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Ze svatby Markéty a Daniela u Salvátora. Foto © Martin Staněk
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Vážení a milí,
začínáme nový akademický rok v podivném roce kalendářním, plném nejistot, frustrací, ne-
čekaných změn, ale i nových výzev, které před nás postavil jeden zarputilý virus.

Již na jaře jsme si vyzkoušeli (v novodobé historii asi poprvé), jaké to je, žít svoji víru a její 
mnohé vtělené podoby bez společné bohoslužby. Mnozí se dál ze setrvačnosti spolehli na 
vzdálené sledování rituálu a jakousi kvazipřítomnost na bohoslužbě, někteří pro sebe objevili 
nové dimenze a prohloubili modlitbu v úzkém kruhu rodiny či nejbližších, možná i znovu
objevili Bibli a začetli se poctivěji do jejího poselství. Všichni jsme si ohmatali osobní potřebu 
a hlad po liturgii, když jsme u domácích stolů možná kostrbatě a nejistě slavili bohoslužby 
slova, zvláště pak o Velikonocích, jež jsou na rituály bohatší než zbytek roku.

Studenti si vyzkoušeli, nakolik je vzdělání pouhou konzumací informací a nakolik potřebují 
živé učitele, učitelé zas byli odkázáni na studenou techniku a přednášeli webovým kamerám, 
v jejichž optice mohli své posluchače jen tušit.

Situace se nám v pozměněné podobě opakuje i nyní, na začátku zimního semestru. Na 
ten jsme přeložili leccos z jara v bláhové naději, že konečně oslavíme to a to, imatrikulujeme 
se, odpromujeme, necháme se biřmovat, oženíme se či vdáme, to vše s viditelnými výrazy 
radosti v obličeji, jež nám rouška opět znemožňuje projevit. Větu – „Odložme to, uvidíme, 
co bude…“ – slýcháme ze všech stran. Ještě nedávno byla výrazem prokrastinace a nezod-
povědnosti. Naučili jsme se však kvůli ní vyjít ze zaběhlých stereotypů a lépe improvizovat. 
Přítel herec začal vařit obědy pro školky, jeden známý hudebník zase truhlaří. Všichni se učí 
lépe rozlišovat podstatné od nepodstatného, možná se dost věcí začalo jevit zbytečnými.  
To jsou celkem užitečné dovednosti.

Trochu jsme si vydechli a chceme zase společně slavit (nejen eucharistii), namísto toho se 
opět doporučuje zachovávat rozestupy a využít práci z domova. „To že byla karanténa? Nuže, 
ještě jednou,“ parafrázoval by klasik sám sebe. 

Máme však ještě jednoho klasika, který v listě Filipanům povzbuzuje: „O nic nemějte sta-
rost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží 
pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.“

Dobrá, zajeďme tedy na hlubinu, jak vyzval Kristus Petra kdysi u Kafarnaum, a zkusme 
v tom zvláštním moři něco nalovit. 

Vítejte v novém akademickém roce, vítejte u Salvátora a ciťte se tu doma.
 Martin Staněk
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1990 –2020 ANEB 
TŘICET LET OBNOVENÉ AKADEMICKÉ PASTORACE U SALVÁTORA 

ROZHOVOR S PETREM MUCHOU
V rámci třicátého jubilea jsme oslovili ty, kteří u toho byli již 
tenkrát, tedy v letech devadesátých, a zároveň mohou zblízka 
sledovat vývoj naší farnosti do dnešních dnů.

Mgr. Petr Mucha Ph.D.
Narodil se v roce 1968 v Praze a první duchovní formaci získal 
v okruhu takzvané podzemní církve. Těsně po sametové revo-
luci, kterou prožil  jako člen studentského stávkového výboru 
Přírodovědecké fakulty UK, participoval v začátcích Akademic-
ké farnosti u Salvátora. Po absolvování teologických studií se 
díky následné pastorační činnosti dostal na jiná místa u nás 
a v zahraničí. K Salvátoru se však vrátil v roce 2007. Od té doby 
zde s manželkou Adélou působí jako pastorační spolupracovníci, vedou kurzy pro biřmovance 
a věnují se duchovní formaci a doprovázení. Kromě Karlovy a Jihočeské univerzity pobýval na 
univerzitách v kanadském Vancouveru a ve Vídni. V současnosti přednáší na New York University 
v Praze a působí jako programový koordinátor konferencí Forum 2000. 

 ▶ Jak a kdy ses dostal do Salvátora?
Již krátce před listopadem 1989 jsem zažil Tomáše Halíka, tehdy ještě jako psychologa a tajného 
kněze, který byl pro můj růst ve víře velmi inspirativní. Když pak z ilegality přešel k Salvátoru, ne-
chtěl jsem u toho chybět. Pro studenta, kterého zajímalo propojení víry a akademického myšlení, 
byla navíc salvátorská farnost logickou volbou. Nicméně jsem již tenkrát působil i v jiných církev-
ních společenstvích, a když jsem pak v polovině devadesátých let dokončil teologická studia, pasto-
rační a akademická činnost mě odvála jinam. Několik let jsem strávil i na univerzitě v zámoří, abych 
se v roce 2007 do Akademické farnosti vrátil a dodnes zde působím v rámci pastoračního týmu.

 ▶ Co na tebe tenkrát v devadesátých letech zapůsobilo, jak jsi Salvátor vnímal?
Již od svého počátku představovala Akademická farnost v kontextu české církve něco nového. Bylo 
to tak trochu „výzkumné pracoviště“, kde se utvářely nové pastorační přístupy a rozvíjel se daleko 
více dialogický přístup, než tomu bylo v běžných farnostech a církevních společenstvích. Dialog 
s lidmi mimo církev, s jinými náboženskými cestami a se světem umění dával Salvátoru specific-
ký charakter. Myslím, že i jistý přesah do společnosti, který se do farnosti přenesl ze zkušenosti 
podzemní církve, stejně jako odvaha pojmenovávat horká témata, na která jinde nebyla odvaha 
či kapacita, to vše činilo pro mě toto společenství velmi osvěžujícím a stimulujícím.

 ▶ A co farnost: změnila se nějak od té doby?
Myslím, že základní principy zůstaly, ale částečně změnila své formy i složení. Zatímco na začátku byla 
daleko více společenstvím studentským, dnes je širší (nejen) akademickou komunitou, kde studenti 
představují jen jednu složku. Farnost se výrazně etablovala nejen na mapě církve, ale i společnosti 
a rozvinula se v jistou „myšlenkovou školu“ a platformu spirituality se silným důrazem na kontem-
plativní aspekt víry. Farnost vlastně „odrodila“ dnešní exerciční centrum v kolínském klášteře a právě 
propojení kontemplace a intelektuální reflexe mi připadá jako nesmírně užitečná forma.
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 ▶ Kde vidíš dnes – v roce třicátého výročí – její silné, případně slabé stránky?
Ty silné jsem již naznačil: dialogický rozměr a přesah do společnosti, kontemplativní důraz vyvažují-
cí intelektuální složku a snaha číst znamení doby a adekvátně zkoušet nové přístupy. Slabé stránky 
vidím v nedostatečném vytváření vhodného zázemí k duchovnímu růstu v menších skupinách 
a v možná příliš individualistickém charakteru pastorace. Mnoha lidem může chybět zázemí osob-
nějších vztahů v atmosféře společenství. Rovněž bych řekl, že ačkoli je dnes farnost více stabilní 
než v dobách svého počátečního „experimentování“, ztratila i trochu ze své původní dynamiky 
a vzhledem k jejím tradicím a „zaběhaným způsobům“ jí hrozí i pokušení určitých stereotypů.

Petře, děkujeme za rozhovor.

FARNOST V DOBĚ KORONAKRIZE
K 10. březnu jsme de facto zavřeli kostel a přesunuli se na internet. S Tomášem Halíkem jsme 
natočili více než patnáct videopromluv/kázání a umístili je na farní kanál YouTube. Hledali jsme 
také alternativy, jak zachovat alespoň v základních obrysech farní život, ale vzhledem k celostátní 
karanténě to opravdu možné nebylo. Vytvořili jsme tedy sérii domácích bohoslužeb slova, jež 
na webových stránkách doprovodila řada obrazů Martiny Staňkové z cyklu Sundám tě, ať bJežíš. 
Zvláště Velikonoce byly po letech opravdu jiné, než jak je známe. Naštěstí jsme se ocitli v sudém 
roce, kdy obvykle nekřtíme dospělé (kurz přípravy je dvouletý), takže nebylo třeba posouvat tak 
velkou a organizačně náročnou událost.

Cyklus o manželství, příprava snoubenců, jichž se po léta každoročně účastní přes sto zájemců, 
jsme připravili online formou, a tak se v sakristii střídali pouze přednášející před kamerou. Ovšem 
křty dětí, vstup do katechumenátu a biřmování, to vše bylo nutné odložit na později. U vstupu do 
katechumenátu a u dětí se to podařilo v červnu, biřmování jsme odložili až na listopad a doufáme, 
že se uskuteční. V červnu a v srpnu se nám také podařilo uskutečnit z jara přesunuté víkendy pro 
frekventanty kurzu Základy víry.

Kolínský klášter, nyní Centrum spirituality a duchovních cvičení, který slouží především Aka-
demické farnosti, prošel rozsáhlou transformací, jarní vlna epidemie se naštěstí trefila právě do 
plánované odstávky, takže se kurzy rušit nemusely a letní sezona již proběhla úspěšně.

Jako farnost jsme také přišli o veškeré příjmy z koncertů pro turisty, což znamená, že od března 
do září se namísto plánovaných stoosmdesáti konaly jen čtyři. Ztráty v příjmu už bohužel dosáhly 
téměř dvou milionů korun a do jara budou dvojnásobné. Hledáme nové cesty. Na konci června 
jsme se museli z ekonomických důvodů rozloučit s farní asistentkou a její náplň práce přesunout 
na další zaměstnance, zejména na manažera farnosti – pastoračního referenta a na technického 
administrátora. Část závazků převzala také paní účetní a jeden z kostelníků. Toto Salvatore zase 
vzniká s pomocí předchozí farní asistentky, která je právě na mateřské. Letní turistický provoz 
vůbec neproběhl, tudíž jsme nenajímali žádné studenty na hlídání kostela. 

Na podzimní druhou vlnu jsme již připraveni, průběžně vzniká krizový plán, početní omezení se 
však dotknou nejen našich mší, které jsou hojně navštěvovány, ale také kurzu Základy víry, který 
má více než sto frekventantů. Zatím jsme optimisté, neboť naše činnost nespočívá pouze ve slavení 
bohoslužeb. Tomáš Halík, Marek Orko Vácha a další pilně publikují, prezentují v médiích, ale možná 
dojde i na další videopromluvy a online přednášky. Pomalu zjišťujeme, co je nosné, co je důležité, 
co nás baví, co potřebují farníci a co je nadbytečné. Uvidíme, nebojíme se.

Pokud nás chcete v naší činnosti podpořit, budeme rádi, součástí tohoto Salvatore je i návod, 
jak na to. A děkujeme za veškerou morální, finanční i „ruční“ podporu!
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AKTUALITY

NOVÁ KNIHA TOMÁŠE HALÍKA – ČAS PRÁZDNÝCH KOSTELŮ
Dne 23. září vyšla v Nakladatelství Lidové noviny nová kniha Tomáše Halíka 
Čas prázdných kostelů. 

Kniha přináší ucelený soubor kázání a zamyšlení z podivuhodných Veliko-
noc roku 2020. Jednotlivá nedělní zastavení, která byla původně přenášena 
online z prázdného kostela Nejsvětějšího Salvátora, reflektují nejvýznam-
nější křesťanské svátky i s ohledem na dobu koronavirové pandemie. Na pozadí aktuální situace 
připomíná Tomáš Halík i hlubší rány tohoto světa – upozorňuje na krizi církve a novodobé farizeje, 
problémy politického populismu či fundamentalismu. Čas prázdných kostelů je adresován široké 
veřejnosti – ukazuje, že se doba pandemie nemusí nahlížet jako Boží trest, ale spíše jako otevřená 
výzva k solidaritě a k hluboké vnitřní proměně.

Pro obálku byla zvolena fotografie umělecké intervence – Kyvadla Josefa Pleskota, které bylo 
kromě Martina Staňka za kamerou jediným svědkem třinácti kázání Tomáše Halíka v prázdném 
kostele Nejsvětějšího Salvátora v době jarní karantény.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V KOSTELE A VE FARNÍCH PROSTORÁCH
Počet osob, přítomných na bohoslužbě, je od 18. září do 4. října dán kapacitou sedících. 
V kostele Nejsvětějšího Salvátora je to 275 osob, od 5. října do minimálně 19. října je to pouze 
100 osob. V případě více příchozích zvážíme možnost ozvučit nádvoří. 

Mše sv.:
• Během bohoslužby v kostele platí povinnost mít zakrytá ústa i nos rouškou, u vchodu do kostela 

je k dispozici dezinfekce na ruce. 
• Pozdravení pokoje provádíme úklonou, tedy bez podávání rukou.
• Přijímání probíhá nadále pouze na ruku, všichni podávající dodržují hygienická opatření a dez-

infikují si ruce.  
• Po dobu přísných opatření jsme také nuceni úplně omezit zpěv při bohoslužbě. 

Akce mimo mše sv.:
• Od 5. do 19. října platí omezení na vnitřní akce do 10 osob.
• Po tuto dobu tedy rušíme akce, které byly určeny pro větší počet účastníků. Akcí s menším 

počtem se omezení netýkají, týkají se jich však hygienická opatření (takzvaná 3R).
Děkujeme za vaše pochopení.

NOVÁ KNIHA MARKA ORKO VÁCHY – SELFÍČKA
V září vyšla v brněnském nakladatelství Cesta nová kniha Marka Orko Váchy 
s názvem Selfíčka.

Sám autor v úvodu píše: „Dnes si mladí fotí selfíčka, aby, snad, zachy-
tili důležité momenty života. Naučil jsem se selfíčka nikoli fotografovat, 
ale psát. Chci teď spíše ustoupit do pozadí a nechat čtenářovu fantazii 
pracovat, chci ukázat jen náčrtky.

Dříve si lidé psali deníky, aby pomohli paměti a zachytili pomíjivé okamži-
ky. Rembrandt si občas kreslil rychlé skicy, pérovky, zachycení momentu pár 
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čarami. Caspar David Friedrich u svých obrazů maloval postavy otočené zády k divákovi, aby ho 
vtáhl do děje. Dělám si velkou naději, že ty okamžiky, které jsou čímsi výjimečné, čtenář v té či oné 
podobě zažil taky, a že snad v něm mohou něco rozeznít, jako rozezněly ve mně.“

JOSEF PLESKOT – KYVADLO
Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
Popeleční středa – Krista krále 2020

Jarní koronavirová krize znemožnila naplno  
„rozkývat“ letošní uměleckou intervenci.
Rozhodli jsme se ji proto prodloužit až do  
svátku Krista Krále v neděli 22. listopadu 
2020.
Bližší informace k intervenci naleznete  
na farních webových stránkách:  
http://www.farnostsalvator.cz/clanek/2543/.

Komentovaná prohlídka intervence s úvodní 
panelovou diskusí – za účasti autora Josefa 
Pleskota a kurátora Norberta Schmidta –, která 
se měla uskutečnit nejprve v březnu a poté byla 
přesunuta na neděli 18. října, se opět odsouvá. 
Sledujte prosím informace na webových strán-
kách farnosti.

Přednáška prof. Cejnara o fyzice času a pro
hlídka matematických sálů Klementina se 
podle aktuální situace přesune na některý 
z listopadových termínů a bude avizována 
v samostatné pozvánce na farních webových 
stránkách.

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela  
lze domluvit na emailu: info@farnostsalvator.cz;  
či zavolat na telefonní čísla: 222 221 339, 724 367 681.

kontakt pro média:
Kurátor: Norbert Schmidt, tel.: 777 005 013, mail: norbertinum@volny.cz
Produkce: Martin Staněk
Realizace: EXCON, a. s.
Truhlářské práce: Truhlářství Mesi – Marek Mesiereur
Velká pomoc při realizaci: Pavel Šimáček

Pořádá Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK.
Letošní uměleckou intervenci podpořilo Hlavní město Praha.
Hlavním sponzorem je EXCON, a. s.

Foto © Petr Neubert
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CO NÁS ČEKÁ

POČÍNAJE NEDĚLÍ 4. ŘÍJNA PROBÍHAJÍ MŠE VE 14.00 A VE 20.00  

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021 A TŘICET LET OBNOVENÍ 
PASTORACE U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA (POČET OSOB NA MŠI SV. OMEZEN NA 100) 
V úterý 6. října v 18.00 slavnostně a s radostí v srdci zahájíme nový akademický rok 2020/2021 mší 
svatou, kterou celebruje Mons. Tomáš Halík. V letošním roce bude mše bez následovné oslavy na 
nádvoří. 

POKRAČOVÁNÍ KURZU ZÁKLADY VÍRY 2019–2021 (KAŽDÉ ÚTERÝ PO MŠI SV. OD 19.00) 
Oproti původním předpokladům letos bohužel neotevřeme zrychlený kurz pro nové biřmovance. 
Důvodem je jednak koronavirová situace, jednak fakt, že některé z akcí pro stávající adepty biřmo-
vání včetně biřmování samotného ještě nemohly proběhnout. Mrzí nás to, ale srdečně vás zveme 
k přípravě, která se otevře v říjnu 2021. Pro bližší informace k tomuto neotvíranému kurzu prosím 
kontaktujte Adélu Muchovou na emailové adrese muchova@farnostsalvator.cz.

Pro zájemce o křest dospělých, případně biřmování již pokřtěných, ale dosud ještě nepraktiku-
jících, platí nadále otevření nového jedenapůlletého kurzu v říjnu 2021, tak jak je u nás obvyklé. 
Nakolik však hygienická situace dovolí, umožňujeme vážným zájemcům účastnit se nezávazně 
úterních přednášek společně s již probíhajícím kurzem. Ostatní zájemce (již pokřtěné, praktikující 
či chtivé vzdělání) prosíme o shovívavost a vyčkání na lepší časy, počty míst jsou opravdu nyní 
velmi omezené. Děkujeme všem za pochopení.

Probíhající KURZ PŘÍPRAVY NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ, který začal v říjnu 2019, pokračuje opět 
první online přednáškou v úterý 13. října po mši sv. v 19.00. Podle aktuální situace (početní 
limity) proběhne první setkání v úterý 20. října po mši sv. v 19.00 v sakristii, nebo se rozprostře-
me v kostele, účastníky prosíme, aby přišli v roušce. Chystáme také podzimní i jarní víkendová 
setkání v Kolíně, termíny podzimních (3A, 3B, 3C) jsou již zveřejněny na webových stránkách na 
obvyklém místě. Více informací ke kurzu najdete online nebo vám je poskytne Martin Staněk  
(stanek@farnostsalvator.cz). 
Těšíme se na vás.

FILM A SPIRITUALITA
Organizátoři počítají s realizací obou níže uvedených projekcí i během stávajících vládních opatření. 

A Hidden Life (USA – Velká Británie – Německo 2019, Terrence Malick, české titulky, 174 min, od 15 let)
Franz Jägerstätter (August Diehl) žije se svou ženou a dětmi v Radegundu, rakouské vesnici upro-
střed hor. Jeho malý statek je vzdálen všech hrůz druhé světové války. Hitlerovský režim však nelze 
zastavit, a tak je i Jägerstätter roku 1943 povolán do armády. Mladý muž ovšem ve válčení nevidí 
žádný smysl a nikdy by jiného člověka nezabil. Odmítne proto nastoupit, je zatčen a podroben 
výslechům a týrání. Místo aby přehodnotil svůj postoj a vyhnul se hrozícímu trestu, vytrvává ve 
své víře v dobro v každém člověku.
Ve spolupráci se Svatováclavskými slavnostmi, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Čtvrtek 15. října v 19.00, Velký sál, Městská knihovna.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 70 Kč.

mailto:muchova@farnostsalvator.cz


Strom života (The Tree of Life, USA 2011, Terrence Malick, české titulky, 189 min, od 12 let)
Texas, padesátá léta minulého století. Jack O’Brien si prošel dětstvím plným her a krásné nevin-
nosti. Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah s jeho otcem, který by mu pomohl tímto 
nelehkým obdobím projít, je dosti komplikovaný. Jack je ztracenou duší v moderním světě, která 
si klade řadu otázek a snaží se v životě zorientovat. Kde je pravda? Co je věčnost? Jak vznikl život… 
Hvězdně obsazený snímek (Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Fiona Shaw) je poctou životu, 
přírodě a světu kolem nás, jenž se nám odhaluje jako symfonie. Postupně, obraz po obrazu nám 
přináší epický a dokonalý příběh, který je aktuální dnes stejně jako před více než půl stoletím. 
Ve spolupráci se Svatováclavskými slavnostmi, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Středa 21. října v 19.00, Velký sál, Městská knihovna. 
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 70 Kč.

NOČNÍ POUŤ NA SVATOU HORU 
Srdečně jste zváni na již tradiční noční pouť na Svatou Horu.

Sraz je v pátek 16. října v 19.04 na konečné autobusu 129 Zbraslav Baně (ze Smíchovského 
nádraží v 18.44). 

Celá cesta měří cca 55 km a většinou vede po lesních cestách. Trasa: Zbraslav Baně – motorest 
Jíloviště – Černolice – Skalka – Stožec – Kuchyňka – Příbram Svatá Hora. Tradice této pouti sahá 
minimálně do padesátých let, kdy se studenti rozhodli putovat v noci, aby nebudili pozornost 
policie. Původní trasa vedla 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 
pouť vede po hřebeni Brd. 

Pouť se koná za každého počasí, po cestě není možnost občerstvení kromě začátku a konce trasy. 
Přizpůsobte tomu své vybavení. Méně zdatní účastníci mohou odjet dříve posledním autobusem 
z Řitky (cca čtvrtina trasy) či prvním ranním z Dobříše (cca dvě třetiny trasy) zpět do Prahy. Příchod 
na Svatou horu u Příbrami se očekává v dopoledních hodinách, odkud se po tiché meditaci, pří-
padně účasti na některé ze mší, účastníci odeberou na autobus zpět do Prahy. Více informací na 
emailové adrese: pavelkurka@seznam.cz. 

SPOLEK CESTA 
Spolek Cesta po sedmi letech úspěšného jednodenního cestování po duchovně zajímavých místech 
České republiky ukončuje činnost – organizátorky Larisa Jurkivová a Lucie Melounová nena-
šly za sebe vhodnou náhradu. Pokud by se někdo takový našel, rádi vám zprostředkujeme  
knowhow.

BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ – REQUIEM A. V. MICHNY, PONDĚLÍ 2. LISTOPADU V 19.00 
Mši sv. celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík.

Sólisté: Veronika Vojířová, Ondřej Šmíd. 

Varhany: Robert Hugo.

mailto:pavelkurka@seznam.cz
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PODPOŘTE NÁS
Rádi bychom poděkovali těm, kteří svou štědrostí pravidelně podporují aktivity a provoz naší 
farnosti, zvláště v této době, kdy jsme zůstali téměř bez příjmů a žijeme ze zásob. Bez vaší pomoci 
a důvěry by se farnost obešla jen velmi těžko. 
Děkujeme, vaší podpory si velice vážíme!

NEDĚLNÍ SBÍRKY V KOSTELE
Jsou určeny primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, svíčky, květiny, hostie, 
víno, údržba, telefony ad.). Vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské a pastorační 
programy arcidiecéze. Nedělní sbírky tvoří již 19 % našich příjmů, děkujeme! 

DARY
Přispět můžete na farní účet: 1933882329/0800. Česká spořitelna, a. s.  
pod variabilním symbolem 1111 (dar obecně na provoz).

Nebo prostřednictvím platformy DARUJME.CZ  
z našich webových stránek: farnostsalvator.cz/podportenas.
Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně. Rádi vám vystavíme potvrzení. 

JAK POMOCI NEFINANČNĚ?
V době nezavirované například můžete pomoct s přípravou Kafe po mši nebo s občerstvením na 
akcích, dále s vybíráním sbírek nebo nesením darů při mši svaté, o Vánocích se stavbou betléma 
a zdobením stromů; případně jako dobrovolníci během Noci kostelů nebo jako brigádníci či hlídači 
na výstavách a intervencích, dále jako služba v knihovně. Zájemci, nechť se hlásí na farním emailu: 
info@farnostsalvator.cz.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

STŘEDEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA (CONVENTUS CHORALIS)
Každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé proměnlivé společenství (počet 
3–7 osob) k chorální modlitbě ranních chval. Po skončení (cca v 8.00) vždy následuje společná 
snídaně. Vhodné i pro úplné začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup zadem přes 
sakristii z průchodu do Klementina. Setkání probíhají i během pandemie COVID19 s ohledem 
na aktuální vládní nařízení.
Kontakt na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal,  
filipsrovnal@gmail.com, telefon: 603 323 591.

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ UKONČENA
Pravidelná rozjímavá modlitební setkání Krypty inspirovaná 
textem Písma a písněmi z Taizé jsou od začátku tohoto aka-
demického roku ukončena, jednak kvůli koronavirové situa-
ci, jednak kvůli dlouhodobě malému zájmu. 

mailto:info@farnostsalvator.cz
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TICHÁ MEDITACE 
Počínaje 20. říjnem (záleží na aktuálních vládních 
nařízeních) bude opět probíhat každé úterý po mši 
svaté (tedy cca od 19.15) tichá meditace. První setká-
ní proběhne před kryptou a podle aktuální situace se 
přesuneme buď do kostela, nebo do krypty. Zájemce 
o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na 
adresu: meditace@gmail.com.

SALVÁTORSKÁ SCHOLA 
Salvátorská schola působí v na-
šem kostele od podzimu 1990 
a pravidelně doprovází úterní 
bohoslužby, pořádá benefiční 
koncerty a příležitostně vystu-
puje také mimo domovskou 
farnost. Zpívá duchovní hudbu 
od středověku po současnost, 
včetně skladeb vlastních autorů. 
Ke společným zkouškám se le-
tos schází každé úterý od 17.30 
v prostorách Národní knihovny, během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy nový re-
pertoár k danému období. Sbormistryní je Josefína Nedbalová.

CENTERING PRAYER – MODLITBA USEBRÁNÍ, MODLITBA SOUHLASU
Centering prayer je nové jméno pro modlitbu, která je ctěna v křesťanské tradici mnoho let. Trapis-
tický mnich Thomas Keating (Pozvání k lásce) nabízí starší učení v aktualizované podobě. V českém 
překladu je známá pod titulem Modlitba usebrání. Cynthia Bourgeault, autorka stejnojmenné 
knihy, je jeho žákyní (Moudrost Ježíše, Tajemství Marie Magdalény, Srdce kontemplativní modlitby 
jsou další z jejich přeložených knih). Do metody Modlitby usebrání uvádí sr. Teresie Viera Hašanová. 

Modlitba probíhá v kryptě každý čtvrtek od 17.00 do 18.30, více informací o časech setkání 
a přihlášení na emailu: fidest@hotmail.co.uk. Setkání probíhají i během pandemie COVID19 
s ohledem na aktuální vládní nařízení. Z důvodu limitu 10 osob potvrďte prosím předem svoji 
účast SMS zprávou na čísle 604 270 408 (Eva Vrbová, spoluorganizatorka).

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Sportovní klub Lazar naleznete v tělocvičně ZŠ v Umělecké 
ulici 8 na Praze 7. Hrajeme především volejbal, florbal, bas-
ketbal. Třetí poločas probíhá v některém z blízkých lokálů. 
Scházíme se každý čtvrtek od 19.00 do 21.00. Pro bližší 
informace (včetně mapky a kontaktu) viz farní webové 
stránky a na www.lazar.borec.cz nebo na tel. čísle Karel 
Hlaváček 777 581 824. Klub funguje i během pandemie 
COVID19 s ohledem na aktuální vládní nařízení. 

mailto:fidest@hotmail.co.uk
http://www.lazar.borec.cz/
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SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA
Otevře se až v úterý 20. října.  
Výpůjční doba: Út 19.00–19.30 a neděle, při kterých se koná 
Kafe po mši (viz kalendář na webových stránkách farnosti). 
Děkujeme našim knihovníkům Márii Bridové a Františkovi Lo-
rencovi za jejich službu v knihovně!
Prosíme o vracení vypůjčených knih! Stále evidujeme dlou
hodobě nevrácené výpůjčky. 

KOLÍNSKÝ KLÁŠTER
CENTRUM SPIRITUALITY A DUCHOVNÍCH CVIČENÍ, Z. Ú.
Bývalý kapucínský klášter, který se v minulých letech stal centrem spirituality a duchovních cvičení, 
dříve provozoval řád jezuitů společně s naší farností a řeholními sestrami z pražského Karmelu 
Edith Steinové. Na jaře letošního roku přebral štafetu nově založený subjekt Kolínský klášter – 
centrum spirituality a duchovních cvičení, z. ú., který založila Česká křesťanská akademie. Jeho 
cílem je pokračovat v započatém díle a dál jej rozvíjet. Ředitelem centra se stal Mgr. Adam Drahoš.
Klášter se nachází 40 minut vlakem z Prahy, na adrese Kutnohorská 26, Kolín.
Přihlášení na kurzy duchovních cvičení probíhá pouze přes formulář na stránkách  
kolinskyklaster.org. Prosíme, přihlašujte se na každý kurz odděleně.
Zprávu můžete poslat zde: https://www.kolinskyklaster.org/kontakt.

Kurz 414 Karmelitánský víkend (3 dny)
8.–11. října 2020, čtvrtek 18.00 až do neděle 15.00

Duchovní cvičení inspirovaná karmelitánskou mystikou. Vhodné jak pro začátečníky, kteří zatím 
nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to, aby 
dál prohloubili svou duchovní cestu. Doprovází sestry karmelitky Denisa Červenková CSTF a Irena 
Göbelová CSTF. Cena ubytování a stravy je 2700 Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2010 Kč), kurzovné 
je pak 300 Kč. Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 450 Kč.
Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky. 

Kurz 415 Základy meditace: Být v přítomnosti (3 dny) 
15.–18. října 2020, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Během kurzu budeme rozvíjet schopnost plného prožívání přítomného okamžiku s laskavostí 
a otevřeností („Mindfulness“), a to především prostřednictvím meditace, ale také pohybu, chůze, 
vnímání vlastního těla a dalších jednoduchých cvičení. Zároveň se již během kurzu budeme snažit 
všímavost vnášet i do všedních aktivit (mytí nádobí, procházek nebo drobných prací). Kurz nebude 
probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. 
Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání. Dopro-
vází Šimon Grimmich. Cena ubytování a stravy je 2700 Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2010 Kč), 
kurzovné je pak 300 Kč. Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 450 Kč.
Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky. 

http://www.jesuit.cz/
http://www.cestanahoru.org/
http://www.cestanahoru.org/
http://www.krestanskaakademie.cz/
http://kolinskyklaster.org/
https://www.kolinskyklaster.org/kontakt
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Kurz 416 Kontemplativní exercicie (5 dní)
20.–25. října 2020, úterý 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro 
začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého. Do-
provází jáhen Elva Frouz a Irena Göbelová CSTF. Cena ubytování a stravy je 4400 Kč (pro osoby 
s nízkým příjmem 3400 Kč), kurzovné je pak 500 Kč. Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje 
činí 750 Kč.
Tento kurz čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky. 

Kurz 417 Filmové exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)
27. října – 1. listopadu 2020, úterý 18.00 až neděle 15.00

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho 
interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají 
rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako 
materiálem pro meditaci. Doprovází jezuité P. Petr Vacík SJ a P. Petr Havlíček SJ. Cena ubytování 
a stravy je 4400 Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3400 Kč), kurzovné je pak 500 Kč. Příplatek za 
rezervaci jednolůžkového pokoje činí 750 Kč.
Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 419 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek) 
12.–17. listopadu 2020, čtvrtek 18.00 až úterý 15.00

Kurz vhodný i pro začátečníky slouží jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby 
krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Pro „již zaučené“ je to příležitost 
k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální dopro-
vázení. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií. Doprovází sr. Denisa Červenková CSTF  
a P. Petr Vacík SJ. Cena ubytování a stravy je 4400 Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3400 Kč), kur-
zovné je pak 500 Kč. Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 750 Kč.
Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.
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AKCE NA KARMELU EDITH STEINOVÉ 
CO NABÍZÍ KARMEL V ŘÍJNU
Níže uvedený program se bude případně přizpůsobovat aktuální pandemické situaci. Některé 
z akcí mohou být zrušeny, jiné mohou probíhat online. Prosíme o sledování webových a face-
bookových stránek Karmelu Edith Steinové, případně je možné se ohledně bližších informací na 
sestry obrátit emailem.

2. 10. v 9.30 Jednodenní rekolekce s enneagramem. Doprovází Michal Petr a sestra 
Denisa Červenková.

21. 10. v 19.00 Pokračujeme v četbě klasického díla středověké mystiky: Oblak nevědění; 
v 18.00 slavíme eucharistii, je možné přijít už na ni, druhý začátek je v 19.00.

19.–22. 10. 

Najít svůj střed. Otevíráme nový kurz pro mladé ženy, které se chtějí naučit 
lépe rozpoznávat Boží hlas ve vlastním životě, více mu rozumět a lépe se 
rozhodovat. Zaměříme se na pravidla rozlišování a různé druhy překážek na 
této cestě, křesťanské chápání povolání, svobody i lidské křehkosti.
Víkend proběhne buď osobně na Karmelu Edith Steinové, nebo v případě 
špatné epidemiologické situace online. Bližší informace a přihlášky u sestry 
Ireny, email: karmelitky@gmail.com, tel. číslo 732 708 595.

Bližší informace a přihlášky u sestry Ireny, email: karmelitky@gmail.com, tel.: 732 708 595.
Kudy na Karmel: pojedete tramvají č. 6, 9 nebo 10 směr Motol, vystoupíte na zastávce Klamovka, 
dáte se první ulicí doleva (Jinonická) a za pět minut chůze jste u domu č. 22.

karel čapek
skoro modlitby
Sestavil a glosoval Martin C. Putna

skoro modlitby jsou sebrány napříč hlasy
a žánry Čapkova díla tak, aby se s nimi
nemodliči mohli modlit a kostelní nechodiči
si k nim chodit pro útěchu.

Nakupujte v nakladatelství biblion
www.biblion.cz

Sleva 20% s kódem
salvecapek

http://gmail.com/


14141414

CO SE DĚJE U PŘÁTEL
(Pozor, za změny u těchto akcí neneseme zodpovědnost, sledujte prosím i webové stránky 
organizátorů.)

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ (U SV. IGNÁCE, JEČNÁ 2, PRAHA) 
Podoba všech programů VKH se bude upravovat podle aktuálních nařízení souvisejících s pandemií 
COVID19. Sledujte prosím propagační kanály, kde budou všechny informace průběžně aktuali-
zovány.

PONDĚLNÍ VYSOKOŠKOLSKÝ KLUB POVYK
Jedno pondělí v měsíci bude věnováno přednášce s nějakým zajímavým hostem. V říjnu se POVYK 
zaměří na partnerské vztahy. Přednáška se uskuteční v Družinském sále při kostele sv. Ignáce 
na Karlově náměstí. Pokud to bude nutné, pokusíme se přednášku streamovat na youtubovém 
kanále VKH.

ÚTERNÍ SPOLEČENSTVÍ ÚTES
ÚTES je společenství mladých lidí, kteří společně sdílejí svou víru. Ve studentském prostředí je 
prostor pro diskusi nad různými tématy, společnou modlitbu, ale i odreagování formou různých her. 
Scházíme se v prostorách VKH Praha na adrese Ječná 2, tentokrát 13. října a 27. října od 19.00.

STUDENTSKÉ MŠE
Ke slavení studentské mše svaté se scházíme v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí každou 
středu v 19.00. Zahajovací mše tohoto akademického roku proběhne 7. října. 

Mše svaté v říjnu bude sloužit otec František Hylmar. Bohoslužby doprovodí hudbou schola 
Rytmig. (Pokud byste měli vlastní úmysl, za který byste chtěli nechat sloužit studentskou mši 
svatou, napište na liturgie@vkhpraha.cz.)

Pokud to hygienická opatření dovolí, po mši bude v sousedícím Družinském sále následovat 
tradiční posezení u dobrého jídla a pití.

ADAPŤÁK PRO NOVÁČKY 
Pro nové tváře mezi pražskými studenty pořádá VKH ve čtvrtek 15. října večerní setkání s progra-
mem, který nabídne prostor pro seznámení s novými lidmi i užitečné tipy pro duchovní a světský 
život studenta v Praze.

SVÁTEČNÍ VÝLET
Státní svátek uprostřed týdne je ideální příležitost pro výlet. Tak proč na výlet nevyrazit s dalšími 
studenty z VKH?

V semestru nás čekají ještě další programy jako je Pub Quiz, podzimní víkendovka, pečení cuk-
roví pro bezdomovce, lyže na Slovensku, ples VKH a další.

Podrobné informace o všech našich aktivitách zjistíte na našich webových stránkách 
www.vkhpraha.cz a na Facebooku. Můžete je také dostávat každý týden na e-mail, 
stačí se o ně přihlásit na propagace@vkhpraha.cz.
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ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

IV. FÓRUM DIALOGU – REFORMNÍ IMPULZY PAPEŽE FRANTIŠKA 
Přednášející: Tomáš Halík, Tomáš Petráček, Pavel Vošalík, Jaroslav Šebek, Jiří Hanuš,  
Tomáš Machula. Moderuje P. Hošek.  
Konference bude vysílána živě s možností zasílat dotazy na přednášející online.
Formát setkání se však může vzhledem k epidemické situaci změnit. Přístup bude proto otevřen 
omezenému počtu účastníků z důvodu zajištění dostatečných rozestupů.
Přihlašujte se elektronicky na webové adrese: 
http://www.krestanskaakademie.cz/prihlaskafd.php.
Dne 17. října od 9.00 do 17.30 v refektáři Emauzského kláštera.

PEDAGOGICKÁ SEKCE ČKA – ORIENTACE VÝCHOVY? 
Srdečně zveme na otevřené diskusní setkání, které proběhne 15. října od 9.00 do 11.00 v knihovně 
ČKA v Emauzském klášteře.

V případě nepříznivé epidemiologické situace se koná ve stejný čas online na webových strán-
kách: https://meet.jit.si/Orientace_vychovy.

 DOMINIKÁNSKÁ 8
MÍSTO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURY PŘI KLÁŠTĚŘE SV. JILJÍ V PRAZE 1

Zveme vás na vzdělávací a kulturní program, který se koná v pražském dominikánském klášteře 
v barokním refektáři (vstup z Jalovcové 2). Aktuální informace o probíhajících akcích v souvislosti 
s nařízeními souvisejícími s pandemickou situací naleznete na www.dominikanska8.cz.

ZNEUŽÍVÁNÍ 
Dne 7. října 2020 v 19.30, jako hosté vystoupí  Daniel Bartoň, Marek Drábek, Martina Vintrová.
Církví v posledních letech otřásá bolestné téma sexuálního zneužívání. Tomuto tématu se věnuje 
i nedávné číslo revue Salve (3/2019), které usiluje o hlubší teologickou reflexi problému a na něž 
debatní večer naváže. Proč se o případech sexuálního zneužívání dozvídáme často až s odstupem 
let? Jaké jsou meze a možnosti odpuštění? 

FAKE NEWS
Dne 12. října 2020 v 19.30, jako hosté vystoupí Alexandra Alvarová, Josef Pazderka, Václav Štětka.

V dnešní době se velmi daří odvěkému fenoménu dezinformací. Představují fake news hrozbu 
pro naši demokracii? Kdo má zájem na jejich šíření? Proč se jim tak daří i v církevním prostředí? 

ZÁVISLOSTI, SPOLEČENSKÝ FENOMÉN NEBO REAKCE NA ZTRÁTU SMYSLU? 
Ve čtvrtek 15. října v 19.30 zveme na přednášku francouzské psychiatričky Pauline Moisson de 
Vauxové.

Je závislost nemoc jako každá jiná? Jak nevidět, že naše společnost závislosti vytváří, když 
se všechno žije v hedonistickém módu? Jaké má tato porucha antropologické dopady? A co to 
znamená pro náš svět? 

http://www.krestanskaakademie.cz/prihlaska-fd.php
https://meet.jit.si/Orientace_vychovy
http://www.dominikanska8.cz
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BONAVENTURA BOUŠE, barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Ve čtvrtek 29. října v 19.30 vystoupí jako hosté Lenka Karfíková, Jiří Hanuš a Josef Prokeš, debatu 
moderuje Jan Rückl.

Jak přemýšlel o církvi františkán, teolog Zdeněk Bonaventura Bouše OFM (1918–2002)? V čem 
viděl nutnost reformy katolické církve v českých zemích? Jak to může být pro nás užitečné dnes? 

PRAŽSKÉ JEZULÁTKO

ČLOVĚK V DIALOGU 
Dne 13. října v 19.00 bude hostem bude historik Tomáš Petráček. 
Více informací na www.pragjesu.cz.

SPOLEČNÁ MEDITACE V PROSTORÁCH KLÁŠTERA PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA 
Meditační skupina je otevřená, probíhá každý čtvrtek od 18.00 a je možné se k ní přidat kdykoli 
po přihlášení na meditace@pragjesu.cz.

http://www.pragjesu.cz
mailto:meditace@pragjesu.cz
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FORTNA – KLÁŠTER ŘÁDU BOSÝCH KARMELITÁNŮ
Níže uvedený program se bude řídit aktuálními opatřeními souvisejícími s epidemiologickou situa
cí. Sledujte proto webové stránky www.fortna.eu. 

PRAVIDELNÝ PROGRAM

NEDĚLNÍ MŠE V KOSTELE SV. BENEDIKTA V 9.00

SPOLEČNÁ TICHÁ RANNÍ MEDITACE – ÚTERÝ 8.00–8.30
Sraz v 7.55 před vchodem kláštera – možné přijít i bez ohlášení. 
Je možné přidat se i na dálku z domova pomocí Zoomu – pro zaslání odkazu je nutná registrace. 
Přihlašování na odkazu https://www.fortna.eu/meditace.

RANNÍ MEDITACE BĚHEM – STŘEDA 7.50–8.30
Vědomý kontemplativní běh uvozený krátkou tichou meditací. Běží se v tichosti 30 minut, každý 
vlastním tempem. Sraz v 7.40 před vchodem do kláštera. Je možné přijít i bez ohlášení. Možnost 
převlečení se, sprchy, uložení věcí. Přihlašování na odkazu https://www.fortna.eu/ranobehem.

AKCE

SÍLA NEVYSLOVENÉHO. PŘÍBĚHY A OBRAZY DĚTSKÉ DUŠE
Dne 6. října od 19.00 proběhne vernisáž knihy dětského psychoterapeuta Petra Pötheho a obrazů 
malířky Veroniky Holcové. Moderuje Petr Glogar.

VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O BIBLI A BÁLI JSTE SE ZEPTAT…
Dne 7. října od 19.00 zveme na cyklus diskusních večerů s Ladislavem Heryánem, salesiánským 
knězem. Vstupné dobrovolné, bez rezervace. 

VOLNÝ CYKLUS ŠESTI BĚŽECKÝCH MEDITACÍ 
Od 6. až do 10. října (16.30–18.30) zveme na běžecké meditace. Doprovází Bohdan Fuka. 
Cena 200 Kč za jednotlivé setkání nebo 900 Kč za celý cyklus. 
Přihlašování na odkazu: https://www.fortna.eu/behemmeditace. 

KURZY

VÍKEND V TICHU 
Kontemplativní exercicie – duchovní cvičení zaměřené na tichou meditaci.
Čtvrtek 22. října od 18.00 – neděle 25. října do 15.00.
Doprovází Petr Glogar. Kurz je koncipovaný jako celek, je nutné se ho účastnit od začátku do konce. 
Součástí kurzu je i pobyt v klášteře  – nelze na něj pouze docházet. Po celou dobu akce se zachovává 
mlčení. Cena 3800 Kč zahrnuje kurzovné, jídlo a ubytování ve dvoulůžkovém pokoji. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj činí 900 Kč (možnost jednolůžkového pokoje je omezena kapacitou). Pro lidi 
s nízkými příjmy na požádání cena 3000 Kč.
Přihlašování na odkazu www.fortna.eu/akce.

http://www.fortna.eu
https://www.fortna.eu/meditace
https://www.fortna.eu/rano-behem
https://www.fortna.eu/behem-meditace
https://fortna.us4.list-manage.com/track/click?u=8343a549152f777c942563ab4&id=6b13ae7c8e&e=1f967721e2
http://www.fortna.eu/akce


Z KALENDÁŘE FARNOSTI – ŘÍJEN 2020 

BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ SERVIS
Neděle 14.00 a 20.00 Mše sv., omezené 11. a 18. 10. na 100 osob

Úterý
18.00 Mše sv., omezené 6. a 13. 10. na 100 osob

19.00–20.30 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha, farní kancelář). 
POZOR, nekoná se 6. a 13. 10. 

Čtvrtek 19.15 Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního 
rozhovoru (v sakristii). POZOR, koná se až od 15. 10.

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM 
Úterý 17.30 Pravidelná zkouška Salvátorské scholy

19.00–19.30 Výpůjční doba knihovny (od 20. 10.)

19.15–20.15 Tichá meditace v kryptě (sestra Denisa Červenková CSTF). 
POZOR, nekoná se 6. a 13. 10.

19.00–20.30 Kurz Základy víry. 
POZOR, nekoná se 6. a 13. 10., pouze jako přednáška online

Středa 7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 
Čtvrtek 17.00–18.30 Modlitba usebrání v kryptě

19.00–21.00 Sportovní klub Lazar Betánie 

ŘÍJEN 2020

Ne 4. 10.  14.00 a 20.00 Mše sv. Celebruje Mons. Tomáš Halík (počet osob omezen na 275)

Út 6. 10. 18.00
Slavnostní mše sv. u příležitosti zahájení akademického roku 
2020/2021 a třicet let obnovení pastorace,  
celebruje Mons. Tomáš Halík (počet osob omezen na 100)

Út 13. 10. 19.00 Pokračování Kurzu Základy víry 2019–2021, první streamovaná 
online přednáška.

Čt 15. 10. 19.00 Film a spiritualita: A Hidden Life, Městská knihovna

Pá 16. 10. Noční pouť na Svatou Horu u Příbrami

St 21. 10. 19.00 Film a spiritualita: Strom života, Městská knihovna

VÝHLEDOVĚ (LISTOPAD 2020)

Po 2. 11. 19.00 Mše za zemřelé – Requiem A. V. Michny. Celebruje a promluví 
Mons. Tomáš Halík
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