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S A L V A T O R E 
zpravodaj     pražské    akademické     farnosti 

97/prosinec       A.D. 2012  

Z d a r m a  
 

 
 

Z výstavy fotografií Petra Vacíka SJ 
 
 

Vážení  a  mi l í ,   
pře jeme vám co nejkrásnější  prož i t í  doby adventní ,  doby p lné očekávání ,  
doby ozářené b l íž íc ím se narozením.   
Vaše sa lvátorská farnost .  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NAVŠTIVTE NÁS NA WEBU:   WWW.FARNOSTSALVATOR.CZ    
 

ANEBO NA FACEBOOKU: AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA 
 

http://www.farnostsalvator.cz/
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NOVÁ FARNÍ ASISTENTKA / MANAŽERKA AKTIVIT 

Výběrovým řízením na místo farní asistentky Pauly Fassati Ph.D, která odchází na mateřskou 
dovolenou, úspěšně prošla z 18 kandidátů Mgr. Jana Pláteníková, která na uvolněné místo 
nastoupí 2. ledna 2013. Velmi si vážíme zájmu všech adeptů o toto místo, považujeme to za 
ocenění práce farnosti. Od prosince budete moci potkávat na vybraných farních akcích i 
v běžném provozu. Výměna „stráží“ proběhne při nedělní večerní mši sv. 16. prosince a 
během kafe po mši. Novou členku týmu představíme v lednovém Salvatore. 
 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PETRA VACÍKA 18.11. 2012 – 1.1.2013 

Desetileté putování Petra Vacíka světem za poznáním a studiem nese své 
plody kromě jiného v podobě fotografií, které máte možnost shlédnout do 
konce roku na ochozech našeho kostela. Autor sám říká, že oněch 10 let 
fotil do šuplíku s tím, že až se jednoho dne vrátí ze studií domů, negativy 
začne vytahovat. Když výstavní rada zjistila, že se tak stále neděje, rozhodla 
se oznámit mu termín jeho vlastní výstavy. 

Výstava je přístupná na ochozech kostela vždy kolem bohoslužeb 
(půlhodinu před i po mši sv.). Katalog výstavy bude co nejdříve dostupný  
i na webu – www.printofview.eu 

  

LITURGICKÝ SILVESTR  S VKH PRAHA 1.12. (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! Viac info: Jakub Dubovský – vkh.predseda@seznam.cz. 
Koná sa v kryptě. 

 

FILMOVÝ KLUB 5.12. (19.00) – SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

V rámci filmového klubu budeme tentokrát promítat film Největší 
přání ČR-SR 2012, Olga Špátová, česky, anglické titulky, 80 min. 
Předfilm: Respice finem, ČSSR 1967, Jan Špáta, česky, 15 min. 
Hrdinové celovečerního filmu Největší přání jsou po čtyřiceti letech 
komunismu první dospělou generací, která se utvářela ve svobodné 
společnosti. Mladé lidi zamýšlející se nad zdánlivě banální otázkou 
'Jaké je tvoje největší přání?' natáčela režisérka Olga Špátová ve 

školách, věznicích, na demonstracích, ve městě i na venkově. Byla přítomna zrození i umírání. 
Režisérka využila jedinečnou možnost porovnat hodnoty svých vrstevníků se dvěma 
předchozími generacemi použitím archivních záběrů z let 1964 a 1989 ze stejnojmenných 
filmů svého otce, klasika českého dokumentu Jana Špáty.  

Po promítání následuje debata s režisérkou filmu Olgou Špátovou a producentem Adamem 
Polákem uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Koná se v kině 
Městské knihovny na Mariánském náměstí. Vstupenky nutno rezervovat v Městské knihovně, 
cena 70Kč. 

mailto:vkh.predseda@seznam.cz
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MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA V LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH 6.12. (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 6.12. od 16.00 (sraz 
v sakristii) do cca 19.00. Je nutno se přihlásit na 

vkh.predseda@seznam.cz, kde dostanete i další podrobné informace. 
 

SPOLEČNÉ NÁVŠTĚVY RORÁTNÍCH MŠÍ V KATEDRÁLE V ADVENTU 7., 14., 21.12. (5.45) 

Každý adventní pátek je také možnost společně se účastnit úžasných rorátů v katedrále od 
5.45, po mši je možno se sejít před eucharistickou kaplí v katedrále a společně se odebrat na 
teplou snídani. Nezapomeňte přinést něco na společný stůl. Těšíme se na vás. 
 

ŽIVÉ CHRÁMY V ADVENTU – 8. 12 A 9. 12. 

Během druhého adventního víkendu se letos již podruhé v rámci projektu 
Živé chrámy otevřou brány našeho kostela pro turisty a veřejnost. 
Komentované prohlídky proběhnou v sobotu 8. prosince v době 11:00 - 
14:30 a v neděli 9. prosince 15:30 - 19:00. Prohlídky se zaměří na 
symboliku a teologický význam uměleckých děl chrámu a návštěvníkům 
skrze krásu umění poodhalí krásu víry. K návštěvě srdečně zveme 
všechny zájemce o sakrální umění, věřící i hledající, bližší i vzdálenější. 
Chrámem vás provede skupina mladých lidí, která tvoří součást 
mezinárodní komunity Živé kameny (Living Stones), působící ve 
spolupráci s italskými jezuity. Více se o projektu můžete dozvědět na 
webových stránkách: http://pietrevive.wordpress.com. 

 

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČER: VÁCLAV RENČ – POPELKA NAZARETSKÁ 10.12. (20.00) 

Na začátku zazní charakteristika originálních rysů básníkovy 
spirituality a vztahu hudby k poezii. Následovat bude pásmo, 
ve kterém se střídá recitace s violou. Dvě interpretační cesty. 
Zazní skladby pro sólovou violu J. S. Bacha, v interpretaci 
Tomáše Hanouska (student AMU, první violista Komorního 
orchestru Quattro). Recituje: Michal Ježek (student 
bohemistiky na FF UK, redaktor Českého rozhlasu). Večery 
probíhají ve spolupráci s galerií Modřanská zvonice. 

 

ROZŠÍŘENÉ ZPOVĚDNÍ HODINY V ADVENTU 13. A 20.12. (18 – 22.00) 

Během posledních dvou adventních týdnů jsme pro vás připravili více 
možností k přijetí svátosti smíření. Přesto vás jménem zpovědníků prosíme, 
abyste svátost nenechávali na poslední chvíli a využili i všech termínů na 
začátku adventu a také, abyste tyto hodiny nevyužívali k delším 
rozhovorům, ke kterým vám kněží budou rádi k dispozici po Novém roce. 
V opačném případě se dočkáte velké fronty a unavených kaplanů. Rozpis 
přítomných kněží naleznete na webu v sekci kalendář. 

mailto:vkh.predseda@seznam.cz
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13.12. 20.12 

18 – 22hod Marek Vácha 17 – 22hod Mons. T. Halík 

18 – 21hod Petr Vacík 18 – 22hod Marek Vácha 

19 – 22hod Jan Regner 18 – 21hod Petr Vacík 

Nebude přítomen Mons. T. Halík 19 – 22hod Jan Regner 

 

BENEFICE NAŠÍ SCHOLY NA PODPORU DENNÍHO STACIONÁŘE GAUDIUM 12.12. (19.00) 

Ve středu 12. 12. v 19 hodin Vás srdečně zveme na ad-
ventní benefici naší scholy. Zazní adventní písně salvátor-
ských autorů, mše Zdeňka Lukáše a další výběr z repertoá-
ru. Zpívá a hraje salvátorská schola a  její přátelé, řídí Mi-
chal Reiser a Vojtěch Jirsa. Výtěžek z benefice podpoří ak-
tivity denního stacionáře Gaudium z Brna, jehož zástupci se 
koncertu také zúčastní. Stacionář Gaudium u nás nedávno 
vystavoval keramické kachle společně s fotografiemi Jindři-
cha Štreita v rámci akce Jedno světlo. 

 
 

PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA  A KAFE PO MŠI 16.12. (21.15) 

Po večerní mši vás zveme na již tradiční besídku, kde si můžete vyměnit 
dárky, seznámit se s ostatními farníky a předvánočně si popovídat u 
šálku čaje či kávy. Současně vám představíme naši novou farní 
asistentku Janu Pláteníkovou a rozloučíme se (doufejme dočasně) 
s Paulou Fassati, která odchází na mateřskou. 

 
 

BENEFICE SBORU UNIVERZITY KARLOVY NA PODPORU PROVOZU DENNÍHO STACIONÁŘE 

GAUDIUM 19.12.  (19.30) J. JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  

Ve středu 19. 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: Lucie Hanibalová, soprán, Jana Karfusová, alt, Michal Forst, tenor, Petr Sejpal, bas, 
Marika Pečená, varhany. 
Výtěžek dobrovolného vstupného bude též věnován na podporu denního stacionáře Gaudium. 
 

PŮLNOČNÍ MŠE SV. 24.12. (24.00) 

Půlnoční mši sv. 24.12. ve 24.00 bude celebrovat  Mons.Tomáš Halík.  Zazní Missa nativitatis 
Jana Dismase Zelenky v podání souboru Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga. 
Mše bude živě přenášena Českým rozhlasem.  
 

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ NA "SALVÁTORSKÉ KOLEJI" 

Na Žižkově jezuité provozují minikolej, kde bydlí řada studentů od 
Salvátora. Zbývají ještě volná  místa. Pokud máte zájem o ubytování v 
méně anonymním prostředí, než jaké je na obvyklých kolejích, 
kontaktujte Petra Vacíka SJ: vacikmail@gmail.com 

mailto:vacikmail@gmail.com
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V pořadí třicátý „generál“ Tovaryšstva Ježíšova Adolfo Nicolás navštívil Prahu         (foto protisvetlo.cz) 
 

 
Procházka na mostě 
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Krátká zastávka u Salvátora – zleva jezuité Jan Regner, Adolfo Nicolás, Miroslav Herold, Petr Vacík  
a František Hylmar 
 

 
Z vernisáže Petra Vacíka SJ                                                                                            (foto MS)                  
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Z vernisáže Petra Vacíka 
 
 

 
Velké oblékání na Krista Krále                                                                                                   (foto MS) 
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Chorální doprovod v podání Conventus Choralis na slavnost Krista Krále 
 

Prav ide lná setkání  
 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ  

Srdečně Vás zveme na modlitební setkání s Písmem a zpěvy z Taizé. 
Tato společná modlitba je otevřena všem zájemcům. Setkání 
probíhají každou středu od 19h v kryptě kostela Nejsvětějšího 
Salvátora v Praze 1 (vstup bočním vchodem u sakristie). Společenství 
vede Pavel Svačina a Jozef Matějička.  Další info: 

 spolecenstvikrypta.wordpress.com  nebo  krypta.salvator@gmail.com 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK 3.12. A 17.12. (19.00) 

VKH Praha Vás zve na Pondělní vysokoškolský klub - PoVyK, který 
navazuje na tradici oblíbeného Prvního pokusu. Koná se v kryptě. 
Hostem v prosinci bude Petr Mucha (řeholní řády, komunity, hnutí – 
jak se vyznat na trhu křesťanských spiritualit), témata naleznete na 

webu farnosti). Toto diskuzní společenství se schází každý lichý týden v měsíci. VKH Praha a 
schola Rytmig vás také srdečně zvou na pravidelné rytmické mše v 19:00 v kostele sv. Ignáce 
na Karlově náměstí. Více info na novém webu: www.vkhpraha.cz. 
 

SALVÁTOSKÁ SCHOLA 

Salvátorská schola zve do svých řad nové tváře i hlasy. Informace o 
vstupu do scholy u Michala Reisera každé úterý před zkouškou v 
sakristii 17hod nebo na farním mailu info@farnostsalvator.cz. Schola 
zkouší každé úterý 17 – 18.30 v sakristii, jednou měsíčně doprovází úterní 
studentskou mši. 

http://www.vkhpraha.cz/
mailto:info@farnostsalvator.cz
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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: 19:00 - 20:00 fotbal. 

Podrobnosti na www.lazar.borec.cz,  

kontakt: Karel Hlaváček - 777 581 824. 

 
 

 
 

KNIHOVNA  

 
Knihovna projde během prosince celkovou rekonstrukcí a 
doplněním fondů, proto prosíme, omluvte její dočasnou 
nefunkčnost a omezení provozu v prostoru chodby. O to více se 
můžete těšit na její novou podobu. Děkujeme dvěma 
dobrovolnicím, které se již ozvaly na inzerát o službu v 
knihovně, těšíme se na jejich milou přítomnost. 
 

 

 

ADVENTNÍ PROGRAM V NAŠEM KOSTELE  
 

 
 

SPOLEČNÁ ÚČAST NA 

PÁTEČNÍCH RORÁTECH 

V KATEDRÁLE SV. VÍTA  

Každý pátek v adventu se můžete připojit k salvátorské skupině, 
která se od 5.45 účastní rorátů v katedrále. Následuje společná 
snídaně – sraz před kaplí. 

EXERCICIE VE VŠEDNÍM  DNI  – JIŽ OBSAZENY 

ADVENTNÍ KONCERTY 

V NAŠEM KOSTELE 

  1.12. Adventní festival sborů – 15.00 a 19.00 adventní hudba z 
celého světa. Více info na www.style-travel.cz. Vstup volný. 

112.12. Benefiční koncert salvátorské scholy (adventní 
zpěvy). 

  19.12. Benefiční koncert sboru Univerzity Karlovy (J.J. Ryba: 
Česká mše vánoční) 

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. 

http://www.style-travel.cz/
mailto:info@farnostsalvator.cz
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ROZŠÍŘENÉ ZPOVĚDNÍ 

HODINY 

   13.12. a 20.12., přesný rozpis hodin jednotlivých kněží na webu 
či v textu aktualit zde. 

ŽIVÉ CHRÁMY     8.12. (11:00 - 14:30) a 9.12. (15:30 - 19:00) - komentované prohlídky 
pro veřejnost. 

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. 
Mše bude živě přenášena Českým rozhlasem.  
 

V den Slavnosti Narození Páně v úterý 25.12.  se bude konat mše sv. ve 14 hodin,  
stejně tak i na Slavnost Matky Boží Panny Marie v úterý 1.1.2013.   
Jiné bohoslužby se ve Vánočním týdnu v našem kostele nekonají.  

Také veškerý další program ve vánočním týdnu (24.12. – 1.1.) odpadá. 

 

*** 
 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ  A  REKOLEKCE NA PODZIM 2012  
 
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. Vzhledem k malé 
kapacitě jsou všechny kurzy (kromě jednoho) plně obsazeny. Kvůli organizačním 
a technickým komplikacím se budeme snažit vypsat nové termíny kurzů co nejdříve, 
v současné době však zatím informace o termínech nejsou. 
Další informace můžete získat na adrese meditace@ farnostsalvator.cz  či na tel. 257 21 24 
26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem na výše uvedené adrese, uvádějte název a 
datum kurzu v “předmětu”. 
 
 

Adventní duchovní cvičení uprostřed všedního dne 
Advent 2012, doprovázejí: P. Petr Vacík SJ, sr. Denisa Červenková CSTF, P. František 
Hylmar SJ, P. Josef Čunek SJ. JIŽ PLNĚ OBSAZENO. 

 

Adventní rekolekce, Kolín, 14.-16.12. 2012 
Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz. JIŽ PLNĚ OBSAZENO. 

 

Kontemplativní exercicie, místo bude upřesněno, st-ne  9.-13. 1. 2013 
Jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby a učinili již 
nějakou alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v přísném mlčení, 

http://www.mesnizpevy.cz/index.php/roraty
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s minimálním využitím textů a přednášek, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit 
i pokud vám chybí větší zkušenost s kontemplací chybí, je však třeba to zmínit v přihlášce na 
meditace@farnostsalvator.cz. Místo (tudíž i cena) budou upřesněny. Začínáme ve středu 
v 18h, končíme v neděli po obědě. Doprovází sr. Denisa Červenková CSTF.  MÍSTA VOLNÁ! 

 
Každé 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)  
 

 
po 

 
19.00 

 

Eucharistie + agapé. Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe, 
drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu 
či štědrosti příchozích. Eucharistii předsedá Libor Ovečka SDB, Jan 
Regner SJ, Jan Poříz OCD, nebo Prokop Brož (KTF Praha). 

 20.00 Dialogy (u) karmelitek. 
Cca 1x měsíčně zveme hosty z různých oborů umění, vědy, kultury 
apod. k debatnímu večeru na aktuální teologické téma. 

stř 18.00 Eucharistická oslava. Po mši sv. je možné se připojit k dalším 
modlitbám řeholní komunity. Celebruje Pavel Pola OCD. 

čt 19.00 Jan od Kříže: 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). 
 

PROSINEC NA KARMELU  

3.12. 19.00 Autorský večer na téma ticho. Fotografie, tanec, poezie, obrazy, 
próza a hudba k tématu Ticho. 
 

13.12. 19.00 Jan od Kříže. Večer duchovní četby z díla španělského mystika. 
Pokračujeme v četbě knihy Výstup na horu Karmel (17.-18. kapitola 
třetí části spisu). 

 
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. 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI  
 

B O H O S L U Ž B Y  A  D U C H O V N Í  S E R V I S  ( K R O M Ě  2 4 . 1 2 .  –  1 . 1 . )  

Neděle  
14.00  mše sv. 

20.00  mše sv. 

Úterý 

17.00 -18.30  duchovní pohotovost (P. Petr Vacík, zpovědní místnost za oltářem) 

17.00 -18.30  duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, krypta) 

19.00  mše sv. 

20.15-21.00  duchovní pohotovost (P. 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  ( K R O M Ě  2 4 . 1 2 .  –  1 . 1 . )  

Pondělí  
19.00 Klub Povyk – 1x za 14 dní. 

20.00 Literárně-hudební večer 1x měsíčně. 

Úterý  
20.00 Kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další). 

20.15 Tichá meditace v kryptě (sr. Denisa Červenková). 

Středa  

7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup zadem). 

19.00 Modlitební setkání v kryptě. 

19.00 Filmový klub - první středa v měsíci.  

Čtvrtek 19.00 Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7). 

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

1.12. so 
9-22 Adventní festival sborů.  

18.00 Liturgický Silvestr. Pořádá VKH v kryptě. 
2.12. ne 20.00 Mši sv. doprovodí schola adventními zpěvy. 

4.12. út 19.00 Mši sv. doprovodí schola adventními zpěvy. 

5.12. st 19.00 Filmový klub: Největší přání (O. Špátová). Koná se v Měst.knihovně. 

6.12. čt 16-19 Mikulášská návštěva v LDN (info: vkh.predseda@seznam.cz). 

7.12. pá 5.45 Společná účast na rorátech v katedrále (i další dva pátky). 

7. - 9.12. zač. 18.00 Víkend pro zájemce o křest a biřmování v Tuchoměřicích.  

8.12. so 11-14.30 Komentované prohlídky pro veřejnost. 

9.12. ne 15.30-19.00 Komentované prohlídky pro veřejnost. 

10.12. po 20.00 Literárně hudební večer – Václav Renč. Koná se v kryptě. 

12.12. st 19.00 Benefice salvátorské scholy. 

13.12. čt 18 - 22 Rozšířené hodiny pro svátost smíření, přesný rozpis na webu. 

14.12. pá 5.45 Společná účast na rorátech v katedrále. 

19.12. st 19.30 Benefice sboru UK – J. J. Ryba: Česká mše Vánoční. 

16.12. ne 21.15 Předvánoční besídka farnosti (+ kafe po mši). 

19.12. čt 17 - 22 Rozšířené hodiny pro svátost smíření, přesný rozpis na webu. 

21.12. pá 5.45 Společná účast na rorátech v katedrále. 

24.12. po 24.00 Půlnoční mše sv. 

25.12. út 14.00 Mše sv. -  Slavnost Narození Páně. 

1.1. út 14.00 Mše sv. – Slavnost Matky Boží Panny Marie. 
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