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ROZ HOV OR  

 

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVOU FARNÍ ASISTENTKU MGR. JANU PLÁTENÍKOVOU 

PJF: Milá Jano, vítej! Představ se nám prosím trochu a pověz nám, jak tě napadlo 
ucházet se o místo farní asistentky? 

Díky, jsem moc ráda, že se věci vyvinuly tak, že jsem po desítkách let „přistála“ v salvátorské 
farnosti! Stalo se tak zajímavou shodou okolností, v které osobně vnímám Boží řízení a znova 
žasnu, jak je Bůh vtipný a dobrotivý - a hlavně věrný. 

Pocházím z Kroměříže, moravského města s bohatou kulturně-duchovní tradicí a do Prahy 
jsem přišla v devadesátých letech jako studentka. Když jsem minulý týden začínala Paule 
pomáhat s různými drobnostmi a pozvolna se tak nějak včleňovat, dýchly na mne doby, kdy 
jsem k “Salvoušovi” chodila na nedělní a úterní mše. Byly to doby začátků, nedělní mše 
zdaleka nebývaly narvané k prasknutí a v sakristii se v úterý odehrávaly zajímavé besedy na 
odvážná témata. Pravidelně tam usedali dnes již velmi vyhraněné a veřejně známé persony, 
tehdy členové akademické obce, jako Martin C. Putna, Jan Jandourek nebo Michal Semín. Od 
té doby uplynulo spoustu let, já jsem se naučila anglicky, začala pracovat v reklamě a médiích 
a získávat zkušenosti po světě a Salvátorská farnost se rozrostla a rozkvetla do mnoha směrů.  

Když začalo být studium teologie přístupné 
laikům a obecně široké veřejnosti, začalo i mne 
lákat. Jsem „cradle catholic“, pokřtěná 8 dní po 
narození, vyrůstala jsem v rodině, která 
v místním farním kostele zajišťovala vše od 
kostelničení, ministrování, přes zpěv žalmů a 
služby akolyty a lektora. Asi nejvíc ze tří dětí v 
naší rodině jsem vždy tíhla k rozvíjení 
duchovního života, strašně mne bavilo 
náboženství a asi i filosofie a všelijaké 
hlubokomyslné úvahy o nesmrtelnosti 
chrousta, stále jsem něco četla nebo spisovala 
a všecky ty věci kolem víry a kostela jsem 

brala hrozně vážně a poctivě. Měla jsem i štěstí nebo dar v tom, že jsem byla vždycky v zóně 
působnosti duchovních osob - za minulého režimu se v naší farnosti pohybovaly tajné mladé 
řeholnice františkánky, také salesiáni a salesiánští spolupracovníci a věnovali se nám – dětem 
a mládeži. Dnes je mi jasné, že krom toho, že se na nás snažili nějak výchovně a formačně 
působit, se také za nás modlili – za náš dar víry, abychom našli své místo ve službě církvi a 
světu a tak. Tehdy bych si vůbec nedokázala představit, že budu studovat teologii, nebo se 
zapojovat do pastorace jakožto laik (výukou náboženství, vedením modlitebních setkání 
apod.).  A už vůbec ne, že se třeba budu účastnit misijních týdnů s františkánskou rodinou (ve 
které jsem jako členka Sekulárního františkánského řádu našla svůj duchovní domov), nebo že 
se budu motat v kuloárech OSN v New Yorku a lobbovat spolu s bratry františkány za rodinné 
hodnoty. Každopádně to tak nějak vyplynulo, že jsem se v r. 2005 - v době, kdy jsem jako 
organizační a koordinační pracovnice působila v Občanském institutu, což je menší soukromý 
vzdělávací neziskový institut, věnující se přednáškové a publikační činnosti, pořádání 
seminářů a konferencí – odhodlala ke studiu oboru Křesťanská výchova a během té doby zrálo 
taky v rámci mé neformální činnosti to volání nebo touha se zapojit do pastorační činnosti ve 
farnosti či nějakém křesťanském duchovním, nebo duchovně-kulturním centru. Poslední 4 
roky, kdy jsem žila doma na Moravě, studovala na CMTF v Olomouci, učila angličtinu jako 
lektorka a k tomu se právě „neziskově“ zapojovala do činnosti farností, jsem to pociťovala 
docela jasně.  
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Díky té kombinaci studia + lektorování a vcelku nenáročného životního stylu se mi navíc dařil 
takový život jakoby v ústraní a klidu, kdy mohl člověk jít víc na hloubku – cosi, po čem jsem v 
době hodně akčních a produktivních předchozích let asi i dost vnitřně prahla. Za ty roky jsem 
moc vděčná. Podařilo se taky nějak víc ponořit do kořenů mé rodiny, rodu, kraje a tradice a 
všemu tomu tak nějak přitakat a vzít to hlouběji za své. Kdo je z Moravy, zvlášť jihovýchodní, 
pochopí. :) Prostě kroj, hody a ta moravská duša v našich lidových… to je nevypověditelné! (Je 
to ovšem vyzpívatelné... a vytancovatelné!! :)   

Od září jsem zpátky v Praze, přišla jsem původně pracovat na Arcibiskupství. O tom, že se u 
Salvátora hledá farní asistentka za Paulu jsem se dozvěděla náhodou a do řízení se bez 
váhání přihlásila.  

PJF: Na co se v této nové životní etapě nejvíce těšíš? 

Hodně se těším, že se budu moci podílet na pastorační činnosti zajímavé a živé farnosti s 
nezaměnitelným a neopakovatelným duchem, která prostě nese rysy svého duchovního otce a 
je takovým jeho dítětem, nyní už docela v rozpuku:) a že budu moct jejímu životu přispět. 
Těším se na spolupráci s členy týmu, kteří mi přijdou perla vedle perly. Navíc klidná léta v 
Kroměříži měla několik nevýhod, jednou z nich byla taky mnohem nižší koncentrace možností, 
kontaktů a impulsů – a tak i na zpestření v tomhle směru se těším. Už to přišlo tak v akorát 
pravou dobu. :) 

PJF: Jano, děkuji za rozhovor a přeji ti krásný čas v naší farnosti. 

 

AKTUALITY  
 

 

TŘÍKRÁLOVÁ NÁVŠTĚVA V LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH  6.1.  

Letos netradičně na Tři krále navštívíme nemocné, kteří pobývají dlouhodobě v léčebně. 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 6.1. cca mezi 16.00 a 19.00. Je nutno se 
přihlásit alespoň 10 dní předem kvůli formalitám. Počet míst je omezen. Přihlášky a informace 
na zuzana.klapetkova@email.cz. 
 

LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER: JAROSLAV DURYCH – TŘI DUKÁTY 14.1. (20.00) 

Na začátku zazní charakteristika originálních rysů básníkovy spirituality a vztahu hudby 
k poezii. Následuje pásmo, ve kterém se střídá četba s kytarou. Dvě interpretační cesty. 
Skladby pro sólovou kytaru hraje Vojtěch Vrtiška (student HAMU). Jaroslav Durych (1886–
1962), prozaik, básník a esejista ve svých povídkách staví vždy do popředí ženskou hrdinku, 
která reprezentuje téměř barokní antitezi – svár chudoby a krásy. Durych vidí v chudobě 
nejvyšší křesťanskou ctnost, jednu z hlavních cest vedoucích do ráje.  
Přednes: Vilma Manová (studentka bohemistiky FF UK, korektorka v nakladatelství Gasset) a 
Petr Janeš (absolvent bohemistiky a historie FF UK, učitel češtiny pro cizince na ÚJOP UK 
Albertov). 
 

PALACHŮV TÝDEN V AKADEMICKÉ FARNOSTI 

čtvrtek 17. ledna 2013  v 17.30. Hrdinové, mučedníci, sebevrazi. Teologická debata nad 

etikou palachovského činu.  Hosté: Prof.Tomáš Halík, Prof. Jakub S. Trojan, Doc. Jindřich 

Šrajer, Doc. Libor Ovečka, Marek Orko Vácha Ph.D.. Moderuje Martin Staněk. 

mailto:zuzana.klapetkova@email.cz
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Neděle 20. ledna 2013 ve 20.00 - Mše sv. se vzpomínkou na Jana Palacha 

Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík 
 

PLES VKH 18.1. (19.00) – KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY 

Milí přátelé, kamarádi, příznivci VKH Praha! Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Ples VKH 
Praha, který se bude konat 18. 1. 2013 od 19 hodin v krásných prostorách Komunitního centra 
Matky Terezy na Hájích (U modré školy 2337/1, Praha 11 - Háje). K tanci a poslechu hraje 
Funny Dance Band. Vstupné: 220 Kč/os. 
Vstupenky jsou v prodeji od středy 5.12. po studentských mších u sv. Ignáce (středa) 
a Nejsv. Salvátora (úterý, neděle), v klubu Vzducholoď (středa) a na PoVyKu (pondělí). Je 
možné si je také rezervovat na emailu vykrutova.eva@gmail.com. Rezervace je nutné 
vyzvednout a zaplatit do 19. 12., nevyzvednuté budou poté uvolněny zpět k volnému prodeji. 
Jakékoliv dotazy, náměty či připomínky směřujte taktéž na email vykrutova.eva@gmail.com. 
Aktuální info najdete na www.vkhpraha.cz. 
 

FILMOVÝ KLUB 23. 1 (19.00) – TURÍNSKÝ KŮŇ (SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY) 

„Matko, jsem hlupák!“ Poslední slova filosofa Friedricha Nietzscheho, jehož setkání s týraným 
koněm vyústilo ve svérázné prozření, uvozují sérii výjevů z vyprahlého života otce, dcery 
a jejich koně v bezčasé pustině. Uhrančivé podobenství o samotě, tíživém lidském osudu 
natočil legendární maďarský režisér Béla Tarr jako své poslední opus magnum, za které získal 
Stříbrného medvěda na MFF v Berlíně 2011. 
Maďarsko, Francie, Německo, Švýcarsko, USA 2011, Béla Tarr, Ágnes Hranitzky, maďarsky, 
české titulky, 146 min. 

Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr. Lukáš Jirsa Ph.D. Koná se v kině Městské 
knihovny na Mariánském nám. Vstupenky nutno rezervovat v Městské knihovně, cena 70Kč. 

 

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 

 
 

 

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 7.1. A 21.1. (19.00) 

7.1. Film s diskusí 

První PoVyK v novém roce 2013 se bude nést ve znamení netradičního filmového večera. 
Jelikož začíná zkouškové, na programu nebudou žádné filmy s hlubokými myšlenkami a spíš 

http://www.vkhpraha.cz/
mailto:vacikmail@gmail.com
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se zaměříme na jednoduchá témata. Jako bonus je pro vás na začátku připravený 
krátkometrážní úsměvný snímek. 

21.1. Psychohra 

Alternativní strávení večerního vysokoškolského klubu nejen zábavnou formou 
s nepředvídatelným výsledkem aneb trocha aktivního odpočinku v období zkoušek.  
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. V lednu se na scholu můžete těšit 6.1. a 8.1.2013. 

 

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 první poloviny ledna 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. 
 

 

*** 
 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ  A  REKOLEKCE ZIMA 2013 
 
15. – 17.2. 2013 VÍKEND PRO RYCHLÉ BIŘMOVANCE ve Vinoři. Doprovází Petr a Adéla Muchovi. 
Přihlášky na a.muchova@farnsotsalvator.cz 

 

REKOLEKCE PRO VŠECHNY 

Následující 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. Další informace 
můžete získat na adrese meditace@farnostsalvator.cz  či na tel. 257 21 24 26 (sestra 
Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem, uvádějte název a datum kurzu v “předmětu”. 
Upozorňujeme, že exerciční kurzy se rychle plní, maximální počet účastníků je 15-20, 
doporučuje se tedy reagovat rychle. 
 

http://www.vkhpraha.cz/
mailto:info@farnostsalvator.cz
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ SE NOVĚ KONAJÍ V DOMĚ SESTER KARMELITEK V PRAZE NA PERNIKÁŘCE 

(PRAHA-SMÍCHOV, U PERNIKÁŘKY 2A).  
Cena bude stanovena (bude o něco nižší než v kolínském domě). Další informace můžete 
získat na adrese  meditace@farnostsalvator.cz či na tel. 723 588 512 (sestra Denisa). 
 

Kontemplativní exercicie, Pernikářka - Praha 5, 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, 
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, Jan Regner.  
MÍSTA VOLNÁ! 

 

Meditativní víkend pro začátečníky, Pernikářka - Praha 5, 8.-10.2. 2013 
Kurz je vhodný pro ty, kdo chtějí začít nebo nedávno začali s modlitbou či meditací. Víkend 
strávíme společnými i individuálními cvičeními meditace s možností individuálních konzultací.  
Doprovází Petr Vacík SJ, Denisa Červenková CSTF. Další informace a přihlášky: 
meditace@farnostsalvator.cz 

 

Jednodenní rekolekce s filmem, Pernikářka – Praha 5, 17.2. 2013 
Rekolekce s filmem Turínský kůň (rež. Béla Tarr, 2011). Dopolední část je věnována tiché 
modlitbě, odpoledne meditujeme s filmem. Doprovází Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a 
sestry karmelitky. Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz 

 

Sádhana, Pernikářka – Praha 5, 22.–24.2. 2013 
Pokračování Sádhany podle indického jezuity Anthonyho de Mella. Kurz nabízí příležitost k 
vnitřnímu ztišení v rámci uvědomovacích cvičení ve skupině, a to v několika meditačních 
blocích během dne. Nebudou ani tentokrát chybět meditace zaměřené na imaginaci. Kromě 
momentů vyhrazených vzájemnému sdílení je samozřejmým prvkem tohoto kurzu mlčení, 
možnost účasti na bohoslužbě a příležitost k osobnímu rozhovoru s duchovním 
doprovázejícím. Doprovází Jan Regner SJ. Další informace a přihlášky: 
meditace@farnostsalvator.cz 

 

Víkend mezi duší a Duchem I., Pernikářka – Praha 5, 8.-10.3. 2013 
Rekolekce zaměřená na sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na 
sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou  použity 
nové psychodiagnostické metody (enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci 
nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude 
položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Doprovází psychoterapeut Michal 
Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Další informace a přihlášky: 
meditace@farnostsalvator.cz 

 

Postní duchovní víkend, Pernikářka – Praha 5, 22.-24.3. 2013 
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání, ztišení a modlitbě před blížícími se velikonočními 
svátky a k rozjímání nad vybranými biblickými texty. Vhodné i pro účastníky bez předchozí 
zkušenosti s exerciciemi. Samozřejmým prvkem kurzu je mlčení, možnost účasti na 
bohoslužbě a příležitost k osobnímu rozhovoru s duchovním doprovázejícím nebo svátosti 
smíření. Doprovází Jan Regner SJ. Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz 

 
 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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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.  

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). 

 

LEDEN NA KARMELU  

14.1. 19.00 Dialogy (u) karmelitek. Hostem bude teolog David Vopřada, téma do 
diskuse: víra. 

17.1. 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. Podrobnější info 
k jednotlivým akcím najdete na www.cestanahoru.org, případně na adrese 
karmelitky@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).  
 
 

DOPORUČUJEME  
 

NOVOZÁKONNÍ CESTA DO IZRAELE 
Zveme na duchovní cestu do Izraele, kterou bude od 2. do 11. února 2013 doprovázet P. Jan 
Regner SJ. Pouť probíhá od soboty do pondělí a smyslem tohoto časového harmonogramu 
je to, aby cesta vyvrcholila třídenním pobytem v Jeruzalémě od pátku do neděle. Naši pouť 
zahájíme večerní bohoslužbou v kostele Nejsv. Salvátora. Cestu zakončí duchovní program u 
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kaple Nanebevstoupení v Jeruzalémě. Cena za celou cestu včetně ubytování a stravy bude 
26.990 Kč. Přihlášky: http://www.ckkrizek.cz/index.php?page=prihlaska. 
Více o programu: http://www.ckkrizek.cz/index.php?page=nz_program 
 

STUDIUM TEOLOGIE 

Studovat teologii? Při práci nebo studiu jiné VŠ? Ekumenicky a v přátelské, otevřené 
atmosféře? Doporučujeme studium oboru "Teologie křesťanských tradic - ekumenika" na 
Univerzitě Karlově v Praze; jedná se o bakalářské a magisterské studium spoluzajišťované 
Institutem ekumenických studií. Veškeré informace najdete zde:  http://www.iespraha.cz. 
Informace podá také Ivana Macháčková, machackova@etf.cuni.cz, tel. 221988626. Institut 
ekumenických studií, Praha 1, Černá 9. 

 

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  

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  

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  -  L E D E N  2 0 1 3  

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

6.1. ne 
20.00 Mši sv. doprovodí schola vánočními koledami. 

16-19 Tříkrálová návštěva na LDN. 
8.1. út 19.00 Mši sv. doprovodí schola vánočními koledami. 

14.1. po 20.00 Literárně-hudební večer: J. Durych. 

17.1. čt 17.30 Panelová diskuse nad etikou palachovského činu. 

18.1. pá 19.00 Ples VKH. 

20.1. ne 20.00 Mše sv. se vzpomínkou na Jana Palacha 

23.1. st 19.00 Filmový klub: Turínský kůň.  Koná se v Městské knihovně. 

27.1. ne 21.15 Kafe po mši. 
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