTELE
Půlnoční mši sv. 24.12. ve 24.00 bude sloužit Mons.Tomáš Halík. Zazní Missa nativitatis
Jana Dismase Zelenky v podání souboru Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga.
V den Slavnosti Narození Páně v neděli 25.12. se budou konat mše sv. ve 14 a ve 20
hodin, stejně tak i na Slavnost Matky Boţí Panny Marie v neděli 1.1.2012.
Jiné bohoslužby se ve Vánočním týdnu v našem kostele nekonají.
Také veškerý další program ve vánočním týdnu (26.12. – 31.12.) odpadá.

RANNÍ MŠE V ADVENTU
Naši kněží budou sloužit v prvním adventním týdnu od pondělí do čtvrtka ranní mši sv.
V dalších adventních týdnech se budou mše sv. konat nad rámec běžného bohoslužebného
provozu vždy ve středu od 7 hodin v sakristii. Po mši sv. bude příležitost k neformálnímu
posezení a posnídání z donesených zásob v sakristii. Každý adventní pátek je také možnost
společně se účastnit rorátů v katedrále od 5.45, po mši je možno se sejít před eucharistickou
kaplí v katedrále a společně se odebrat na snídani. Nezapomeňte přinést něco na společný
stůl.

SALVÁTORSKÝ SALON
Do připravované výstavy prvního Salvátorského salonu jsme obdrželi neuvěřitelných 53
přihlášek, které odborná komise vyhodnotí. O výsledcích a všech potřebných náležitostech
k chystané výstavě v lednu budou všichni přihlášení informováni emailem. Děkujeme všem a
těšíme se na umělecké výsledky.

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČER: POKORNÁ 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.

MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA V LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH 5.12. (16.00)
Jako každý rok, i letos navštívíme v adventu
nemocné, kteří tento čas tráví v léčebně
dlouhodobě nemocných. Je to příležitost
zastavit se ve shonu, který nám vnucuje tento
svět a darovat trochu své pozornosti a dobré
slovo lidem, kteří žijí ve zcela jiném světě. Toto
setkání je často oboustranným obohacením.
Přivítáme tedy zájemce, kteří by chtěli vzít
hudební nástroj či doprovodit návštěvu svým
zpěvem. Návštěva se uskuteční 5.12. od 16.00
do cca 19.00. Je nutno se přihlásit na
vkh.predseda@seznam.cz, kde dostanete i
další podrobné informace.

BENEFICE NA PODPORU LITURGICKÉ HUDBY V NAŠEM KOSTELE
J. JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 14.12. (19.30)
Ve středu 14.12. se v 19.30 uskuteční již tradiční benefiční vystoupení Orchestru a sboru
Univerzity Karlovy. Zazní pravda poněkud neliturgicky Rybova mše vánoční (J.J.Ryba byl po
nějaký čas varhaníkem našeho kostela) pod taktovkou dirigenta Haiga Utidjiana.
Sólisté: Věra Poláchová, soprán; Kateřina Jalovcová, alt; Ondřej Socha, tenor; Petr Sejpal,
bas. Varhany: Andrea Turečková.
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na nákladnou liturgickou hudbu při velkých
svátcích (requiem, vánoční a velikonoční mše).

BENEFICE NAŠÍ SCHOLY 12.12. (19.00)
Srdečně vás zveme na adventní benefici naší scholy, která zazpívá adventní písně
salvátorských autorů a další program (Benjamin Britten: Ceremony of Carols; české a
moravské lidové koledy).
Účinkují: Salvátorská schola, Hedvika
Mousa Bacha, Robert Hugo, Anežka
Kyselková, Václav Vaněk, Hélène Alby.
Salvátorskou scholu řídí: Michal Reiser a
Robert Hugo. Výtěžek z koncertu podpoří
projekty SIRIRI o. p. s. ve Středoafrické
republice.
(SIRIRI je česká nezisková organizace,
která pomáhá ve Středoafrické republice.
Spolupracuje s misií řádu bosých
karmelitánů, která zde působí již čtyřicet
let. V roce 2011 SIRIRI vystavěla ve městě
Bozoum školu s kapacitou 200 žáků. Rok
studia jednoho žáka tu stojí 700 Kč.)

SCHOLA HLEDÁ NOVÉ ZPĚVÁKY
Salvátorská schola srdečně zve všechny, kteří by se rádi zapojili do jejích řad, aby kontaktovali
sbormistra Michala Reisera na tel. 608 178 020, e-mail: 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 v adventu mše sv. v neděli 27.11. a v úterý 29.11.
adventními skladbami salvátorských autorů.

BESÍDKA A PŘEDVÁNOČNÍ BAZAR SPOJENÝ SE ZDOBENÍM STROMŮ DO KOSTELA 18.12.
Srdečně vás zveme na předvánoční bazar, kam si mezi 15.15 a 19.30 můžete přijít vyměnit či
prodat knihy, které jste již přečetli, oblečení, které vás už omrzelo a drobnosti, kterými byste
možná udělali radost jiným. Farnost přidá výprodej starších knih a malé občerstvení. Při té
příležitosti můžete v kostele pomoci ozdobit vánoční stromy či pomoci nějaké ozdoby vyrobit.
Všichni, kdo by s bazarem a zdobením stromů chtěli pomoci, budou vřele vítáni – prosíme,
napište na farní e-mail.
Po večerní mši pak navážeme již tradiční besídkou, kde si můžete vyměnit dárky, seznámit se
s ostatními farníky a předvánočně si popovídat u šálku čaje či kávy.

KLUB PRVNÍ POKUS 5.12. A 19.12. (19.00)

První pokus je otevřené společenství studentů, které navazuje na tradici Vysokoškolského
katolického hnutí v Praze. Pravidelně se potkáváme každých čtrnáct dní při diskuzích nebo
přednáškách o duchovních tématech. Organizujeme spolu také další nepravidelné aktivity,
jako jsou poutě, návštěvy v LDN či liturgický Silvestr. Koná se pravidelně v Kryptě.

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 vede
Pavel Svačina a Zita Purkrtová.
Další informace: spolecenstvikrypta.wordpress.com nebo purkrtova@gmail.com

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 Marie Fišerová. Přihlášky na
info@farnostsalvator.cz do 31.12., v předmětu
uveďte „kurz pro lektory“. Podmínkou zapojení
do liturgie je křest v katolické církvi a
praktikovaná víra.

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, může se volně zapojit do programu Lazara Betánie. Koná se
v tělocvičně v ZŠ Umělecká ul. V Praze 7. Program: 18- 19 hod. fotbal, 20 - 21hod. 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.

KNIHOVNA
Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převážně náboženské literatury.
Provozní doba: neděle 21.00 – 21.30 a úterý 18.30 – 19.00.
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.

Duchovní cvičení a rekolekce na podzim 2011
Nové termíny a ceny duchovních cvičení. Všechny dosud vyhlášené kurzy jsou plné (až do
22. února 2012 včetně), lze se však ještě přihlásit mezi náhradníky Filmových exercicií

11.-15. ledna. Upozorňujeme zájemce, ţe kolínský exerciční dům zvýšil plnou cenu na
500 Kč za první noc a 400 Kč za následující noci. Zdražení se netýká studentů, pro ně cena
zůstává 400 Kč za první noc a 300 Kč za následující noci.
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 kreativity a vnímavosti vůči druhým. 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.
Filmové exercicie (obsazené, ale moţnost hlásit se mezi náhradníky)
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.
„Devotio postmoderna", 23.-26.února 2012 (čt-ne)
Tradiční duchovní cvičení křesťanské zbožnosti (inspirovaná středověkým hnutím Devotio
moderna) pro člověka postmoderní doby. Vhodné pro ty, kdo teprve hledají cestu ke
klasickým elementům katolické spirituality jako rozjímaní, modlitba růžence, adorace atd.
(nebo s nimi mají problém a chtějí učinit vstřícný krok). Vedou Martin Staněk a Petr Vacík SJ.
Studenti 1.000 Kč, ostatní 1.300 Kč. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz.
Kontemplativní víkend, 9.-11.3. (pá-ne)
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro
začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací, tak pro zkušenější, kteří
potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi.
Doprovází s. Denisa Červenková CSTF. Studenti 700 Kč, ostatní 900 Kč. Přihlášení na
meditace@farnostsalvator.cz.
Postní dvojvíkend, 16.-18.3. + 23.-25.3. (2x pá-ne)
Kurz duchovních cvičení připravený přednostně pro ty, kdo stojí o delší navazující kurz, ale
nemohou přijet v pracovních dnech. Druhý víkend bude navazovat na první. Obvyklá sestava
polečných a individuálních cvičení a meditací s nadějí, že soustředění a čas na meditaci
účastník najde i v pracovním týdnu mezi víkendy. Vedou Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ.
Studenti 1.200-1.300 Kč, ostatní 1.600-1.700 Kč (pokusíme se vyhnout dvojímu placení ceny
za "první noc"). Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz.
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 S ALV ÁTORSKÉ NA

K ARMELU E DITH S TEIN

Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)
(platí během akademického roku).
po
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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).
eucharistická oslava + nešpory. Po mši sv. je možné se připojit k dalším
modlitbám řeholní komunity. Celebruje Petr Glogar OCD/Pavel Pola OCD.
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, vystupte na zastávce Klamovka, první
ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze od tramvaje jste u domu č. 22).

VÍRA ZA MŘÍŢEMI. VÝSTAVA OBRAZŮ.
O práci a zkušenostech z vězeňské pastorace obrazem i slovem.
Obrazy z mezinárodní výtvarné soutěže vězňů představí a debatu
povedou vězeňský kaplan František Převrátil a sestra Raffaella. Koná
se v pondělí 28. listopadu 2011 po pravidelné eucharistické oslavě,
která začíná v 19h.

PROSINEC NA KARMELU

15.12.

19.00

12.12.

20.00

18.12.

Celý den

Večery duchovní četby - 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.
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.
Kontemplativní neděle.

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 pište: karmelitky@gmail.com či volejte: 257
21 24 26 (sestra Denisa).

Z KALENDÁŘ E F ARNO ST I
BOHOSLUŢBY A DUCHOVNÍ SERVIS

(MIMO 26.-31.12):

Neděle
Pondělí
Úter ý
Čtvrtek

14.00
19.20-19.50
20.00
17.00 -18.30
17.30 -18.50
19.00
20.15-21.00
20.00

mše sv.
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duchovní pohotovost (P. Petr Vacík SJ, Krypta)
duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, Krypta)
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duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář)
adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM

kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další)
tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková)
chorální ranní chvály v Kryptě
modlitební setkání v Kryptě
sportovní klub Lazar Betánie

20.00
20.15
7.00
19.00
19.00

Úterý
Středa
Čtvrtek

DALŠÍ PROGRAM
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(MIMO 26.-31.12.):

20.00
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PROSINEC

2011

Adventní festival sborů.
Ranní mše sv. v sakristii se snídaní.
Ranní mše sv. v sakristii se snídaní.
Ranní mše sv. s chorálními ranními chválami.
Ranní mše sv. v sakristii se snídaní.
Společná účast na rorátech v katedrále (i další tři pátky).
Víkend pro zájemce o křest a biřmování ve Vinoři.
Adventní mše sv. s chorálními nešporami.
Mikulášská návštěva v LDN (info: vkh.predseda@seznam.cz).
Klub První pokus v Kryptě.
Mše sv. – slavnost neposkvrněného početí Panny Marie.
Jiřetín pod Jedlovou, víkend pro rychlé biřmovance, doprovázejí
manželé Muchovi .
Mši sv. doprovodí naše schola skladbami salvátorských autorů.
Benefice salvátorské scholy na Siriri.
Benefice sboru UK – J.J.Ryba: Česká mše Vánoční.
Kající bohoslužba se svátostí smíření.
Adventní bazar a zdobení stromů.
Besídka zvláštní farnosti (kafe po mši).
Klub První pokus v Kryptě.
Kající bohoslužba se svátostí smíření.
Půlnoční mše sv.
Mše sv. - Slavnost Narození Páně.
Mše sv. – Slavnost Matky Boží Panny Marie.
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